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partir das obras e da trajetória de João Emanuel Carneiro. 287 f. Tese (Doutorado) – Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas. Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2019.  

 

RESUMO 

A presente tese empreende uma análise de estilo do autor-roteirista em telenovelas, tendo 

como estudo a trajetória e as obras de João Emanuel Carneiro. O autor-roteirista estabeleceu-

se na última década como um dos principais novelistas brasileiros contemporâneos e até o 

momento escreveu seis novelas para a Rede Globo de Televisão, principal emissora do país, a 

saber: Da cor do pecado (2004), Cobras e Lagartos (2006), A Favorita (2008), Avenida 

Brasil (2012), A regra do jogo (2015) e Segundo Sol (2018). O caminho aqui apresentado, 

portanto, compreende o que é o estilo na telenovela. Para isso, o percurso teórico-

metodológico passa pela perspectiva de David Bordwell (2008a; 2013), para o qual estilo 

refere-se às escolhas dos realizadores em determinadas circunstâncias históricas. 

Consideramos as telenovelas como obras expressivas, levando em conta os seus traços de 

intencionalidade e a solução de problemas a partir de escolhas do autor na elaboração do 

produto (Bordwell, 2008a; Baxandall, 2006). Articulando formulações desses dois autores, 

entendemos o paradigma problema/solução (Bordwell, 2008a) como um exercício de 

inferência e idealização que considera o autor da obra um agente histórico e social situado em 

um contexto e em uma tradição, com princípios e técnicas convencionadas. Assim, buscamos 

compreender como o autor-roteirista reorganiza certas possibilidades existentes, construindo 

um rearranjo particular dessas técnicas e configurando o que definimos por seu estilo. Ao 

analisar as telenovelas enquanto objetos históricos, inferimos as circunstâncias de sua criação 

pela relação entre o Encargo e as Diretrizes colocadas ao autor, o que, no caso da telenovela, é 

atribuição do roteirista, em posição construída historicamente dentro do campo da 

teledramaturgia (Souza, 2004b); e as circunstâncias culturais e as descrições que fazemos 

delas (Baxandall, 2006). Como suporte analítico para as questões contextuais das obras, 

discutimos conceitos da sociologia da arte de Pierre Bourdieu (1996), que toma o contexto 

para entender o produto, incorporando o estudo da trajetória do autor como forma de melhor 

compreender suas escolhas. A partir da noção de autor-roteirista, nossa análise de estilo diz 

respeito aos elementos sob responsabilidade desse ofício na obra, que relacionamos aos 

aspectos da construção dramatúrgica e narrativa, uma vez que a telenovela é um produto 

fundado no diálogo, na serialidade e em múltiplas tramas (Pallottini, 2012). Com a análise das 

novelas, percebemos elementos do estilo do autor, como o uso amplificado de modos 

melodramáticos para inverter arquétipos e expectativas da audiência a partir de um repertório 

compartilhado, ou a recorrência de protagonistas com ambiguidade moral, os quais não 

sabemos se devem ser amados ou odiados.  

Palavras-chave: telenovela; telenovela brasileira; estilo; autor-roteirista; João Emanuel 

Carneiro. 

 

 



 
 

ROSAS, Inara de Amorim. The style of the author/screenwriter in Brazilian telenovelas: a 

study from the works and trajectory of João Emanuel Carneiro. 287 p. Dissertation (Doctorate 

Degree) – Post-Graduate Program in Communication and Contemporary Culture, Federal 

University of Bahia (UFBA), Salvador, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

The present dissertation (doctorate degree) undertakes an analysis of the style of the 

author/screenwriter in telenovelas, working as case study the trajectory and works of João 

Emanuel Carneiro. The author-screenwriter established himself in the last decade as one of 

the main contemporary Brazilian TV novelists, and to date has written six telenovelas for 

Rede Globo, the Brazil’s leading broadcaster, those are: Da cor do pecado (2004), Cobras e 

Lagartos (2006), A Favorita (2008), Avenida Brasil (2012), A regra do jogo (2015) e 

Segundo Sol (2018). The research presented here, therefore, understands what is style in  

telenovelas. To that, the theoretical-methodological path is based on the perspective of David 

Bordwell (2008a; 2013), for which style in a film refers to the choices of filmmakers in 

certain historical circumstances. We consider telenovelas as expressive works, taking into 

consideration their traits of intentionality and the solutions of problems from the author’s 

choices in the elaboration of the product (Bordwell, 2008a; Baxandall, 2006). Articulating 

formulations of these two authors, we understand the problem/solution model (Bordwell, 

2008a; 2013) as an exercise of inference and idealization that considers the author of the work 

a historical and social agent situated in a context and in a tradition, with principles and 

techniques agreed upon. Thus, we aim to understand how the author-screenwriter reorganizes 

certain possibilities, constructing a particular rearrangement of these techniques and 

configuring what we define as his style. In analyzing telenovelas as historical objects, we 

infer the circumstances of their creation from the relation between the notion of Order and 

Directives placed on the work author, which, in the case of telenovelas, is attributed by the 

screenwriter in a historically constructed position within the field of dramaturgy for TV 

(Souza, 2004b); and the cultural circumstances and descriptions we make of those works. As 

an analytical support for the contextual questions of the works, we discuss concepts from the 

sociology of art of Pierre Bourdieu (1996), which takes the context to understand the product, 

incorporating the study of the author's trajectory as a way to better understand his or her 

choices. From the notion of author-writer, our analysis of style refers to the elements under 

the responsibility of this craft in the work, which relate to the aspects of dramaturgical and 

narrative construction, since the telenovela is a product based on dialogue, seriality and 

multiple plots (Pallottini, 2012). By analyzing the mentioned telenovelas, we perceived 

elements that denotes the style of the author, such as the amplified us of melodramatic 

elements in order to reverse archetypes and expectations of the audience from a shared 

repertoire, or the recurrence of protagonists with moral ambiguity. 

 

Keywords: telenovela; brazilian telenovela; style; author; screenwriter; João Emanuel 

Carneiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Era uma vez o tempo de hoje: os gêneros ficcionais dominam a programação das 

emissoras de televisão em todo o mundo. Para verificar a relevância da ficção na grade de 

programação dos canais de televisão e, portanto, no cotidiano de milhões de telespectadores, 

basta uma breve pesquisa em um site de busca acerca do conteúdo das principais emissoras do 

mundo, basta zapear a TV ou conferir o acervo dos principais serviços de streaming na 

Internet. Através da telenovela, da minissérie e dos seriados, milhões de pessoas riem, se 

emocionam, se intrigam e se conectam diariamente.  

A ficção televisiva, expressa em múltiplos gêneros, faz parte de uma das mais antigas 

tradições da espécie humana: a de contar e ouvir histórias. As histórias têm sido contadas nas 

mais diversas plataformas desde que o homem começou a articular signos e seguem até hoje 

(SADEK, 2008). Quando pensamos na televisão brasileira, a telenovela ainda é a referência 

dramatúrgica mais presente na vida dos brasileiros. São quase sete décadas de exibição da 

primeira telenovela no Brasil (Sua vida me pertence, 1951, TV Tupi) e de milhões de 

telespectadores assistindo as mesmas histórias ao mesmo tempo, o que faz com que as 

novelas se configurem como os produtos mais caros e mais bem cuidados da TV no país.  

Apesar de a telenovela brasileira ser uma jovem senhora de 68 anos, que cada vez 

mais se reinventa, o gênero por muito tempo desfrutou de certo desprestígio no mundo 

acadêmico. Para Renato Ortiz (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989), houve por muito tempo 

uma negligência por parte das Ciências Sociais, como se o desprestígio cultural das novelas 

correspondesse a uma deficiência epistemológica. A academia levou mais de três décadas 

para refletir sobre o lugar da telenovela no campo cultural e no cotidiano dos seus 

telespectadores (BORELLI, 2001). Em artigo intitulado Telenovelas Brasileiras: balanços e 

perspectivas, Silvia H. S. Borelli (2001) afirma que, após mais de uma década de pesquisas 

sobre ficção seriada na TV, a telenovela conquistou seu espaço no campo cultural e ganhou 

visibilidade no debate em torno da cultura brasileira.  

No momento atual, quase duas décadas do balanço realizado por Borelli (2001) acerca 

das telenovelas brasileiras, os estudos sobre a ficção televisiva do país, como também 

especificamente das novelas, estão entre os mais reconhecidos, frutíferos e instigantes no 

campo das Ciências Humanas e Ciências Sociais. Há uma extensa bibliografia que aborda 

aspectos distintos da produção e do consumo da telenovela: em O Brasil Antenado – a 

Sociedade da Novela, Esther Hamburger (2005) demonstra o poder da teledramaturgia na 
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constituição das práticas e relações sociais; em Dramaturgia de Televisão, Renata Pallottini 

(2012) cria uma obra de referência para pensar nas estruturas narrativas e na encenação de 

minisséries, seriados e telenovelas; Alexandre Figuerôa  e Yvana Fechine  (2008) analisam as 

experimentações audiovisuais do diretor pernambucano Guel Arraes, sua trajetória e as 

inovações em séries e minisséries na obra Guel Arraes: um inventor no audiovisual 

brasileiro; isso apenas para mencionar alguns exemplos.  

