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A inda não se sabe precisamente quemma-
tou Max (Marcello Novaes), por que
Adauto (JulianoCazarré) perdeuopênalti

ou qual será o surpreendente destino de Carmi-
nha (Adriana Esteves) prometido pelo autor Jo-
ão Emanuel Carneiro. A única certeza absoluta
sobre o último capítulo de “Avenida Brasil” é
que nesta noite, a partir das 21h10m, dezenas
demilhões de pessoas estarão assistindo aos 70
minutos do desfecho da trama, que teve média
geral de 38 pontos de audiência. A novela che-
gou a ser o programamais visto da TV em 2012,
quando, em 8 de outubro, registrou 49 pontos
com 74%de share (participação no total de tele-
visores ligados), com a expulsão de Carminha
da mansão de Tufão (Murilo Benício). Mas não
foram apenas os altos números que garantiram
à produção um lugar noOlimpo dosmaiores fo-
lhetins da História. Para especialistas em tele-
dramaturgia, o que transformou “Avenida Bra-
sil” num fenômeno foi sua repercussão.
O enredo criado pelo autor de “A favorita”

(2008) tornou-se assunto obrigatório nos últi-
mos meses. Fosse na internet — com a criação
dememes inspirados nos personagens e nos co-
mentários em tempo real nas redes sociais du-
rante a exibição dos capítulos— ou nas conver-
sas diárias. E atraiu a atenção de gente que não
costuma ver telenovelas. Os motivos para esta
verdadeira mobilização nacional vão desde
uma renovação de linguagem feita por autor e
diretores— capitaneados por AmoraMautner e
José Luiz Villamarim— até a percepção da mu-
dança na configuração da sociedade brasileira,
com a ascensão de uma nova classe média.
— A telenovela, no Brasil, mais do que entre-

tenimento, é a narrativa da nação. O João Ema-
nuel captou o espírito que vivemos hoje. E isso
vai além da classe C. O país passa por um mo-
mento de orgulho e otimismo. O fato de ele fo-
car no subúrbio tem tudo a ver com isso. O Tu-
fão é um cara rico que podia ter saído dali mas
preferiu preservar a identidade, o orgulho. Os
brasileiros vivem uma fase orgulhosa — defen-
de Maria Immacolata Lopes, coordenadora do
Centro de Estudos de Telenovela da USP.
A professora e diretora da Escola de Comuni-

cação da UFRJ Ivana Bentes tem opinião seme-
lhante à de Maria Immacolata:
— É uma novela sobre mobilidade social, e

que dramatiza essamobilidade entre grupos so-
ciais diferentes, com gosto estético distinto,
com comportamento social próprio, de forma
inteligente, fazendo uma crônica do presente.
Diferentemente da maioria das produções do

gênero, a novela ambientou sua trama central
no subúrbio. Apesar de um tanto idealizado, o
Divino impressionou com personagens e diálo-
gos que, de fato, poderiam ser encontrados nos
bairros cortados pela Avenida Brasil. Essa cons-
trução apurada dos personagens é um dos dife-
renciais apontados por Letícia Hees, professora
de Comunicação em Televisão da PUC-Rio:
— O núcleo do subúrbio sempre existiu, mas

em outras novelas ele era mais caricato. Em
“Avenida Brasil” há uma humanização decor-
rente da consistência dos personagens.
Doutor em Teledramaturgia Brasileira e Lati-

no-AmericanapelaUSP,MauroAlencar concor-
da com a afirmação e lista outras características
que contribuíram para o fenômeno.
— O folhetim acertou em cheio ao focar no

subúrbio carioca com uma visão positiva do co-
tidiano. A isso tudo podemos somar uma trama
perfeitamente bem urdida, que flertou com ou-
tros gêneros como o cinema e o seriado.

