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Resumo 

O principal objetivo deste artigo é mostrar como foi a construção da memória na telenovela 
colombiana Tres Caínes: la historia de una venganza real. Através da observação e análise de 15 
capítulos da novela, buscou-se identificar as principais temáticas, personagens representadas e seus 
discursos, além das estratégias formais usadas na novela para narrar as suas histórias. Dessa 
maneira, ficou evidente que a novela se construiu a partir de um enquadramento que privilegiou as 
vozes e as histórias dos paramilitares, apagando ou subestimando as vítimas, movimentos sociais, 
ou personagens de esquerda. Também foi possível reconhecer uma mistura entre realidade e ficção 
como uma estratégia de construção da história, que abrigava imprecisões históricas como licenças 
criativas. A análise permitiu observar que a telenovela respondeu a interesses comerciais mais do 
que a um compromisso com a reconstrução de um passado coletivo, o que levanta novas questões 
sobre a maneira como a ficção televisiva aborda o conflito armado colombiano. 
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Abstract 

The objective of this article is show how was the construction of memory in the Colombian soap 
opera Tres Caínes: la historia de una venganza real. Through the observation and analysis of 15 
chapters of the soap opera, I pretended to identify the main themes, characters represented and their 
discourses, also the formal strategies used in the soap opera to narrate their stories. In this way, it 
was evident that the soap opera was constructed from a frame that privileged the voices and the 
stories of the paramilitary underestimating the victims, the social movements, or the characters with 
left politics ideas. It was also possible to recognize a mixture of reality and fiction as a strategy to 
build the story, which present historical inaccuracies such as creative licenses. The analysis showed 
that the soap opera responded to commercial interests more than a commitment to the 
reconstruction of a collective past, generating new questions about the way how television fiction 
present the Colombian armed conflict. 
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Introdução: 

Desde as reflexões de Halbwanchs sobre a memória coletiva ligada à oralidade até pensamentos 

mais recentes, como a memória midiática, passando pelos conceitos da memória cultural de Jan 
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Assmann, fica claro que a memória é objeto de amplas reflexões por se tratar do passado que 

continua vivo no presente e que contribui a significá-lo. 

A memória não pode ser considerada apenas como um meio de armazenamento passivo pois, como 

Silverstone (2004) afirma, é uma força modeladora ativa, de modo que o que é esquecido é tão 

importante quanto o que é lembrado. Reconstruções do passado obedecem a tentativas 

relativamente conscientes por definir pontos de referência comuns, selecionando o que se quer 

lembrar e excluindo vozes e memórias minoritárias (POLLAK, 2006). 

Atualmente, os meios não são apenas recursos de armazenamento, mas sujeitos ativos que modelam 

a memória que circula nos seus conteúdos. Assim, descreve Roger Silverstone (2004) que tanto o 

passado individual quanto o passado da nação estão ligados às imagens e sons da mídia. 

Embora seja evidente a afinidade entre a memória e alguns gêneros informativos como jornais ou 

documentários, a relação entre mídia e memória também se estende aos produtos de ficção. A 

telenovela, por exemplo, é um gênero que, a partir da suas narrativas e particularidades formais, 

pode construir histórias que evocam um passado coletivo. 

Com o interesse nas particularidades da novela e sua relação com a memória, este artigo tem como 

objetivo compreender o tipo de memória construída na telenovela colombiana Tres Caínes: la 

historia de una venganza real, transmitida pelo canal RCN Televisión em 2013. O ponto de partida 

são os postulados de Michael Pollak (2006) sobre a memória enquadrada, para procurar identificar a 

partir da observação e análise de 15 capítulos, os principais temas, personagens e discursos, além 

das estratégias de constituição formal da narrativa. Assim, se quer compreender o tipo de 

reconstrução que a novela realizou sobre o passado do grupo paramilitar e também seu olhar sobre a 

história que apresenta. 

O artigo traz ao começo uma discussão sobre a memória, levando em consideração as ideias sobre 

memória coletiva, memória cultural e memória enquadrada, para depois abordar a construção de 

memória a partir de princípios do melodrama. Posteriormente, se faz uma contextualização da 

telenovela Tres Caínes, objeto do análise, expondo os elementos que se quer identificar. Por fim, o 

artigo apresenta os principais resultados, sobre as personagens, os discursos, as temáticas e os 

aspectos formais e faz uma discussão, nas considerações finais, da maneira como o passado foi 

representado na telenovela, notando o enquadramento que privilegiou os paramilitares sobre as 

vítimas.  

A ativação do passado no presente: a memória enquadrada. 