A telenovela configura um objeto crescente nas Ciências da Comunicação (MOURA, 

2009), expresso em estudos contínuos de grupos de pesquisa nas principais universidades do 

país, como o A-tevê, Grupo de Pesquisas em Tele-ficção, do Póscom/UFBA, coordenado pela 

Profa. Dra. Maria Carmem Jacob de Souza; e o Centro de Estudos de Telenovela, da 

ECA/USP, coordenado pela Profa. Dra. Maria Immacolata Vassallo de Lopes, que é também 

a responsável pela seção brasileira do Observatório Ibero-Americano de Pesquisadores de 

Ficção Televisiva (Obitel) – na última pesquisa publicada, aglutinou 12 grupos de pesquisa de 

universidades brasileiras (LOPES, 2017).  

Entre muitos caminhos possíveis nos estudos da ficção televisiva, escolhemos a 

perspectiva de análise das telenovelas como obras expressivas. Esta tese trata do estilo do 

autor-roteirista na telenovela, tendo como estudo de caso cinco novelas de João Emanuel 

Carneiro na Rede Globo, a saber: Da cor do pecado (2004), Cobras e Lagartos (2006), A 

Favorita (2008), Avenida Brasil (2012) e A regra do jogo (2015). O trabalho parte do 

seguinte problema de pesquisa: como é possível reconhecer o estilo no ofício do roteirista? 

Quais são os aspectos que devemos olhar para investigarmos os estilos que se manifestam nas 

obras dos roteiristas de telenovelas? São questões que se tornam relevantes no contexto da 

pesquisa em ficção televisiva, uma vez que as investigações sobre os aspectos narrativos e 

estilísticos desses produtos ainda constituem uma lacuna de estudos, ressaltada por autores 

dos mais diversos contextos, como Kristin Thompson (2003), Jeremy Butler (2010), Jean-

Pierre Esquenazi (2010) e Jason Mittell (2015).  

No contexto brasileiro, Pucci Junior (2014, p.676), ancorado em Freire Filho (2008), 

afirma que “por décadas, os produtos televisivos foram caracterizados como insatisfatórios 

frente às exigências da intelectualidade e do público com pretensões ao refinamento cultural” 

sendo essa uma das razões da falta de estudos sobre o estilo das telenovelas. Simone Rocha 

(2016) defende que investigar as propriedades do estilo televisivo pode resultar útil ao 

entendimento das profundas transformações pelas quais o dispositivo vem passando na 

atualidade. Benjamin Picado e Maria Carmem Jacob de Souza (PICADO; SOUZA, 2018), 
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mais recentemente, estabelecem uma reflexão sobre o estilo como categoria heurística da 

análise da autoria nos formatos seriados de ficção televisiva, propondo um método que 

relaciona os processos sociais de autoria com gramáticas textuais dos formatos seriados (na 

escritura dramatúrgica e nos princípios da encenação audiovisual).   

O caminho teórico-metodológico desta tese perpassa todos esses autores mencionados 

anteriormente, tendo como ponto de partida nossa compreensão acerca do que é estilo. No 

Dicionário teórico e crítico de cinema, Jacques Aumont e Michel Marie definem estilo como 

uma maneira própria de expressão de uma pessoa, um grupo ou um discurso. “É também o 

conjunto de caracteres singulares de uma obra de arte, que permite aproximá-la de outras 

obras para compará-la ou opô-la” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 109). Uma visão ampla, mas 

que já aponta para uma perspectiva que permite observar elementos singulares dentro das 

obras de ficção, no sentido de que as mesmas histórias podem ser contadas de modos 

diferentes. Em nosso caso, as telenovelas de João Emanuel Carneiro.  

Já o téorico Antoine Compagnon desenvolve usos da noção de estilo que nos 

interessam por aprofundar alguns dos seus aspectos fundamentais – na medida em que podem 

tratar da individualidade de um artista (a singularidade de uma obra), de uma necessidade (às 

vezes, um movimento artístico, para existir, acaba por apresentar características estilísticas 

que negam o movimento anterior1) ou de uma liberdade (uma peça teatral de improviso cujo 

estilo consiste justamente na liberdade para o imprevisível). Ainda para Compagnon, estilo 

pode ser a norma ou o desvio da norma, ornamento (enfeito retórico, às vezes desnecessário) 

ou sintoma (grupo de características que permitem a identificação posterior de uma obra 

produzida em um determinado período histórico) (COMPAGNON, 2003). 

 No cinema, estilo pode ser utilizado para falar do estilo de um grupo (como os filmes 

da Boca do Lixo), gênero (como as Chanchadas), período histórico (Cinema da Retomada) ou 

estilo individual de um realizador (como o estilo do documentarista Eduardo Coutinho ou de 

Glauber Rocha) – para citar exemplos brasileiros. Quando falamos em estilo de um realizador, 

nos referimos a um repertório, temas e/ou um conjunto de técnicas utilizadas de forma 

recorrente em diferentes obras. Ou seja, aquilo que resulta das relações constantemente 

construídas entre as práticas do autor, ao longo da sua trajetória, e os desdobramentos disso 

identificados em suas produções.  

                                                             
1 Em sua tese-manifesto Uma estética da fome, escrita em 1965, o cineasta Glauber Rocha (2013) cria uma 

antítese entre os filmes da Chanchada e os do Cinema Novo, tais como alienante x engajado, cinema comercial x 

cinema independente. As características antagônicas acabam servindo para reforçar o manifesto político-cultural 

do movimento emergente.  
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 Na teledramaturgia, também inferimos características quando pensamos nos autores ou 

diretores. Nas preferências pelas temáticas rurais e histórias familiares de Benedito Ruy 

Barbosa, a representação da burguesia e do assassino misterioso nas novelas de Gilberto 

Braga ou ainda no realismo fantástico do diretor Luiz Fernando Carvalho. A observação desse 

fenômeno permeia a nossa questão. Se existem elementos que, em um senso comum ou 

instintivamente, são atrelados a um realizador, como estamos habilitados a perceber e 

compreender como o estilo se configura em obras específicas de um mesmo autor?  

 Nesse sentido, David Bordwell (2008a), em Figuras traçadas na luz, propõe a análise 

do estilo do diretor a partir da encenação cinematográfica: enquadramento, iluminação, 

movimentos de câmera, entre outros. Ou seja, o autor associa o estilo aos elementos sob 

responsabilidade do ofício do realizador que ele investiga. A partir dessa percepção do estilo 

do filme, refletimos sobre os elementos que particularizam o estilo do autor em telenovelas.  

 Nesses produtos, o autor-roteirista é responsável pela criação da história, 

desenvolvendo personagens, enredo e coordenando roteiristas colaboradores. Ao longo da 

história da telenovela, passou a ter uma maior importância nas obras ao ponto de participar de 

outras etapas de sua elaboração, como a escolha de atores e trilha sonora, como explicita 

Souza (2011). Roteirista de novelas tem o nome reconhecido pelo público (a divulgação feita 

pela emissora do produto remete constantemente ao autor), pela crítica e por instâncias de 

consagração específicas. Não à toa – e também por serem responsáveis pelas histórias que vão 

ao ar do principal produto televisivo brasileiro – esses profissionais roteiristas são também 

conhecidos como autores, denominação que diz respeito à sua autonomia na escrita das 

telenovelas, mas também a um lugar de reconhecimento dentro do campo (SOUZA, 2011). 

 A telenovela é uma narrativa audiovisual seriada, com diálogo e ação, uma trama 

central e muitas subtramas entrelaçadas e paralelas que são desenvolvidas ao longo de 

aproximadamente 180 a 200 capítulos. É feita por uma equipe de produção composta pelo 

autor-roteirista, roteiristas colaboradores, diretores, atores, diretores de fotografia, técnicos de 

som e luz, diretores de arte, figurinistas, continuístas, montadores, para mencionar alguns dos 

principais ofícios. A trama principal é quem conduz a narrativa, dando-lhe unidade. Cada 

capítulo de uma telenovela pode ter 25 laudas, somando cerca de 4 mil páginas até o seu final. 

Os capítulos diários duram entre 40 minutos e uma hora, sendo exibidos ao longo de sete ou 

oito meses (CALZA, 1996; MACHADO, 2003; PALLOTTINI, 2012).  

