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1. RESUMO 

A telenovela Avenida Brasil (Rede Globo, 2012) faz parte de um processo de 

transformações estilísticas e narrativas da ficção televisiva brasileira, que tem 

rompido padrões estabelecidos em décadas de produções. A pesquisa visa 

examinar o alcance dessas inovações e entender como foi possível que o público 

televisivo não rejeitasse o produto. A pesquisa utilizará o instrumental da análise 

audiovisual para detectar as ocorrências transgressoras.  

2. INTRODUÇÃO 

A telenovela é um dos programas mais complexos da televisão brasileira, por 

envolver cenários, locações, um grande número de profissionais e tramas paralelas. 

Num longo processo de apropriação de características de outras mídias, a 

telenovela obteve uma identidade e criou um padrão, desde a maneira como a 

imagem deve ser captada até a construção narrativa. "A ficção de TV utilizou a 

experiência desses dois veículos, o teatro e o cinema, e lhes acrescentou os 

recursos do rádio" (PALLOTTINI, 1998, p. 24). A telenovela Avenida Brasil (Rede 

Globo, 2012), escrita por João Emanuel Carneiro, transgrediu esse padrão. Não foi a 

primeira vez que isso ocorreu; ainda assim, foi notável a coexistência de 

transgressão e sucesso. 

3. OBJETIVOS 

3.2 OBJETIVO GERAL  

Verificar o alcance das inovações narrativas e estilísticas de Avenida Brasil em 

relação ao padrão televisivo definido em estudos da telenovela brasileira. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.3.1 Comparar aspectos narrativos de Avenida Brasil e o padrão desenvolvido há 

décadas nas produções desse gênero. 

3.3.2 Comparar aspectos estilísticos de Avenida Brasil com as disposições 

normativas que alguns pesquisadores chamam de "gramática televisiva". 

3.3.3 Indicar como, apesar de supostas características conservadoras do público, 

Avenida Brasil pôde combinar inovação e sucesso de audiência. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa que tem caráter qualitativo. Será utilizado o instrumental metodológico 

da análise audiovisual. 

5. DESENVOLVIMENTO 



Capítulos elaborados e com o uso de muitos recursos audiovisuais são comuns nos 

primeiros dias de qualquer telenovela, quando o tempo de produção de cada 

capítulo é maior do que nos restantes. É sempre esperado que essa sofisticação 

diminua, pois o ritmo de produção se acelera até o de um capítulo por dia, o que faz 

com que os recursos utilizados sejam mais simples. Essa expectativa não se 

cumpriu em Avenida Brasil, em que as imagens diferenciadas passaram a integrar o 

dia a dia do telespectador.  

Imagens limpas, sem elementos que prejudiquem a compreensão do espectador, 

são padrão em telenovelas. Avenida Brasil, porém, diversas vezes apresentou cenas 

com elementos desfocados no primeiro plano. Travellings comumente passavam por 

vários objetos que às vezes eram tão grandes que escondiam parte considerável da 

cena. Em cenas captadas em locais movimentados, pessoas e carros passavam na 

frente dos personagens principais, isto é, colocando-se entre estes e a câmera. 

Outro ponto do padrão televisivo que não preocupou os diretores de Avenida Brasil é 

a iluminação, que normalmente é utilizada a fim de deixar clara a imagem, no 

sentido da fácil compreensão. Em Avenida Brasil, a iluminação foi aliada à narrativa 

e enriqueceu a imagem, por exemplo, na cena em que Carminha enterra Nina (cap. 

102): a iluminação avermelhada é irrealista, mas dá um tom diferenciado à cena, em 

comparação com a iluminação convencional. Em momentos de tensão, a pouca 

iluminação era recurso presente, deixando-se personagens na penumbra. 

A câmera oscilante, isto é, sem tripé ou qualquer outro apoio firme, foi elemento 

comum em cenas de tensão de Avenida Brasil.  

A narrativa também não seguiu integralmente os padrões televisivos. Nas 

telenovelas são comuns as condutas do bem e do mal (PALLOTINI, 1998, p. 67), 

assim o protagonista teria a conduta que a sociedade considera correta, do bem, e o 

antagonista, aquela conduta julgada como ruim, do mal: "Frequentemente têm-se 

visto ótimos dramaturgos que são obrigados a criar vilões absolutos ou heroínas 

angélicas, devido às exigências do gênero" (PALLOTTINI, 1998, p. 66). A fim de 

obter mais verossimilhança, por vezes o protagonista tem defeitos, mas defeitos 

aceitáveis, como a ingenuidade. Esse é outro elemento que Avenida Brasil não 

incorpora a sua narrativa. Nina tem defeitos fortes. Ela é capaz de abrir mão de seu 

amor para viabilizar a vingança, o que, no padrão melodramático, a protagonista 

nunca faria, pois a maior luta desse tipo de personagem é pelo amor verdadeiro. 



Nina quer realizar a vingança para, literalmente, cuspir outra vez em sua madrasta. 

Ao contrário do que seria de se esperar, ela não tem o poder do perdão.  

Segundo o padrão televisivo, é importante o gancho narrativo, ou seja, a interrupção 

da trama em momentos críticos. "A finalidade do gancho, esse truque tão 

disseminado, que nenhum telenoveleiro pode ignorar, é sempre criar expectativa" 

(PALLOTTINI, 1998, p. 120). Normalmente o gancho mais forte fica para o sábado, 

pois é um dia de baixa audiência, e assim o capítulo de segunda-feira é aguardado 

ansiosamente. Isso também não foi lei em Avenida Brasil. Um exemplo: o autor, 

João Emanuel Carneiro, soltou uma nota dizendo que um grande ponto de virada 

aconteceria em uma quinta-feira, no cap. 100, mas a grande virada não ocorreu 

naquele dia. "O curioso foi deixar um capítulo tão emblemático para ser apresentado 

em um sábado, dia em que, tradicionalmente, a audiência é menor" (XAVIER, 

22/07/2013). O esperado seria então segurar o suspense até o final do capítulo de 

sábado deixando o grande conflito para acontecer no capítulo de segunda. 

Entretanto, a grande virada tem começo, meio e fim no capítulo do sábado: 

Carminha sequestra Nina, enterra-a em um cemitério e fica certa de que ela nunca 

mais a incomodaria; Nina escapa da cova, ainda mais determinada à vingança. O 

capítulo terminou sem um gancho forte. A ação principal já estava completa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Avenida Brasil, por explorar recursos audiovisuais e narrativos que não são comuns 

nesse tipo de produto, poderia ter resultado em baixa audiência, o que não 

aconteceu. O sucesso de Avenida Brasil deixa uma pista de que talvez o público 

esteja em busca de algo diferente. Será preciso ainda, na pesquisa, compreender 

melhor esse comportamento do público. 
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