A memória é a ativação do passado no presente, traços de eventos passados que constituem e 

significam o nosso presente. Maurice Halbwachs (1990), autor de argumentos importantes sobre a 

memória e sua transmissão, sublinhou em seu texto A memória coletiva, a importância da interação 

para o fortalecimento dos laços de um grupo através da evocação de um passado comum. 

Halbwachs chamou aquele passado como memória coletiva, com base na lembrança de eventos e 

sua transmissão na tradição oral. Halbwachs apontou que a linguagem e a interação são essenciais 

na construção da memória, a transmissão de experiências e o estabelecimento de estruturas sociais 

em que as memórias coletivas são suportadas. 

Com o declínio gradual da cultura oral, novos meios de comunicação surgiram como um refúgio 

para as memórias, de um modo que a oralidade não deu conta para todas as formas de transmissão 

do passado coletivo. Jan Assmann (2008) traz então o conceito de Memória Cultural, para explicar 

que a memória é criada e preservada a partir de vários formatos e que alguns permitem a difusão em 

larga escala. 

Assman vai definir a memória comunicativa e cultural como as manifestações da memória coletiva 

de Halbwachs: a primeira é aquela que depende da oralidade e a interação direta; a segunda é 

caracterizada por sua fixação ao longo do tempo e pelo respaldo em formas concretas como datas 

comemorativas, monumentos, elementos simbólicos, etc. 

Uma das principais características que Assman atribui à memória cultural é a sua importância para a 

construção de identidades sociais, articuladas em uma série de valores que estabelecem a coesão 

dentro dos grupos sociais. Como Halbwachs, Assman reconhece na memória coletiva um caráter 

positivo de união entre os membros de um grupo. 

No entanto, há quem ache nessas concepções características excludentes. Se for considerado que a 

memória é a "reconstrucción selectiva del pasado basado en acciones subsecuentes –es decir, no 

localizables en ese passado-, en percepciones y en nuevos códigos a través de los cuales se delinea, 

se simboliza y se clasifica el mundo" (BARBOSA 2001, apud AMAYA 2016, p. 65)3, pode-se 

inferir que a reconstrução do passado responde a interesses de determinados atores sociais no 

presente. 

Pollak (2006) entende a memória como uma série de interpretações do passado que se quer 

salvaguardar e que fornecem pontos de referência comuns. O trabalho de construção da memória 

reinterpreta constantemente o passado em função do presente. Portanto, pode-se pensar na memória 
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coletiva como uma memória "enquadrada", um trabalho que responde a algum interesse e deve 

atender a certas expectativas do momento atual. 

Como menciona Henry Rousso “[r]ecordar es siempre en mayor o menor medida, olvidar algo; 

desplazar la mirada retrospectiva y recomponer así, un paisaje distinto del pasado” (1998, p. 87), o 

processo de formação da memória é complexo e nele se articulam lembranças e esquecimentos. 

Nesse processo, o que aceitamos ou negamos do passado se torna importante. A memória não é 

todo o passado, mas o que do passado ainda vive em nós e se alimenta das representações e 

preocupações do presente. Tanto Rousso quanto Pollak vão concordar que a memória é uma seleção 

e uma construção social. 

Este processo de definir o que é considerado relevante para lembrar traz uma série de negociações e 

conflitos que favorecem umas lembranças em detrimento de outras. Pollak vai entender de forma 

diferente as memórias coletivas de Halbwachs, observando que além de uma visão construtivista as 

memórias coletivas têm um caráter uniformizante e opressivo. Pollack acrescenta que na formação 

da memória existe uma série de disputas que acabarão por dar lugar a memórias subterrâneas em 

oposição às memórias hegemônicas. 

A memória como construção vai responder a determinados interesses, a um marco interpretativo 

com o qual o passado é reconstruído. Pollak observa que a memória é seletiva pois nem tudo pode 

ser registrado e as preocupações do presente constituirão um elemento de estruturação da memória. 

Assim, o enquadramento da memória não é necessariamente tentar negar ou mudar o passado, mas 

interpretá-lo. Pollak destaca como elementos constitutivos da memória aos personagens, os 

acontecimentos, os lugares e as datas. 

Memória e telenovela: construções de memória a partir do melodrama. 

A memória não vai existir em abstrato, portanto, ela se apoiará em documentos, elementos 

simbólicos, relatos e atualmente nos relatos midiáticos. Como menciona Roger Silverstone (2004) a 

mídia é por interação ou por defeito instrumento de articulação da memória. O passado individual e 

o passado da nação estão ligados às imagens e sons da mídia. Além disso, Silverstone vai dizer que, 

na ausência de outras fontes documentais, a mídia tem o poder de definir o presente e representar o 

passado. 