  A extensão, a serialidade diária e o laborioso ofício da escrita diária expressam uma 

hipótese que tem sido confirmada em trabalhos que explicitam o lugar autoral do roteirista 
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(NOGUEIRA, 2002; SOUZA, 2004b; 2011). O regime seriado exige que o roteirista, o 

contador da história, domine coerentemente toda a longa história que vai ser contada. Ao 

refletir sobre o ofício do roteirista, acreditamos que seu estilo está menos relacionado à 

aparência da obra audiovisual e mais relacionada à sua dramaturgia, ao enredo, à maneira de 

representação das personagens, suas interações e as temáticas abordadas – elementos também 

ressaltados por Palottini (2012) enquanto constituintes do gênero telenovela.  

Assim, o olhar para a construção dramatúrgica se alinha com as características do 

gênero telenovela, bastante fundado no diálogo e na serialidade das várias narrativas contidas 

no produto. Esse modo de composição das histórias é tanto anunciado pela emissora quanto 

reconhecido pelo público. 

Ao levar em conta tais especificidades no campo de produção das telenovelas, 

consideramos o estilo do autor-roteirista como o resultado de escolhas deste profissional no 

processo de elaboração da sua obra, assim como Bordwell (2008a) sugere acerca da sua 

definição de estilo de encenação de um filme, a cargo das escolhas do diretor.  Assim como 

em Figuras Traçadas na Luz, Bordwell (2008a) trata do estilo do autor-diretor a partir de 

elementos da encenação, como enquadramento e iluminação, nossa investigação trata do 

estilo do autor-roteirista a partir de aspectos da dramaturgia da obra em relação aos outros 

elementos audiovisuais que compõem a obra audiovisual estudada. 

O principal método nesta análise de estilo do autor em novelas é o modelo de 

problema/solução proposto por Bordwell (2008a; 2013), que nos convida a reconstruir 

decisões tomadas por esse agente na elaboração do produto, considerando-o como forças 

concretas a favor da estabilidade (de padrões de continuidade já presentes através da 

convenção) ou de mudanças (inserção de novas soluções, novos modos de narrar).  A partir 

das perspectivas de Baxandall (2006) acerca do encargo de uma obra, os dois autores juntos 

nos convocam à reconstrução da situação de escolha para enxergar com os sentidos da obra, 

relacionando suas intencionalidades com a análise do produto e as circunstâncias históricas e 

sociais da sua elaboração (BORDWELL, 2008a; BAXANDALL, 2006). 

Já no que tange o nosso estudo de caso, algumas razões justificam a escolha por 

analisar o estilo das telenovelas de João Emanuel Carneiro. Apesar do registro de um 

expressivo número de pesquisas que tomam a telenovela como objeto nas últimas duas 
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décadas (MOURA, 2009), como já exposto, poucas pesquisas2 se debruçam na telenovela 

enquanto obra narrativa3.  

 Em O autor na televisão, Lisandro Nogueira (2002), apresenta a noção de autoria 

como uma categoria aplicável à produção coletiva da telenovela. Para o pesquisador, a autoria 

é um fator distintivo que proporciona a compreensão do sentido da obra; gestão, escolha da 

equipe, tipos de personagens e temáticas da obra são algumas das suas marcas.  

Acreditamos que nosso trabalho amplia tal perspectiva dentro dos estudos de 

telenovela ao considerar a autoria como construção social, conforme sugerido por SOUZA 

(2004a), na qual esse lugar é definido na ambiência coletiva do trabalho de teledramaturgia, e 

a noção de estilo do autor-roteirista, referente às escolhas, dentro do seu ofício, que resulta na 

obra que vemos na tela.  

Enquanto estudo de caso, a escolha por João Emanuel Carneiro e suas telenovelas, 

acreditamos que o autor traduz uma nova geração de dramaturgos de ficção televisiva, 

trazendo experiências adquiridas do cinema e em outros meios expressivos, como histórias em 

quadrinhos (SOUZA; WEBER, 2009). Escreveu duas telenovelas para o horário das 19h (Da 

cor do pecado e Cobras e Lagartos) e quatro para o horário das 21h (A Favorita, Avenida 

Brasil, A regra do Jogo e Segundo Sol), além de ter co-escrito a minissérie A cura (2010) e 

colaborado em outras novelas e minisséries da Rede Globo, e ter uma trajetória consistente 

enquanto roteirista de cinema e quadrinhos. Quando Carneiro fez sua estreia como autor 

titular no horário das 21h na Rede Globo, quebrou uma rotatividade que existia na emissora 

há pelo menos uma década entre os mesmos autores já consagrados que escreviam tramas 

para esse horário, como Manoel Carlos, Glória Perez, Agnaldo Silva, Sílvio de Abreu e 

Giberto Braga.  

As novelas A Favorita e Avenida Brasil foram discutidas e/ou celebradas em 

diferentes esferas, entre pesquisa acadêmica (BACCEGA et al., 2009; 2009; DRUMOND, 

2013; PUCCI JUNIOR., 2014), jornalismo e usuários de mídias sociais online, como um novo 

modo de se fazer teledramaturgia no Brasil, pelas inovações no enredo (ao trazer narrativas 

mais enxutas e com dualidade na representação das heroínas e vilãs)  e  até na mise-en-scène. 

                                                             
2 Identifica-se alguns trabalhos que se dedicam a aspectos narrativos da novela, como Telenovela e 

Representação Social: Benedito Ruy Barbosa e a Representação do Popular na Telenovela Renascer,de Maria 

Carmem Jacob de Souza (2004b) e vinculados ao seu grupo de pesquisa A-tevê (ALMEIDA, 2012; RIBEIRO, 

2012). Há pesquisas sobre a trajetória de autores, mas tratando da indústria cultural brasileira e não com o 

objetivo de um olhar sobre o estilo (SACRAMENTO, 2012). 
3 Um fator que pode justificar essa ausência é a extensão do produto. Como já mencionamos, uma novela possui 

cerca de 200 capítulos. 
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Nesses relatos ou investigações, o autor João Emanuel Carneiro é visto como relacionado ou 

responsável por essas características. 

João Emanuel Carneiro se estabeleceu como um dos principais autores de telenovela 

contemporâneos, mas que ainda não foi devidamente estudado. Pesquisando em artigos de 

periódicos acadêmicos e anais de congressos, encontramos artigos sobre a telenovela Da cor 

do pecado sob uma perspectiva da representação racial4 e alguns artigos sobre A Favorita e 

Avenida Brasil, a maior parte falando de fenômenos como o da Segunda Tela, relacionados à 

era da convergência midiática e os espectadores que assistem a novela em comunidades 

online (MATOS, 2013; ORTIZ MATOS, 2017) pelo imenso destaque de como sua última 

novela repercutiu nas redes sociais ou da temática tratada pela última: a ascensão da classe C 

no país5. 

Por último, a convivência em um ambiente de pesquisa tal como o Grupo de Pesquisa 

em Tele-ficção, o A-tevê, deste Programa de Pós-Graduação, durante o período de exibição 

de Avenida Brasil (2012), nos dando a possibilidade de discutir as percepções acerca desta 

novela em diversos âmbitos, seja as reviravoltas do enredo ou as discussões nos sites de redes 

sociais online, em tempo real, nos deu a amplitude do profícuo fenômeno que estava se 

apresentando naquele momento para os estudos de televisão no Brasil. O artigo There was 

never a telenovela like Avenida Brasil (LOPES, 2013) sintetiza algumas dessas expressões, 

que configuram uma comoção social deste produto durante a sua exibição, desde a 

repercussão na imprensa internacional às ações tomadas pelo Operador Nacional do Sistema 

Elétrico em resposta a um aumento estimado de 5% do consumo público de eletricidade 

durante a exibição do último capítulo desta novela.  

 A tese aqui apresentada, que abrange as áreas de estudo em Comunicação, Ficção 

Televisiva e Produção de sentido, colabora no sentido de ampliar o conhecimento acerca da 

feitura de uma telenovela, como dos seus aspectos dramatúrgicos e narrativos. A telenovela 

enquanto gênero comercial e popular agrega um conjunto signiticativo de profissionais, mas o 

lugar do contador de histórias, do autor-roteirista, é fundamental. Ao analisar o estilo de João 

Emanuel Carneiro, dentre as possibilidades de soluções criativas técnicas e práticas do campo 

da telenovela, em determinado momento histórico, observamos quais são os aspectos sob 

responsabilidade do seu ofício que singularizam o seu estilo e qual a função operada por cada 

uma das escolhas estilísticas. Por fim, esperamos que a tese também possa contribuir em um 

                                                             
4 “Representação  da identidade negra na telenovela brasileira” (FARIA & FERNANDES, 2007). “As Situações 

de Racismo e Branquitude Representadas na Telenovela Da Cor do Pecado” (BARBOSA, 2004).  
5 Artigos como “O Protagonismo das Classes Populares na Telenovela Brasileira: uma reflexão a partir de 

Avenida Brasil” (SOBRAL, 2012).  
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aspecto mais amplo da produção de conhecimento sobre a telenovela enquanto fenômeno de 

comunicação massivo e produto de exportação, reforçando a importância desse gênero 

ficcional, tão brasileiro, para a sociedade e a cultura do país. 