GANCHOS FORTES A CADA CAPÍTULO
A inovação de linguagem aproxima “Avenida
Brasil” de outros gêneros, como as séries de TV,
com ganchos fortes envolvendo a trama central
a cada capítulo. A influência do cinema também
apareceu, especialmente na direção, com cita-
ções claras a filmes como “Kill Bill”, de Quentin
Tarantino, e “Pequena Miss Sunshine”, de Jona-
than Dayton e Valerie Farris. Embora o enredo
tenha sido construído sobre as bases do folhe-
tim, é a sua forma que traz a novidade.
— A repetição é um recurso utilizado na tele-

dramaturgia porque a novela compete com ou-
tros apelos do cotidiano. O João Emanuel não
usa isso. Se o espectador perde um capítulo,
sente que ficou para trás. A trama avança, e
avança muito rapidamente— completa Letícia.
Ao perseguir esse ritmo mais dinâmico, a his-

tória alcançou um público acostumado à lin-
guagem fragmentada da internet. Com mestra-
do e doutorado em Teledramaturgia pela USP,
Maria AtaídeMalcher observou o envolvimento

dos jovens com a trama.
— Estou com 49 anos e minha geração tem

como hábito assistir a novelas, diferente dos jo-
vens de hoje. Esta geração estámais voltada pa-
ra outras mídias. Com “Avenida Brasil”, eles
acompanharam e repercutiram a novela na
web. A linguagem dos capítulos é diferente, as
cenas são rápidas e recortadas. Mas eles não li-
gam porque a leitura que fazem não é linear.
Com foco na trama central e um elenco enxu-

to, a novela evitou os rodeios comuns ao gênero.
Todos os tipos que circularam pelo Divino, de
uma forma ou de outra, estavam ligados, o que
proporcionou boas cenas a quase todos os ato-
res. Até mesmo os personagens com menos
destaque tiveram chance de se desenvolver. Foi
o caso das empregadas Zezé e Janaína, vividas
pelas atrizes Cacau Protásio e Cláudia Missura.
— A novela teve um equilíbrio de elenco pou-

co visto em outras tramas — opina Letícia.
Em cena, forampoucos os personagensmani-

queístas. Os tipos criados pelo novelista se des-
tacaram pela ambivalência. Até mesmo a vilã
Carminha, grande destaque da trama e capaz
de mentir e tentar matar seu amante, mostra
sua humanidade com o amor inquestionável
pelo filho Jorginho (Cauã Reymond).
— A novela não tem uma mocinha sofredora,

mas uma heroína dúbia, vingativa, que foge do
padrão — avalia Nilson Xavier, autor do “Alma-
naque da Telenovela Brasileira”.
Há quem veja em “Avenida Brasil” ainda a in-

fluência de outras expressões artísticas, como a
literatura, que apareceu na história em referên-
cias a obras como “O primo Basílio”, de Eça de
Queiroz, por exemplo.Muniz Sodré, sociólogo e
professor da Escola de Comunicação da UFRJ,
destaca a literariedade dos diálogos:
— Muitos autores fazem sucesso apenas reci-

clando materiais literários, mas essa história
transcendeu o folhetim. Está num limite tênue
com a literatura. Um exemplo é a estrutura de
romance policial usada pelo autor, que mani-
festamente usou a escritora Agatha Christie co-
mo referência. Há o início de uma forma literá-
ria que nunca havia visto em novela alguma. l

Especialistas em teledramaturgia apontam características como linguagem
inovadora e percepção da mudança na configuração da sociedade brasileira
para explicar o fenômeno de repercussão da trama que chega ao fim hoje
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BETO ROCKFELLER (1968)
Novela de Bráulio Pedroso que rompeu
os padrões dos folhetins melodramáticos,
retratou um Brasil mais próximo do real
e angariou a audiência masculina.

DANCIN’ DAYS (1978)
Ao pegar carona no sucesso da discoteca, a
trama de Gilberto Braga estrelada por Sonia
Braga influenciou o comportamento dos
jovens e lançou modismos.

ROQUE SANTEIRO (1985)
Censurada em 1975, a história de Dias
Gomes popularizou bordões, modismos
e mostrou sua força ao representar um
microcosmo do Brasil.

VALE TUDO (1988)
Outra obra de Gilberto Braga, foi ummarco
por trazer a discussão política para o horário
nobre. O símbolo do corrupto dando uma
banana para o país é lembrado até hoje.
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Brian Eno é um
dos meus músicos
preferidos, e um
dos pensadores
com quem
mais aprendo
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 out.  2012, Segundo Caderno, p. 1.