Lembrando que os processos de memória mais do que evocações são construções, os conteúdos e 

formatos com que se apresentam na mídia afetam a formação de memórias coletivas. Essas 

representações de mídia não vão se limitar apenas ao gênero jornalístico, mas também aos produtos 



ficcionais como o cinema ou a televisão. Por exemplo a novela, que parte de suas particularidades 

narrativas para construir histórias associadas com a memória. 

Como afirma Vassallo de Lopes (2014), a novela não é somente um produto de entretenimento, ela 

permeia a rotina cotidiana, constitui mecanismos de interatividade e estabelece um diálogo entre o 

tempo vivido e o tempo narrado, configurando-se para o espectador em uma experiência. 

A telenovela evoca um passado sem se referir, em sentido estrito, ao acontecimento como fato 

histórico. Não se privilegia a construção de histórias verdadeiras mas a verossimilitude dos relatos.  

La televisión contemporánea actuaría, así, como un espejo fiel y deformante o tendiendo a 
dotar de verosimilitud a sus discursos mediante diferentes estrategias, a pesar de los 
múltiples déficits de realidad que pueden detectarse en sus ofertas, ya sea en forma de 
anacronismo, trasgresión, manipulación, simplificación, generalización o 
espectacularización (RUEDA 2011, p. 27) 

A telenovela vai construir relatos que podem contar com bases reais, criando uma experiência 

compartilhada com seu público, a partir da narração de uma visão do passado. E tal construção se 

origina em suas particularidades narrativas. A telenovela aciona características do melodrama: altos 

graus de moralidade e desejo de justiça e “un modo performativo y narrativo que funciona sobre la 

base de metas altamente emotivas y altamente expressivas” (HERLINGHAUS 2002, p. 68), 

apresenta uma constante dicotomia entre o bom e o mau, levando tons justiceiros para encontrar 

uma espécie de aprendizagem no final quando a atitude dramática do protagonista é exaltada e 

recompensada.  

De acordo com Dorcé apud Amaya (2014, p. 68)4 o melodrama tende a reduzir e simplificar as 

tensões do mundo e suas soluções estão na família, no amor, na religião, e com apelo a critérios do 

bem e do mal. Da mesma forma, o melodramático refere-se a protagonistas virtuosos com uma 

carga dramática e de sacrifício que irão receber sua recompensa apenas no final da história. Essas 

narrativas terão um impacto particular sobre a forma de representar o passado.  

De modo general (las novelas) proponen una representación sentimentalizada y moralizadora sobre 
el pasado coletivo, em el que las tramas, las preocupaciones, las diferencias y cuestiones de carácter 
público y social son construídos en relación a situaciones vinculadas principalmente a la esfera 
privada y familiar. (AMAYA 2016, p. 69) 

Os recursos estéticos utilizados nas telenovelas têm como objetivo potencializar a ideia de 

autenticidade histórica. Os cenários, por exemplo, não serão somente suportes estéticos, mas 

espaços semiotizados, com uma carga discursiva e persuasiva, dispondo de chaves de aproximação 
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que permitirão narrar acontecimentos do passado, dando relevância e significado no tempo presente. 

Dessa forma, o espaço em que ocorre a telenovela será considerado como um recurso de apelação à 

memória. (RUEDA 2011) 

Outros elementos, segundo os autores Martín-Barbero e Ana María Ochoa (2005), que apoiam a 

credibilidade do relato são a música, o vestuário, a cor da imagem, o uso de uma linguagem 

característica, entre outras. 

Memória em Tres Caínes. 

Dentro do gênero da telenovela, desde 2006 vem se realizando na Colômbia as conhecidas narco 

novelas, produções que recriam as proezas de personagens reais ou fictícios relacionados ao tráfico 

de drogas, à máfia ou à violência. As narco novelas são descritas por Omar Rincón como uma das 

manifestações da “Narco.cultura”, um modo de vida que se expressa a partir da sua própria 

narco.estética “hecha de la exageración, formada por lo grande, lo ruidoso, lo estridente; una 

estética de objetos y arquitectura (...) En síntesis, la obstinación de la abundancia, el gran volumen, 

la ostentación de los objetos (…) El poder de ostentar” (Rincón, 2009, p.151)  

Essas novelas tornaram-se uma fórmula de sucesso com as audiências, apresentando-se como uma 

amostra da realidade ou como uma reconstrução de histórias passadas em uma tentativa de torná-las 

conhecidas para a sociedade. 

Uma dessas produções é Tres Caínes: la historia de una venganza real, produzida em 2013 e 

transmitida pelo canal RCN Televisión. Não é considerada uma novela histórica mas uma produção 

baseada na vida dos irmãos Fidel, Vicente e Carlos Castaño, que formaram nos anos 80 as 

Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), um exército armado que combateu as guerrilhas e que em 

sua luta sangrenta deixaram um elevado número de mortes, sequestros, massacres, deslocamentos 

forçados, além de serem acusados de tráfico de drogas. 