 

Estrutura do trabalho 

 

O trabalho é dividido em quatro capítulos, além da introdução e da conclusão. No 

primeiro, elaboramos as premissas e os percursos teóricos e metodológicos que guiam nossa 

análise de estilo do autor de telenovelas. Na primeira parte do capítulo, apresentamos um 

percurso teórico que possibilitou o avanço dos estudos do estilo em televisão, primeiramente 

partindo de uma noção dos programas televisivos enquanto narrativas singulares, com ênfase 

nos aspectos que particularizam os modos narrativos dessas obras e nos aspectos plásticos e 

de encenação. Na segunda parte, explicitamos a metodologia proposta por nós, que parte da 

compreensão e análise das telenovelas tendo em vista seus traços de intencionalidade 

(BAXANDALL, 2006) e a perspectiva dos objetos enquanto soluções para problemas 

(BORDWELL, 2008a; 2013) e as particularidades do produto telenovela que incidem sob 

nossa perspectiva analítica.  

O segundo capítulo expõe breve panorama da telenovela brasileira, contextualizando o 

campo de produção, e aspectos distintivos do gênero telenovela. O terceiro capítulo trata da 

trajetória artística do roteirista João Emanuel Carneiro, com um olhar sobre as posições, 

disposições e tomadas de posição do autor no campo da telenovela (BOURDIEU, 1996).  

O quarto capítulo é destinado à análise do estilo de João Emanuel Carneiro nas cinco 

primeiras telenovelas em que ele foi autor principal, a partir de dois grandes quadros 

analíticos: elementos narrativos e tema.  Dividimos em seis categorias de análise de estilo, 

relacionadas à estrutura da narrativa: 1) o primeiro capítulo (apresentação da trama); 2) 

construção das protagonistas; 3) pares românticos; 4) os vilões; 5) o cômico (núcleos de 

humor); 6) construção da serialidade (desenvolvimento dos núcleos e arcos narrativos). 

Nessas categorias, também estão expressos temas recorrentes nas obras de Carneiro, como a 

vingança, o gênero policial e a representação das classes sociais, que estão articuladas à 

análise dos elementos narrativos. Acreditamos que este caminho de análise, que relaciona 

tema aos elementos narrativos, contribui para outras possíveis investigações (de produtos e 

autores), pois correspondem a fatores recorrentes e que são capazes de evidenciar o estilo em 

telenovela.  
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1. O ESTILO DO AUTOR NA TELENOVELA: PREMISSAS TEÓRICO-

METODOLÓGICAS 

 

                                                                                            Ir y venir, seguir y guiar,  

         dar y tener,entrar y salir de fase 

        Amar la trama más que el desenlace        

                                                                                                                                Jorge Drexler  

 

 Neste primeiro capítulo, expomos as premissas teórico-metodológicas que sustentam a 

análise de estilo do autor-roteirista em telenovelas brasileiras. Inicialmente, partimos da 

consideração dos programas de TV enquanto narrativas singulares, a partir de pesquisa 

desenvolvida por Thompson (2003) que busca realizar análise de ficção televisiva a partir de 

seus elementos narrativos, mas também das especificidades destes produtos, como a 

serialidade, os ganchos e reiterações, abordadas também por outros autores, como Machado 

(2003), Pallottini (2012) e Buonanno (2008). Através de características da ficção televisiva, 

como a multiplicidade de gêneros narrativos e enredos em uma só trama, como uma 

amplitude nos modos de serialidade, relacionamos à telenovela contemporânea o que Mittel 

(2012; 2015) define enquanto narrativas televisivas complexas.  

 Com base na definição de estilo proposta por Bordwell (2008a; 2013), cuja 

manifestação está relacionada à escolha dos seus autores, e na argumentação de que, na 

telenovela, a autoria é atribuída ao roteirista, um lugar construído socialmente e 

historicamente no contexto televisivo (SOUZA, 2004a), consideramos que os aspectos 

fundamentais do estilo do autor de novelas estão relacionados ao seu ofício, portanto, 

vinculados aos elementos dramatúrgicos e narrativos. O trabalho do roteirista é o ponto de 

partida para a definição das categorias analíticas, nos valendo dos estudos contextuais da 

produção de novelas (SOUZA, 2011) e de manuais de roteiro que explicitam os modos de 

contar histórias, seus elementos essenciais e estratégias narrativas (SARAIVA; CANNITO, 

2004; CAMPOS, 2007). 

 Por fim, o capítulo explicita o que desejamos olhar nas telenovelas para a investigação 

do estilo do autor-roteirista, e como iremos olhar, adotando o modelo problema/solução de 

Bordwell (2008a; 2013), as noções de encargo e intencionalidade de uma obra a partir de 

Baxandall (2006) e os conceitos da sociologia da cultura de Bourdieu (1996) para pensar a 

relação das novelas com o seu campo de produção.  
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1.1. CAMINHOS PARA ANÁLISE DO ESTILO EM TV: NARRATIVA E 

FORMATOS 

 

1.1.1. Os programas de televisão enquanto narrativas singulares 

 

Alguns dos principais teóricos contemporâneos das Ciências Sociais e Humanas já 

dissertaram sobre a televisão. Em Televisão: tecnologia e forma cultural, obra publicada 

originalmente em 1974, o teórico marxista Raymond Williams (2016) incita o debate político-

cultural acerca do meio, elaborando a ideia de televisão como forma cultural6 em oposição ao 

que o autor identifica como determinismo da tecnologia. Nesta obra, Williams (2016) também 

traz a noção de fluxo televisivo, que na abordagem de programas específicos leva em conta a 

sequência initerrupta de programação, marcada pela multiplicidade de gêneros e anúncios 

publicitários. O autor não só incitou um debate sobre as especificidades do meio, como 

incluiu a televisão na discussão dos estudos teóricos acerca da cultura.  

Em Sobre a Televisão, o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1997), argumenta que o 

índice de audiência é uma prerrogativa de base econômica que impõe um certo habitus (um 

modo de ação e de pensar originadas pela posição ocupada dentro de um campo) ao campo 

jornalístico, tais como a busca pelo “novo”, a preferência de uma notícia pela outra e o 

sensacionalismo. Dentro da perspectiva semelhante das ciências das obras, Jésus Martín-

Barbero (2009) examinou as telenovelas colombianas a partir do seu contexto econômico da 

produção e distribuição, refletindo sobre as dinâmicas instituciomais e profissionais que 

regulam tal campo e como se dá a recepção dos sentidos produzidos por essas obras. Ambos 

ressaltaram a importância do contexto social para análise das obras produzidas na TV, 

perspectiva adotada neste trabalho, que parte do pressuposto que o estilo do autor é resultado 

de soluções para problemas que podem emergir contextualmente. Já no ensaio A inovação no 

seriado, Umberto Eco (1989) colabora na análise e interpretação de narrativas de televisão ao 

problematizar em que medida os produtos de comunicação seriados não diferem de muitas 

formas artísticas do passado, sugerindo uma tipologia da repetição, onde as séries televisivas, 

por exemplo, teriam um esquema narrativo constante e previsível. O autor, ao explorar um 

dos aspectos fundamentais destas narrativas de televisão, traz à tona uma percepção acerca 

das convenções e dos modos de narrar herdados por esses produtos de outros meios de contar 

histórias, crucial para o estudo de estilo, que segundo Bordwell (2008a) está relacionado à 

                                                             
6 Pensar a forma cultural dos programas de televisão nos auxilia a entender a especificidade de determinadas 

relações sociais em certos lugares e momentos históricos (WILLIAMS, 2016).  
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forma de apreender os esquemas e técnicas já existentes, perspectiva adotada neste trabalho e 

explorada mais a frente neste capítulo.   

 A pesquisa em televisão integra um campo consolidado dentro das Ciências Sociais e 

da Comunicação, tendo legitimado a relevância cultural, política e social dos produtos 

televisivos. No entanto, muitos pesquisadores reconhecem que são poucos os estudos que se 

dedicam a aspectos formais das narrativas televisivas, de sua dimensão estilística, 

especialmente no que tange às ficções televisivas – ainda que estudiosos e críticos 

reconheçam que existam mudanças, experimentações e inovações cada vez mais percebidas 

nestas produções. Até mesmo estudos que analisam aspectos narrativos e dramatúrgicos das 

ficções televisivas considerando as especificades do meio são poucos (THOMPSON, 2003; 

BUTLER, 2010; MITTELL, 2015; ROCHA, 2016).  