A novela levantou uma movimentação cidadã nas ruas e nas redes sociais ao criarem a Hashtag 

#noen3caines, levando várias empresas a retirarem sua marca de publicidade que divulgavam na 

telenovela. Algumas universidades organizaram fóruns para discussões sobre o papel da mídia na 

construção e divulgação da memória do conflito da Colômbia, reunindo acadêmicos, críticos de TV, 

vítimas, ao autor e produtor da novela.  

Apesar de toda a mobilização social, Tres Caínes foi emitida do princípio ao fim sem modificações, 

(já que no momento de sua emissão tinha sido realizada em sua totalidade), e com altos níveis de 

audiência, posicionando a novela nos primeiros lugares de sintonia. 



Esta produção será analisada neste artigo pelas posições divididas que gerou promovendo-se como 

uma reconstrução de eventos relacionados com um dos atores armados do conflito interno 

colombiano. O foco deste artigo é identificar a construção da memória na novela Tres Caínes, para 

o qual foram observados e analisados os primeiros cinco capítulos, em que as personagens são 

apresentadas e surgem os conflitos principais; além dos cinco capítulos finais, quando esses 

conflitos são resolvidos e a história conclui. Também foram analisados mais cinco capítulos da 

produção em que pudessem identificar-se acontecimentos históricos da Colômbia como La toma del 

Palacio de Justicia. 

Nesta observação se procura identificar temas e personagens principais, bem como discursos e 

valores que lhes são associados. Da mesma forma, analisar aspectos formais da novela que 

contribuem para a veracidade das histórias como reconstruções históricas. 

Partiu-se do pressuposto de que a telenovela constrói um tipo de memória enquadrada e que na 

produção observada se privilegiou como personagens principais os paramilitares a despeito de suas 

vítimas, levando uma reivindicação de seus discursos. Da mesma forma, presume-se que, por suas 

características narrativas e formais, a novela constrói histórias credíveis que geram uma conexão 

com seu público. 

Principais Resultados 

Personagens: O paramilitar protagonista, a vítima silenciada 

Os personagens principais na série serão, sem dúvida, os três irmãos Castaño. Por constituir-se em 

torno da figura dos líderes paramilitares e tomá-los como seus protagonistas, são os irmãos que têm 

maior tempo de aparição nas cenas. Aos Castaño vão se atribuir características específicas: Fidel 

será mostrado como o líder, o irmão mais velho cujo objetivo é defender e sustentar sua família, 

valores que também estão ao serviço do seu grupo armado; Vicente, será conhecido como um 

estrategista, um homem inteligente e astuto, mais sereno do que seus irmãos, capaz de contribuir 

com ideias para a sua organização. 

Finalmente Carlos, o irmão mais novo, é o verdadeiro protagonista da história. Carlos é apresentado 

com características distintivas da linguagem melodramática: passional, emocional, ligado a seus 

ideais e com um alto valor do sacrifício pessoal. A vida de Carlos será retratada ao longo da novela, 

mostrando-o no início como um menino trabalhador e humilde que é enganado pela astúcia e beleza 

de uma guerrilheira que planejou o sequestro do seu pai. A personagem se transforma logo, em um 

homem corajoso e sacrificado por sua causa, respeitado por seu grupo armado, até que no final é 



mostrado como uma pessoa que se arrepende de seu passado e que colabora com a justiça, o que o 

leva a um final trágico na mãos de seu irmão Vicente. 

Os três irmãos protagonistas vão estar dotados de heroísmo e valentia ao mesmo tempo em que são 

homens sensíveis e com um alto poder de persuasão. Em várias ocasiões a série mostra como os 

irmãos tomam distância ideológica do narcotraficante Pablo Escobar com quem se envolveram, 

segundo a novela, somente pela conveniência econômica para manter seu exército. Aparentemente, 

os Castaño têm um ideal maior. De acordo com a fala do Carlos que foi ao ar no capitulo 5 “No nos 

vamos a hacer matar por Pablo Escobar, si a mí me han de matar será por mi patria, por mi familia” 

(TRES CAÍNES, Capítulo 5). Para Carlos, é muito importante defender suas ideias, mesmo 

deixando o lucro do narcotráfico de lado. Através desta postura, ele acaba se distanciando de 

Vicente, quando começa a dar informações para DDA (como se conhece à Administração para o 

controle de drogas, DEA, na série) sobre a produção da coca. Finalmente, Vicente manda matar 

Carlos no capítulo final.  

A novela descreve os Castaño como personagens armados que executam assassinatos mas 

sustentados nos ideais que a seus olhos são justos, são homens dispostos a morrer e a matar com o 

objetivo de acabar com o mal (a guerrilha), faz deles heróis diante dos camponeses colombianos. 

Diz Fidel Castaño ao apresentar o exército das recém conformadas autodefesas:  

Vamos a sacarlos, no solo de la zona, vamos a sacarlos del país, que regresen esos buenos momentos 
donde podíamos salir nosotros, ir a la finca tranquilamente o que cualquier colombiano podía subir 
tranquilamente la montaña sin que le saliera un guerrillero a acabarle con la felicidad, con la 
tranquilidad y con el patrimonio que bien lo ha trabajado. Llegó la hora de organizarnos, de armarnos, 
de tener un ejército que defienda los derechos de nosotros los ganaderos. (TRES CAÍNES, 
Capítulo 7) 

Outro dos principais personagens é Romualda, a irmã mais nova, mostrada como uma menina 

inteligente e determinada que se opõe à luta de seus irmãos, depois que eles mataram seu namorado 

por causa da sua proximidade com a guerrilha. Romualda será morta numa briga com seu irmão 

Fidel.  

As personagens de esquerda 

Em contraste com o papel dos irmãos Castaño, as personagens de esquerda aparecem com menos 

frequência e com menos tempo nas cenas. Mostra-se uma ligação direta entre os estudantes de 

universidades públicas, sindicalistas, camponeses e personagens da esquerda com as guerrilhas, e 

são marcados de “piojosos” (piolhentos) ou “revoltosos”. A maioria das referências à esquerda são 

feitas a partir do discurso dos Castaño.  



As personagens de esquerda que aparecem diretamente são o líder da célula guerrilheira agindo na 

Universidade de Antioquia; Aurelio, namorado de Romualda; e Carlos Pizarro (Carlos Pizano ou 

Navarro na série). Essas personagens se apresentam fracos ou com medo em comparação com a 

exaltação que faz o caráter forte e decisivo dos protagonistas.  

Por exemplo, a novela vai mostrar um Carlos Pizarro descaracterizado em relação à pessoa que 

inspirou a personagem. Na novela Pizarro vai em busca de Pablo Escobar, conhecido líder do cartel 

de Medellín, para financiar seu movimento guerrilheiro (M-19). É nesse momento que o ‘Capo’, 

propõe a tomada do Palácio de Justicia o qual Pizarro simplesmente aceita. Na realidade, as 

conexões entre Pizarro e Pablo Escobar para a tomada do Palácio não foram plenamente 

comprovadas.  

A Universidade de Antioquia 

A Universidade de Antioquia, principal universidade pública desse departamento, é mostrada em 

muitas cenas, como aliada à guerrilha, permitindo o doutrinamento político no campus. Se 

apresentam cenas de protestos que terminam em motins causados por líderes da guerrilha 

encapuzados. No capítulo 4, Romualda é interrogada por um outro irmão que quer saber o que seu 

namorado estuda nesta universidade, com a preocupação de que seja antropologia ou sociologia, 

profissões de 'revoltosos' e 'guerrilheiros'. Assim, as ciências sociais são tratadas com uma 

linguagem depreciativa e associações a movimentos armados.  

As vítimas 

As vozes das vítimas da novela estão ausentes ou com um peso muito menor na história. As versões 

daqueles que viveram as ações de Castaño são diminuídas pelo reconto das vidas dos paramilitares. 

Só no final, a novela tenta levar em consideração às vítimas com uma ativista social que tenta 

capturar em um documentário as histórias de vítimas dos paramilitares, insistindo na lembrança de 

seu nome e sua vida. 

Temáticas principais em Tres Caínes: o amor, a vingança e a traição 

A observação dos capítulos da novela permitiu reconhecer os temas em torno dos quais a produção 

tentou reconstruir o passado. Os principais tópicos encontrados giram em torno dos protagonistas da 

série.  

A família, a honra e vingança 



Em seus primeiros episódios, apelando aos recursos narrativos próprios do melodrama, a produção 

vai mostrar os Castaño como uma família típica da região de Antioquia. Uma grande família, muito 

unida, mesmo com seus conflitos internos, trabalhadores da terra e sob a proteção e orientação do 

patriarca da família. Em seguida, o argumento constrói histórias em torno de honra e vingança, 

tendo os primeiros episódios voltados para o sequestro do pai, a família que paga a quantia para 

resgatá-lo e acaba sendo enganada, deparando-se com seu pai morto. Por esse motivo, os irmãos 

Castaño, juram sobre o túmulo do seu pai, vingarem sua morte e acabarem com a guerrilha na 

Colômbia. A história mostra os Castaño como homens armados, que executam assassinatos, mas 

com fortes e justos ideais, dispostos a matar e morrer para acabar com o mal guerrilheiro. 