 Em Storytelling in film and television, a teórica dos estudos audiovisuais Kristin 

Thompson (2003) reflete sobre as formas narrativas do cinema e da televisão, tendo como 

ponto de partida os seguintes questionamentos: como os roteiristas de ambos os meios lidam 

com a necessidade de criar histórias agradáveis e que apreendam o público com as muitas 

restrições impostas pelos seus respectivos formatos comerciais; como essas duas formas de 

arte, a televisão e o cinema, diferem nas maneiras como contam suas histórias; e quais as 

especificidades da ficção televisiva, sendo uma formato mais novo que o cinema, e que possui 

outras referências, influências e até mesmo intenções. Essas problemáticas levantadas pela 

autora contribuem na reflexão sobre o estilo da telenovela na medida em que compreende as 

especificidades da ficção televisiva e, paralelamente, como esta se configura no seu contexto 

social – considerando referências, intenções, recorrências e características das histórias 

contadas nesse meio audiovisual.  

 Ao refletir sobre a possibilidade de empreender uma análise crítica da narrativa 

televisiva, Thompson (2003) afirma que os estudos de televisão não estão suficientemente 

estabelecidos para que o estudo dos aspectos do storytelling ou até mesmo da análise formal 

sejam evidentes para todos, destacando pelos menos três razões gerais para que tal lacuna na 

pesquisa em TV. A autora ressalta, primeiramente, o preconceito persistente de alguns 

pesquisadores em levar a sério a televisão como uma forma de arte, destacando que quando 

ela começou a pós-graduação em Cinema, no final dos anos 1960 e começo dos anos 1970, os 

próprios estudos cinematográficos lutavam para se estabelecer na academia e defender os  

filmes enquanto uma expressão artística. Segundo, o fato de muitos acadêmicos incluírem a 

televisão em um amplo campo da produção cultural, sendo estudada de forma abrangente, 
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junto a outros muitos meios de comunicação. Para Thompson (2003), dado que a maior parte 

da televisão consiste em narrativas com som e imagens em movimento, se esperariam 

métodos analíticos da literatura e do cinema como ponto de partida para estudar esses 

produtos, mas que os primeiros especialistas nessas áreas raramente aplicaram os métodos de 

outros formatos ficcionais à televisão (p. 3). Compreende-se nesse momento, um processo de 

afirmação da televisão enquanto campo, que já aparece como um movimento importante para 

a configuração de seus modos próprios de construção narrativa, que não deixa escapar 

convenções anteriores – no caso da telenovela, por exemplo, o melodrama, como 

desenvolvemos no próximo capítulo – mas que apresenta especificidades.  

 

Uma segunda razão para a escassez de atenção dada aos programas individuais é que 
as poucas análises estéticas da televisão que apareceram foram baseadas em 

suposições que foram rapidamente sendo empurradas para a obscuridade por novas 

tendências dentro da academia. Os críticos que escolheram programas individuais de 
prestígio para analisar muitas vezes o fizeram com base na originalidade e excelência 

de seus roteiros (THOMPSON, 2003, p. 4,5, tradução nossa7).  

 

Há nesta razão uma noção de valoração estética advinda de outros meios artísticos e 

que não são compatíveis com as próprias intenções das obras televisivas. Ademais, ao atribuir 

a questão da originalidade como um valor, se contrapõe a perspectiva geral da análise de 

estilo como resultado de escolhas que se baseiam especialmente em esquemas já codificados e 

convencionados de técnicas deste meio expressivo (BORDWELL, 2008a). 

A terceira razão indicada por Thompson (2003) para a ausência inicial de análises 

acerca da narrativa televisiva é o que a autora chama de “confiança extensiva” (p.3) de muitos 

estudiosos no fluxo televisivo, conceito que tem se destacado nos últimos quarenta anos nos 

estudos de televisão, que parte de um agendamento geral da televisão e sua programação 

contínua, ao invés de considerar os programas individuais. 

 

O resultado é destinado a manter o espectador sintonizado em uma única estação. 

Além disso, o significado exato do termo é difícil de definir. Os críticos também 

aplicam o fluxo à experiência do espectador, que supostamente vê as interrupções na 

programação da televisão não como interrupções, mas como parte dos programas 

(THOMPSON, 2003, p. 5,6)8.  

                                                             
7 Todas as traduções de textos presentes nesta tese são nossas. Do original “A second reason for the dearth of 

attention paid to individual programs is that the few aesthetic analyses of television that did appear were based 

on assumptions that were rapidly being pushed into obscurity by new trends within academia. Critics who chose 

prestigious individual programs to analyze often did so on the basis of the originality and excellence of their 

scripts (…)” (THOMPSON, 2003, p. 4, 5). 
8 Citação original: “The result is intended to keep the viewer tuned to a single station. Beyond this, the exact 

meaning of the term is difficult to pin down. Critics also apply flow to the experience of the viewer, who 
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A noção de fluxo televisivo, conforme mencionada no primeiro parágrafo, foi cunhada 

por Raymond Williams na obra Televisão: tecnologia e forma cultural (2016), que relata ter 

desenvolvido a ideia ao tentar assistir a um filme na televisão na cidade de Miami, alegando 

ter dificuldades de se ajustar à frequência dos intervalos comerciais, considerando a sequência 

de publicidades diversas junto com o filme uma “experiência muito difícil de interpretar” (p. 

102). O teórico conclui: 

 

Ainda não estou certo do que realmente captei de todo aquele fluxo. Acredito que 

registrei alguns eventos como acontecimentos de um filme errado, e alguns 
personagens em comerciais como se estivessem envolvidos nos episódios do filme, 

naquilo que pareceu ser - para todas as disparidades ocasionais e bizarras - um único e 

irresponsável fluxo de imagens e sentimentos (WILLIAMS, 2016, p. 102). 

  

Ao considerar a noção de fluxo para descrever a experiência de um espectador de 

televisão, alguns analistas assumem que estes telespectadores misturam mentalmente os 

comerciais com os programas em um “todo contínuo”, criando novos significados de uma 

nova narrativa construída entre os anúncios e a narrativa exibida nas obras. Thompson (2003, 

p. 15, 16) afirma que a maioria da audiência de TV reconhece os limites entre um programa e 

os intervalos comerciais; e ressalta a existência de pesquisas empíricas que mostram que com 

a idade de cinco anos, a maioria das crianças aprendeu a diferenciar comerciais e programas e 

que com sete ou oito anos, compreendem que os anúncios são para persuadi-los a fazer algo. 

A autora ainda aponta a multiplicidade dos sistemas de transmissão, citando os canais não-

comerciais públicos do Reino Unido, sugerindo que Williams (2016) usou a noção de fluxo 

inspirada nos Estados Unidos como característica definidora do meio televisivo 

(THOMPSON, 2003).  

A ressalva feita por Kristin Thompson (2003) em que a ideia de fluxo televisivo pode 

ter prejudicado a compreensão individual dos programas televisivos com seus respectivos 

formatos e técnicas não tem relação com o conceito de Williams (2016) em si, afinal há uma 

preocupação constante do autor em refletir sobre a televisão (ou a literatura, em diferentes 

fases e temporalidades) a partir dos seus contextos, das estruturas de sentimento e das 

transformações, mas com as múltiplas interpretações que os críticos tiveram do que consiste 

este fluxo e sua importância para a possibilidade analítica das narrativas televisivas. A autora 

ainda sugere que os muitos estudiosos incorporam a ideia de fluxo porque ela fornece uma 

                                                                                                                                                                                              
supposedly sees the breaks in the television schedule not as interruptions but as part of the programs” 

(THOMPSON, 2003, p. 5, 6). 
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solução a um questionamento deste campo de estudo a respeito da especificidade da 

televisão9. Thompson (2003, p. 8) conclui dizendo que ao assumir que a narrativa de televisão 

derivou diretamente do drama cênico e dos filmes tradicionais, muitos teóricos rejeitaram a 

ideia de que “a especificidade do meio poderia ser encontrada estudando programas 

individuais”10. A partir de tal consideração, podemos pensar aqui o conjunto de programas 

individuais e as narrativas recorrentes, e pensando o ofício do autor-roteirista nas telenovelas, 

a relação com as especificidades da televisão na construção do seu estilo.  

Apesar da presença do conceito de fluxo em estudos mais recentes da televisão, onde 

muitos analistas buscam avaliar as apropriações, possíveis contradições e desdobramentos do 

termo (GOMES, 2011); e até na Internet (SILVA; MORIGI, 2015), tomado de forma vigorosa 

e significativa no estudo do telejornalismo e outros formatos audiovisuais da web, a noção de 

fluxo não dominou o campo. Podemos afirmar que os estudos de narrativas ficcionais de TV 

tiveram predominantemente outros caminhos teóricos, e especialmente nas duas últimas 

décadas destacamos uma robusta bibliografia de diversos países que considera outros aspectos 

da produção e recepção das obras televisivas.  