O amor e o sacrifício 

Embora baseada em uma temática como o paramilitarismo, a novela constantemente traz histórias 

sobre o amor. Carlos terá diferentes relações que tem que deixar para seguir com a sua luta 

(primeiro com a ex-guerrilheira Tamara e, ao final, com Kenny, que deve ficar longe dele pela sua 

segurança). 

O sacrifício também se estende a Romualda, a irmã mais nova, que estava apaixonada por um 

estudante da Universidade de Antioquia, que é mostrado como um membro de uma célula 

guerrilheira. Lembrando Romeu e Julieta, Romualda e Aurelio são separados pelo irreconciliável 

ódio que existem entre os grupos ideológicos. O jovem acaba morto por ordem dos Castaño, 

embora tivesse desistido de pertencer ao grupo armado. Romualda se volta então contra seus 

irmãos, entregando informações a grupos de guerrilheiros, e acaba se suicidando em uma briga com 

Fidel. 

O arrependimento e a traição  

O arrependimento é um tema que é especialmente desenvolvido em torno de Carlos. A novela leva 

em consideração uma essência de bondade na personagem, para mostrá-lo, ao final da série, como 

um bom homem, que reconhece seus erros e está pronto para fazer reparações e colaborar com a 

justiça. 

Finalmente a traição é talvez a questão que mais se quer destacar na série. A ideia de traição é 

contada ao longo da história, na conspiração entre irmãos que termina com a morte de Romualda 

por causa de Fidel, de Fidel nas mãos de Carlos e de Carlos por ordem de Vicente, lembrando a 

história bíblica de Caim e Abel. 

Aspectos formais: mistura de realidade e ficção como fio narrativo 



Entre os aspectos formais identificados, encontra-se a mistura entre ficção e realidade. Promovida 

como “a história jamais contada dos irmãos Castaño”, seus realizadores a anunciaram como uma 

história real, buscando reconstruir a vida de três homens cujo destino foi procurar justiça e 

vingança. Ao início de cada capítulo, aparece um texto informado aos telespectadores que a história 

é baseada nos depoimentos que foram conseguidos nos diferentes processos adiantados na Lei de 

Justiça e Paz, nas investigações do libretista Gustavo Bolívar e do jornalista Alfredo Serrano; além 

de consultar artigos de imprensa e fatos do público conhecimento. Porém, no mesmo texto vai 

esclarecer-se que embora a telenovela seja inspirada em fatos reais, ela é produto da ficção e que 

cenas, nomes e personagens, podem ser parecidos com a realidade, mas na verdade não são. Essas 

últimas afirmações correspondem a uma iniciativa em unir a produção com a ficção, devido a que é 

uma história ainda recente, sendo possível gerar controvérsia pela forma como retrataram algumas 

personagens e fatos amplamente conhecidos na sociedade colombiana.  

A novela vai utilizar de recursos documentais para apresentar dados, datas, lugares e nomeando 

personagens públicos contando suas vidas aparentemente reconstruídas mas com toques 

melodramáticos trazidos da ficção. 

Outro dos recursos utilizados pela produção para misturar realidade com a ficção, foi aproximar os 

nomes das personagens e organizações com os nomes reais, tornando-os fáceis de serem 

reconhecidos, como por exemplo: Carlos Pizarro e Bernardo Jaramillo5 têm nomes semelhantes aos 

personagens: Carlos Pizano e Fernando Jaramillo; o “ex sicário” do cartel de Medellín, Popeye, é 

Espinaco; e os irmãos Rodríguez Orejuela chefes do cartel de Cali, são os Ramírez Rajuela. As 

personagens aparecem frequentemente em recreações de fatos publicamente conhecidos, 

apresentadas com datas exatas e muitas vezes junto a imagens de arquivo, deixando à produção 

mais perto da realidade, do que da ficção.  