Para mencionar exemplos, em Seis lições sobre televisão (2004), o teórico francês 

François Jost parte da semiótica e da teoria da narrativa para explicar o que consiste a 

comunicação televisiva. O autor destaca que há três mundos do meio, o real, o fictício e o 

lúdico, tratando tanto da ficção seriada quanto dos reality shows. A partir dos conceitos de 

Gérard Genette (1995) referentes à narrativa literária, Jost reflete sobre noção de tempo, 

frequência, narrador, foco narrativo e personagem nas séries de televisão, a partir de analogias 

entre os meios. A potencialidade do trabalho do teórico reside sobretudo no reconhecimento 

destes produtos televisivos enquanto uma forma narrativa, fazendo analogias com formatos 

que já detêm um campo amplo de estudos, como a literatura e o cinema, no entanto há limites 

nas reflexões do autor na transmutação de certos operadores analíticos que não correspondem 

aos elementos trazidos em certos programas de TV (JOST, 2004).  

 Em As séries televisivas, Jean-Pierre Esquenazi (2010) reflete sobre o que ele 

denomina de “mediacia”, os nossos saberes adquiridos sobre televisão, para pensar as séries, o 

                                                             
9 Para Thompson, ao considerar o fluxo como “a organização característica” da televisão, Williams (2016) 

ignora o fato de que pelo menos desde o século XIX, várias formas de entretenimento justapuseram pequenas 

unidades, muitas vezes incluindo anúncios publicitários, como romances em séries e programas musicais. Ainda, 

nos primeiros vinte anos de cinema, o público assistiu a programas de curtas-metragens, cujos temas e títulos não 

conheciam de antemão e muitos eram anúncios publicitários entre histórias ficcionais. Para a autora, a televisão 

dificilmente era um desafio para o público (THOMPSON, 2003, p. 7). 
10 Citação original: “Perhaps assuming simply that television narrative derived directly from traditional drama 

and film, they dismissed the idea that the medium’s specificity could be found by studying individual programs” 

(THOMPSON, 2003, p.8). 
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gênero dominante da televisão. Considerando a importância do gênero dentro da história da 

ficção popular, Esquenazi traz um complexo apanhado do contexto de produção seriada – nas 

TVs dos Estados Unidos, França e Reino Unido –, reflete sobre o criador das obras, sobre os 

sentidos produzidos, o engajamento do público e ainda faz reflexões sobre o caráter formal 

das séries, pensando desde os gêneros textuais aos estilos, formas, temáticas e universos 

ficcionais. Em seu trabalho, além de contextualizar a importância ascendente da ficção 

televisiva em âmbito mundial, Esquenazi (2010) reforça a perspectiva de estilo adotada neste 

trabalho, como resultado de um certo uso das convenções, trazendo à frente dessa discussão o 

criador das obras, suas intencionalidades e os programas de efeitos destes produtos.  

Entre os autores que refletem sobre questões formais da narrativa televisiva, seja de 

gêneros ou formatos (MITTELL, 2004; SOUZA, 2004a; MACHADO, 2003; BUONANNO, 

2008) ou aspectos narrativos e/ou estilísticos (MITTELL, 2015; BUTLER, 2010), destacamos 

o já mencionado trabalho de Kristin Thompson (2003). Apesar de esboçarmos brevemente o 

caminho percorrido pela pesquisadora para justificar à emergência dos estudos acerca das 

narrativas televisivas, em especial dos produtos ficcionais, tratados por ela, o aspecto mais 

importante para pensar as obras televisivas, assim como as telenovelas, presente em 

Storytelling in film and television é como a autora parte dos elementos gerais do “contar 

histórias”, das comparáveis narrativas audiovisuais, como o cinema clássico hollywoodiano, 

até discutir as especificidades materiais da ficção televisiva, tal como a serialidade; e como 

realizar essas análises narrativas no nível do episódio e das obras como um todo. “Cada 

campo tem sua própria história e seu próprio corpo de material para estudo” (THOMPSON, 

2003, p.1)11. 

No tópico seguinte, trataremos mais especificamente destes recentes estudos das 

narrativas ficcionais televisivas. Pensar nos aspectos materiais e narrativos que particularizam 

cada experiência de um produto televisivo é importante para compreender a noção central de 

estilo que norteia esta tese que, num sentido abrangente, envolve todas as formas de perceber 

e de narrar a materialização de um ponto de vista (CAMPOS, 2007).  

 

1.1.2. A narrativa ficcional televisiva 

 

Muitos teóricos que se dedicaram à análise da ficção televisiva, enquanto uma obra 

narrativa, possuíam uma significativa trajetória de pesquisa em outras formas de contar 

                                                             
11 Do original “Each field has its own history and its own body of material for study” (THOMPSOM, 2003, p.1). 
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histórias, como a literatura e o cinema. Alguns dos autores já foram inclusives mencionados 

neste trabalho, como Umberto Eco (1989), Kristin Thompson (2003), François Jost (2004) e 

Jean-Pierre Esquenazi (2010). Umberto Eco dedicou grande parte dos seus estudos à 

literatura, além de também ter escrito ficção literária. Partindo da sua formação em semiótica 

e narratologia, François Jost criou procedimentos metodológicos adaptando elementos da 

análise da narrativa literária para o cinema e posteriormente trazendo reflexões semelhantes 

aos estudos de televisão. Dentro dos estudos do cinema, Kristin Thompson desenvolveu um 

trabalho fundamental para o entendimento de questões narrativas, estilísticas e da forma do 

filme, conduzindo suas pesquisas para pensar esses mesmos elementos nas ficções para TV. A 

partir da sociologia da cultura, Jean-Pierre Esquenazi realizou estudos sobre as relações entre 

a produção cultural e a recepção, primeiramente a partir de obras cinematográficas, para 

depois analisar as questões de interpretação, produção e recepção das séries televisivas.  

 O ponto de convergência na trajetória destes quatro analistas é o fascínio pelo contar 

histórias, o que lançou seus olhares investigativos para diferentes meios de narrar. Para 

Thompson (2003), é natural tanto para o realizador quanto para o analista de ficção televisiva 

buscar referências das formas narrativas mais antigas, isto é, os estudos acerca das séries 

televisivas buscaram elementos análogos nos estudos da literatura e do cinema, assim como 

os primeiros filmes se basearam em princípios dramatúrgicos e narrativos da literatura e do 

teatro. O teórico do cinema André Bazin (1991), que dedicou parte de seus ensaios para 

defender a adaptação de narrativas literárias para o cinema, discute essa influência: 

  

O cinema é jovem, mas a literatura, o teatro, a música, a pintura são tão velhos quanto 

a história. Do mesmo modo que a educação de uma criança se faz por imitação dos 

adultos que a rodeiam, a evolução do cinema foi necessariamente inflectida pelo 
exemplo das artes consagradas. Sua história, desde o início do século, seria, portanto a 

resultante dos determinismos específicos da evolução de qualquer arte e das 

influências exercidas sobre ele pelas artes já evoluídas (BAZIN, 1991, p.84). 
 

Como já mencionamos, em Storytelling in film and television, Thompson (2003), a 

partir do seu repertório nos estudos cinematográficos, nos auxilia a visualizar como uma 

história é contada na televisão e de quais recursos narrativos e estéticos os profissionais de TV 

lançam mão ao elaborar suas obras, quais são os elementos audiovisuais que ajudam a 

construir a narrativa ficcional televisiva. Para a autora, ao analisarmos a ficção televisiva 

comercial convencional, encontramos muitos elementos narrativos de filmes que têm sido 

considerados enquanto pertencentes ao “cinema clássico de Hollywood”. Esse termo se refere 

a um “conjunto estável de normas narrativas que foram formuladas durante os primeiros anos 
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do cinema” (THOMPSON, 2003, p.19)12, e que configurou um sistema tão bem sucedido de 

contar histórias que permaneceu com poucas alterações até meados dos anos 1960. 

Muitas das convenções do cinema clássico acabaram por ser adotadas na televisão pela 

sua capacidade eficiente de contar histórias claras, diretas e com grande potencial de 

entretenimento. Thompson (2003) também destaca que o cinema e a televisão empregaram as 

mesmas técnicas e fórmulas por quase um século e com poucas mudanças, porque ambos os 

meios surgiram em um momento histórico de enorme expansão da mídia popular e do contar 

histórias através desses meios. Junto com esse crescimento midiático, surgiu uma demanda 

por escritores desses conteúdos, fazendo muitos profissionais aprenderem o ofício através de 

versões simplificadas das noções clássicas acerca de uma narrativa. Versões que viraram 

manuais de roteiro com normas e preceitos que invocam a arte narrativa de Aristóteles13. Para 

Thompson (2003), a discussão acerca da “narrativa clássica" na televisão nasce das próprias 

origens históricas do meio. 

No livro Storytelling in the New Hollywood, Kristin Thompson (1999) descreve o 

cerne do que ela considera a narrativa clássica: 

  

Hollywood favorece narrativas unificadas, o que significa fundamentalmente que uma 

causa deve levar a um efeito e esse efeito, por sua vez, deve se tornar uma causa, para 
outro efeito, em uma cadeia ininterrupta através do filme. Isso não quer dizer que cada 

efeito segue imediatamente de sua causa. Pelo contrário, uma das principais fontes de 

clareza e impulso para frente em um enredo é a "causa pendente", informação ou ação 
que leva a nenhum efeito ou resolução até mais tarde no filme (THOMPSON, 1999, p. 

12)14. 
  

            O cinema e a televisão não só compartilham de técnicas para criar narrativas eficientes 

e consolidadas, de maneira que Thompson (2003) defende que o uso do termo “clássico” 

deveria se referir às ambas narrativas populares, do cinema e da televisão, pois os manuais de 

roteiro dedicados aos dois meios invariavelmente citam Aristóteles para suas recomendações 

acerca da unidade narrativa, de sua motivação e do começo, meio e fim das histórias. A autora 

                                                             
12 Citação original: “This term refers to a stable set of norms of storytelling that were formulated during the early 
years of the cinema (…)” (THOMPSON, 2003, p.19). 
13 A obra do pensador grego Aristóteles (19--), A arte poética, datada em mais de 300 anos A.C., é considerado o 

marco inicial nos estudos da dramaturgia pois consiste no primeiro documento oficial ocidental que oferece 

parâmetros específicos da construção literário-dramática. O filósofo introduz um conceito moderno de ação 

dramática – a mímesis, a imitação de uma ação com certa extensão em linguagem adequada cujas personagens 

atuam. 
14 Citação original “Hollywood favors unified narratives, which means most fundamentally that a cause should 

lead to an effect and that effect in turn should become a cause, for another effect, in an unbroken chain across the 

film. That is not to say that each effect follows immediately from its cause. On the contrary, one of the main 

sources of clarity and forward impetus in a plot is the “dangling cause,” information or action which leads to no 

effect or resolution until later in the film”. 
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chama a atenção de que esses princípios aristotélicos, no entanto, devem ser adaptados às 

especificidades dos meios aos quais eles são aplicados (THOMPSON, 2003). 

         A análise proposta por Kristin Thompson (2003) nos interessa particularmente porque 

quando a autora propõe investigar a narrativa de ficção televisiva, ela parte do roteirista que 

vai conceber a história, que vai criar o universo ficcional visto na tela, sem perder de vista os 

aspectos contextuais e formais particulares da narrativa para TV. Por exemplo, visto a 

significativa diferença na forma de exibição dos produtos, a autora considera o contexto de 

produção da indústria televisiva como um meio que possui mais padrões de censura que no 

cinema, ainda que acredite que muitas estratégias narrativas significantes da ficção televisiva 

surjam justamente dessas facetas existentes no meio. 

 Além de Thompson (2003), outros autores refletiram sobre os aspectos narrativos e 

dos gêneros e formatos das ficções televisivas, muitas vezes evocando também o contexto de 

produção das obras (NOGUEIRA, 2002; SOUZA, 2004a; SOUZA, 2004b; MACHADO, 

2003; BUONANNO, 2008; POSTIGO, 2008; ESQUENAZI, 2010; PALLOTTINI, 2012; 

SILVA, 2013; MITTELL, 2015). Todas essas investigações, que particularizam os muitos 

modos se de contar histórias na televisão, deram suporte às nossas reflexões acerca do 

interesse desta pesquisa, a partir da maneira que levam em conta elementos formais, 

narrativos e contextuais que particularizam as ficções televisivas. 

 Essa noções e preceitos teóricos aqui presentes, que nos auxiliam na análise do estilo 

do autor-roteirista de telenovelas, nos levaram a pensar nas particularidades do complexo 

contexto de produção da telenovela brasileira, que demanda uma extensa equipe de 

profissionais para realizar uma longa obra que possui cerca de 200 capítulos e é exibida 

diariamente. E, dentro deste cenário, analisar de que maneira o autor de novelas consegue 

imprimir seu estilo inserido nessa ambiência altamente regulada, com tantos agentes 

envolvidos no processo e com as restrições impostas pela sua configuração comercial.  

  Dentre as especificidades das narrativas ficcionais televisivas, no formato da 

telenovela brasileira, no contexto contemporâneo de produção, na Rede Globo, o lugar do 

contador de histórias, por exemplo, é fundamental, e por algumas razões. A primeira delas é 

que a novela é um regime narrativo seriado, o que implica que este contador de histórias 

domine coerentemente a extensa história que será exibida seis dias por semana para milhões 

de pessoas. Outra característica do produto novela é a multiplicidade de tramas narradas ao 

mesmo tempo, com diferentes núcleos que podem se intercalar ou não. Mas como uma 

história seriada é orquestrada? Dentro do contexto da telenovela, trataremos de muitos 
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elementos, partindo do ofício do roteirista e dos principais elementos dramatúrgicos e 

narrativos que constituem uma telenovela para examinar o regime de serialidade empregado, 

por exemplo, o ritmo dos arcos pequenos e grandes (das diferentes histórias, dos diferentes 

núcleos) e de como o ritmo capitular é construído. Acreditamos que conhecer como esses 

elementos operam em cada uma das obras analisadas é tratar do estilo do autor-roteirista no 

produto telenovela. Nos subtópicos seguintes, falaremos de algumas das especificidades da 

dramaturgia da ficção televisiva, o que reflete na forma que olhamos analiticamente para 

essas narrativas. 

 

1.1.1.1. Serialidade, ganchos e reiterações 

 

 Em Dramaturgia de Televisão, Renata Pallottini (2012), ao tratar da importância de se 

empreenderem análises de produtos ficcionais para televisão, expõe as possibilidades de 

classificação destes programas a partir de características próprias da linguagem de TV. Essa é 

uma iniciativa importante para a pesquisa, afinal, como aponta a autora, “este aparelho 

onipresente na nossa sociedade transmite durante boa parte do seu tempo de exibição, a 

chamada ficção televisiva” (p. 24). Para a autora, podemos categorizar a ficção televisiva a 

partir de suas características de extensão, tratamento do material, unidade, tipos de trama e 

subtrama, maneiras de criar, apresentar e desenvolver as personagens e a partir dos modos de 

organização e estruturação do conjunto. A partir de sua extensão, a autora classifica os 

produtos de ficção na TV como programas unitários15 ou de longa duração (PALLOTTINI, 

2012).  

Os programas de longa duração possuem uma extensão que varia de uma semana a 

meses e anos e vai ao ar periodicamente, sendo as formas mais comuns a diária e a semanal. 

Pensando a grade da televisão brasileira, estes programas são classificados por Pallottini 

(2012) em minisséries16, seriados17 e telenovelas; e essa subdivisão leva em conta outros 

                                                             
15 O unitário, tal como o nome sugere, é uma ficção levada ao ar uma só vez, com uma história que basta em si 

mesma, com começo meio e fim e com duração de aproximadamente uma hora (PALLOTTINI, 2012). Os 

teleteatros podem ser considerados os primeiros programas unitários da televisão brasileira. 
16 A minissérie pode ser considerada uma telenovela mais curta, com a diferença significativa de que seu texto já 

está finalizado no momento da gravação, buscando também se deter apenas em uma trama importante, com linha 

de ação bem definida, ao contrário da multiplicidade de tramas características de uma novela (PALLOTTINI, 

2012). Exemplos de minisséries: A muralha (Rede Globo, 2000, 51 capítulos), Justiça (Rede Globo, 2016, 20 

capítulos) e O canto da sereia (Rede Globo, 2013, 4 capítulos).  
17 O seriado conta histórias a partir de episódios, unidades narrativas relativamente suficientes para serem vistas 

de forma isolada e independente. A unidade narrativa do produto seriado pode ser dada pelos protagonistas, por 

um local de ação, por uma época ou até mesmo por um tema, uma filosofia ou visão de mundo (PALLOTTINI, 
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fatores já mencionados como as unidades narrativas e seus modos de organização e 

estruturação.  

 As minisséries, os seriados e as telenovelas consistem nos principais produtos da 

ficção televisiva brasileira; e este modo de organização destas narrativas, fragmentadas em 

capítulos ou episódios, é o que chamamos de serialidade. Arlindo Machado (2003) define 

serialidade como uma “apresentação descontínua e fragmentada do sintagma televisual” 

(p.83, grifos do autor), que além da divisão capitular/episódica diária ou semanal, também diz 

respeito à subdivisão em blocos menores, separados uns dos outros por intervalos comerciais 

ou de chamadas para outros programas (MACHADO, 2003).  