Um dos casos mais emblemáticos de recriação de um acontecimento é o episódio da tomada do 

Palacio de Justicia ocorrido em 1985, fato que é retratado de forma simplista apegando-se à versão 

que afirma que foi ordenado por Pablo Escobar à guerrilha do M-19 para acabar com documentos 

dos chamados extraditáveis, que seguiam seu curso na Corte Suprema de Justiça. Da tomada, 

mostram-se umas poucas imagens de arquivo, simplificando um facto trágico da história 

colombiana. A série vai considerar a uma única versão da história enquanto eliminam outras. Na 

realidade, a conexão entre M-19 com o narco Escobar nunca foi comprovada. A série também não 
                                                             
5 Líderes políticos da esquerda colombiana, Pizarro da guerrilha desmobilizada e posteriormente movimento político M-
19 e Jaramillo da Unión Patriótica, assassinados em 1990, quando eram candidatos presidenciais, em uma série de 
crimes e violência que castigou a Colômbia por conta do narcotráfico e dos paramilitares. Nesta escalada violenta 
resultou morto também mais um candidato presidencial: Luis Carlos Galán. 



deu mostras dos acontecimentos posteriores à tomada do palácio, quando militares entram com ao 

recinto abrindo fogo, num dos episódios mais polêmicos da história colombiana. 

Construção de cenários y uso da linguaje 

O cenário onde transcorre a história está localizado nas paisagens de Antioquia, um dos 

departamentos mais importantes da Colômbia, localizado no noroeste do país, principal produtor de 

café e banana de exportação. Há alguns anos Antioquia foi conhecido por ser foco de carteles de 

droga. A novela recria suas cenas nesta região, desde a ambientação de luxuosas casas de 

narcotraficantes até cenas feitas dentro da Universidade de Antioquia, a construção dos cenários vão 

proporcionar realismo e veracidade aos relatos, criando conexão com lugares conhecidos. O uso do 

sotaque paisa e a alusão aos diferentes costumes desta região (ir para a fazenda, beber aguardente, 

comer mazamorra) são elementos que vão contribuir na narração e criar uma experiência de 

aproximação com os telespectadores. 

A linguagem também contribui para reforçar a visão a partir da qual vai ser narrada a história: se 

apresentam estudantes de universidades públicas, sindicalistas, camponeses e personagens de 

esquerda, como guerrilheiros. 

Considerações finais 

A análise realizada permitiu observar que, embora a telenovela Tres Caínes não se constituir como 

um documento histórico, apela a recursos formais como a construção de cenários, a referência a 

personagens conhecidas (ainda que se modifiquem levemente seus nomes) e à reconstrução de 

acontecimentos para compor uma história lembrando fatos reais. Estes recursos tornam difícil a 

distinção dos limites entre realidade e ficção, levando o público a pensar que se trata de uma 

reconstrução fiel dos acontecimentos.  

Porém, se trata em muitas ocasiões de acontecimentos narrados a partir de uma versão única da 

história ou com datas inexatas, exaltando aspectos dramáticos que contribuem à narrativa mas 

desvirtuam a referência a um passado real. Seguindo a Silverstone(2010), os acontecimentos 

descontextualizados e recontextualizados que se apresentam nos conteúdos midiáticos ficam livres 

dos contextos históricos em que aconteceram, simplificando a realidade.  

As temáticas relacionadas com as personagens protagonistas contribuem também com essa redução 

da realidade, apresentando as histórias em marcos favoráveis aos paramilitares, exaltando seus atos, 

seu pensamento e seus sentimentos.  



A partir das representações levadas à televisão, o canal cria uma posição, outorgando protagonismo 

aos discursos paramilitares, repetindo estereótipos para a esquerda e calando as vozes das vítimas. 

Se notam poucas temáticas e poucas personagens relacionadas com as vítimas dos paramilitares ou 

com outras personagens que fazem parte do conflito ou da sociedade colombiana.  

A novela apresentou diferentes atos violentos realizados pelos irmãos Castaño e pelos homens que 

trabalham para eles, na tentativa de limpar a zona. O meio constrói assim, juízos morais que 

justificam as ações empreendidas pelos paramilitares e reivindicam seus discursos. Os argumentos 

dos irmãos Castaño parecem inquestionáveis porque se apresenta um percurso que explica suas 

atuações e sua missão de salvar o povo, caindo nos mesmos atos que procuram combater. 

Silverstone vai explicar claramente quando diz:  

El problema surge cuando esta noción del mal se considera uma expicación 
suficiente para los agravios o, peor aún, uma justificación para la acción. En tales 
circunstancias, se plantea uma paradoja: en un mundo que cree que el mal es 
propiedad exclusiva del otro, resulta casi inevitable que ese lastre se vuelva en 
contra. Quienes lo invocan caen en él. El mal entraña la posibilidad de tener un 
pernicioso doble filo. (2010, p. 95) 

A produção reproduz discursos de ódio e de vingança que, sem propor verdadeiras reflexões, 

sugerem justificativas aos ciclos de violência vividos durante mais de 50 anos na Colômbia. 

Precisamente porque sin los médios no conoceríamos el mundo en su extensión 
global, son tan importantes los juicios que sobre él se formulan em las páginas, 
los micrófonos y las pantallas de la prensa, la radio, la televisión e internet, 
respectivamente. Por consiguiente, los juicios mediatizados sobre el bien y el mal 
son radicales –en el sentido de algo que está em la raíz- porque con ellos se nos 
invita a entablar uma relación de conexión o desconexión con el otro, con otros 
seres humanos lejanos en el tempo o el espacio. Los juicios mediatizados sobre el 
bien y el mal constituyen las formulaciones más incisivas e inflexibles a cerca de 
la diferencia en la sociedad civil global. Apelan a prácticas de inclusión y 
exclusión, y en cierto grado, las determinan, de suerte que definen lo que 
significa ser humano (SILVERSTONE 2010, p. 92) 

Esta novela cria a partir do seus silêncios uma desconexão do público com as vítimas e uma 

aproximação aos paramilitares. Diante disso, podemos dizer novamente que a mídia constrói uma 

história a partir de uma visão, um enquadramento que repercute nos significados que se fundam na 

sociedade. A repetição destes discursos vai constituí-los em marcas simbólicas que afetam a 

memória coletiva do país.  

Embora a novela em seu último capítulo insista em que as vítimas têm um nome, uma história e que 

jamais serão esquecidas, a verdade é que elas perdem a relevância diante das proezas dos 

paramilitares. O autor Gustavo Bolívar insistiu em que seu desejo não foi mostrar aos Castaño como 



heróis, e sim, de ressaltar a história das vítimas, mas a verdade é que a novela justificou as ações 

dos líderes paramilitares e limitou a aparição dos afetados.  

Pode se comprovar assim, que Tres Caínes é um exemplo claro de memória enquadrada, uma 

história construída a partir dos paramilitares como heróis, mostrando-os como personagens com 

caraterísticas suficientes para ser o centro de uma produção de televisão. 

Uma história que se constrói com a figura do paramilitar como protagonista responde mais a um 

interesse comercial, do que a uma intensão de reconstrução do passado e criação de consciência dos 

fatos ocorridos. Explora a dor das vítimas e apresenta uma história sensacionalista mais do que 

reflexiva.  

A análise não somente dá para questionar ao canal que produz a novela, mas também para refletir 

da sociedade colombiana, que posiciona nos primeiros lugares de sintonia as histórias de ‘narcos’ e 

delinquentes.  

Hay ‘narcovelas’ porque nuestras realidades (Panamá, Venezuela y Colombia) 
son ‘narcosociedades’; gustan porque en sociedades de extremas izquierdas y 
derechas lo narco es una vía “paralegal” para ser exitosos. Las “narconovelas” 
sirven de espejo porque generan reconocimiento […] Los reconocemos como 
parte de nuestras referencias culturales, pues mediáticamente los narcos han sido 
convertidos en celebrities y ahora en héroes de ficción”. (RINCÓN em 
RESPIGHI, 2014) 

Rincón vai pensar que a narco-televisão é um relato nacional que leva à televisão a realidade da 

sociedade colombiana:  

Así, la narco.cultura es el relato melodramático que marca la Colombia de la 
actualidad, que se llena de una muy alta «adecuación moral»; todo es justificable, 
hasta las más de 200 masacres paramilitares, los casi cuatro millones de 
desplazados por la guerra y los más de 1.200 casos de «falsos positivos» y mucha 
identificación cultural, pues celebramos como buen gusto y buena política y buen 
empresariado y buena justicia los códigos locales del compadrazgo, de lo familiar 
y lo religioso. (Rincón, 2009 p.162) 

As apreciações de Rincón podem ser reais ou ser exageradas, mas a verdade é que Tres Caínes 

gerou tanta audiência como mobilização de pensamento. Alguns a favor da liberdade de expressão 

pediram para criticar mas nunca censurar, outros pediram uma mídia mais reflexiva para abordar 

um passado doloroso e trágico, que está ainda muito recente, e que não pode desconhecer a dor das 

pessoas que viveram.  

A analise da novela Tres Caínes leva a novos questionamentos que merecem ser refletidos: Qual é o 

papel da televisão colombiana na memória de seu conflito?  Como contar sua história sem ignorar 

os principais protagonistas, as vítimas, tomando em consideração sua dor e sua luta pela 



reivindicação? Como construir narrativas ficcionais em torno ao conflito sem publicitar as ações 

dos atores armados? Entre outras questões que merecem atenção em um momento no qual a 

Colômbia tenta estabelecer acordos para superar sua situação de conflito, o que vai exigir a 

superação de ódio, vingança, e o estabelecimento de políticas de reconhecimento às vítimas, a partir 

da construção de uma memória que deixe de exaltar o Caim por cima do Abel. 
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