A serialidade é, portanto, uma das principais características da ficção televisiva, 

embora não seja uma invenção apresentada na televisão. Machado (2003) ressalta que ela já 

existia anteriormente em formas epistolares da literatura (como as cartas e os sermões), tendo 

se desenvolvido com os romances de folhetim (surgidos na França no início do século XIX), 

publicados periodicamente em jornais, expandindo para as radionovelas (começo do século 

XX) até chegar em seu primeiro formado audiovisual com os seriados do cinema, também nos 

princípios do século passado. Machado (2003), no entanto, explica que a televisão 

profissionalizou (deu “expressão industrial”) e sistematizou os usos (deu “forma 

significante”) da serialização. 

 Tanto Arlindo Machado (1999; 2003) quanto Kristin Thompson (2003) buscam 

fornecer algumas explicações que levaram a ficção televisiva a adotar a serialização como seu 

principal modelo de estruturação. Ambos os autores citam a natureza industrial da televisão e 

a necessidade de preencher uma grade de programação ininterrupta, que convoca das 

emissoras a adoção de um modelo produtivo de larga escala, onde as formas seriadas, que 

constituem a repetição de um mesmo modelo, acabam sendo privilegiadas pela maior 

velocidade de realização. Tal modelo possibilita produzir um alto número de programas 

diferentes, “utilizando sempre os mesmos atores, os mesmos cenários, o mesmo figurino e 

uma única situação dramática” (MACHADO, 1999, p.4).  

 

A tradição parece demonstrar que um certo “fatiamento” da programação permite 

agilizar melhor a produção (o programa pode já estar sendo transmitido enquanto 
ainda está sendo produzido) e também responder às diferentes demandas por parte dos 

distintos segmentos da comunidade de telespectadores (MACHADO, 1999, p. 4). 

 

                                                                                                                                                                                              
2012). São exemplos de seriados brasileiros A grande família (Rede Globo, 2001-2014), Confissões de 

adolescente (TV Cultura, 1994-1995) e 1 Contra Todos (FOX, 2016-). 
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Parte significativa dos estudos acerca das narrativas ficcionais televisivas, 

especialmente os que se baseiam nos modelos de produção seriada na televisão norte-

americana, consideram que as estruturas de serialidade desses produtos é representada 

basicamente pelo binarismo entre serial e series (BUONANNO, 2008; LESSA, 2013). Serial 

se refere aos produtos seriados cuja trama é sequenciada nos episódios ou capítulos, os quais 

são contínuos e o início do sucessor retoma a história do final do anterior. Na televisão 

brasileira, as telenovelas e minisséries apresentam, de maneira geral, este tipo de estratégia 

serial.  Já series são os produtos que apresentam uma trama isolada em cada episódio, sem 

uma continuidade direta na trama entre um capítulo/episódio e o seguinte. As sitcoms Os 

normais e A grande família, da Rede Globo, são exemplos nacionais de produtos que operam 

neste modelo de serialidade. Muitos autores apontam a tendência, em obras mais recentes, de 

uma hibridização entre as duas formas seriadas (BUONANNO, 2008; MITTELL, 2012), 

fenômeno que exploraremos no tópico seguinte acerca da complexidade narrativa na 

televisão.  

Não existe propriamente uma tradução para estes termos no português, embora 

Machado (2003) tenha realizado uma classificação que incorpora os significativos práticos de 

serial e series. Para o pesquisador, existem basicamente três tipos principais de narrativas 

seriadas na televisão. O primeiro consiste em uma única narrativa (ou várias entrelaçadas e 

paralelas) que é contada de forma mais ou menos linear ao longo dos capítulos. De acordo 

com o autor, seria o caso das telenovelas e de alguns tipos de séries e minisséries. No segundo 

tipo, cada episódio conta uma história completa e autônoma, o que se repete no episódio 

seguinte são os protagonistas e uma mesma situação narrativa; o caso dos seriados. O terceiro 

tipo de serialização, segundo o teórico, é aquele em que o único elemento que se preserva nos 

vários episódios é a temática ou o “espírito geral da história”, no entanto, “em cada unidade, 

não apenas a história é completa e diferente das outras, como diferentes também são os 

personagens, os atores, os cenários e, às vezes, até os roteiristas e diretores” (MACHADO, 

1999, p. 2). Seria o caso do que Pallottini (2012) define como unitário ou de seriados que têm 

em comum o estilo das histórias, mas cada unidade consiste em uma narrativa independente, 

como os seriados Brava Gente (2000-2003) e As brasileiras (2012), ambos da Rede Globo.   

 A serialidade na ficção televisiva também é constituída pelos breaks, ou intervalos 

comerciais, que fragmentam um capítulo ou episódio em blocos para anúncios publicitários 

ou chamadas para outros programas. Em uma telenovela, nosso foco de atenção, cada capítulo 

diário possui cinco partes. A origem dos intervalos remete ao princípio da televisão 
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comercial: desta forma, o telespectador assiste a conteúdos pagos pelos anunciantes. Alguns 

canais a cabo considerados premium conseguem eliminar os constantes intervalos dos 

conteúdos de sua programação ao cobrar diretamente do telespectador uma assinatura mensal 

– como é o caso dos canais estadunidenses HBO, Showtime e Starz –, mas esta não é a 

realidade para a grande maioria dos canais, abertos ou fechados (BALOGH, 2002).  A 

pesquisadora Anna Maria Balogh destaca o caráter interruptivo da séries, minisséries e 

telenovelas como uma das características que mais diferenciam grande parte dos produtos do 

cinema e da literatura:  

 

[os] “intervalos para os comerciais‟[...] são responsáveis pela exibição dos formatos 

em blocos, com interrupções periódicas, ou seja, em descontinuidade e de forma 

fragmentária. Além de serem fragmentados em cada exibição, os programas de TV são 
fragmentados em capítulos ou episódios. Ou seja, a ficção na TV se conforma a uma 

“estética da interrupção” (BALOGH, 2002, p. 6). 

 

Machado (1999) chama atenção para o fato de que a função estrutural dos intervalos 

não possui apenas uma natureza comercial. Do ponto de vista narrativo, estas interrupções 

adquirem um papel organizativo fundamental: garantem uma pausa para absorver a dispersão 

característica da espectatorialidade televisiva e geram a possibilidade de explorar ganchos de 

tensão que chamem atenção do espectador – considerando o modelo do corte com suspense 

explorado na técnica do folhetim. “A melhor prova disso é o fato de até mesmo as televisões 

estatais aquelas que não dependem de publicidade para se manter utilizarem o recurso do 

break em sua programação” (MACHADO, 1999, p. 5, 6).  Thompson (2003) ainda sugere que 

no caso dos programas de canais a cabo premium, a estrutura de atos é um pouco mais 

flexível, mas não é abandonada completamente. 

 

Tais divisões de programas em atos, de proporções rígidas ou flexíveis, não são 

simplesmente arbitrárias. Elas dão a um episódio um senso de estrutura, como os 

movimentos equilibrados de um concerto clássico fazem. Eles proporcionam ao 
espectador um senso de progresso e garantem a introdução de novas premissas 

dramáticas ou obstáculos em intervalos. Eles permitem a ação de ascensão e queda 

que muitos escritores chamam de crucial para bons lotes. Pontos de virada regulares 
também dão variedade a uma história, assegurando que a ação não envolva 

simplesmente um personagem que se esforça em direção a um objetivo e enfrente uma 

série de obstáculos semelhantes. Assim, existem razões pelas quais até mesmo os 
episódios de televisão que são transmitidos sem intervalos se baseariam em uma 

estrutura de atos (THOMPSON, 2003, p. 54, 55)18. 

                                                             
18 Citação original: “Such divisions of programs into acts, whether rigidly or flexibly proportioned, are not 

simply arbitrary. They give an episode a sense of structure, much as the balanced movements of a classical 

concerto do. They provide the spectator with a sense of progress and guarantee the introduction of dramatic new 
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Tanto a divisão da ficção televisiva em capítulos e episódios quanto a divisão destes 

últimos em blocos para veiculação de anúncios publicitários convocam a necessidade de 

ganchos, em que cada capítulo (ou parte dele) se encerre em um ponto-chave que permita 

despertar o interesse da audiência para o capítulo seguinte (ou para assistir o capítulo até o 

fim). Para Balogh (2002), os ganchos para a divisão dos blocos são os momentos de risco e de 

decisão da história ou os momentos mais tensos no plano passional. Pallottini (2012, p. 121) 

acredita que “o gancho faz caminhar histórias, sejam elas as principais, sejam as secundárias 

que interessem ao telespectador. Trazendo novidades, o gancho implica dinamismo: detalhes 

novos vão sendo acrescentados ao enredo, que cresce, interessa cada vez mais, atrai e prende”. 

Thompson (2003, p. 42) destaca o depoimento da roteirista Madeline Dimmagio que diz que 

absolutamente tudo na televisão é construído visando o final do ato. Quanto mais poderoso o 

ato termina, maior o gancho. Nas telenovelas, esses momentos de quebra consistem, de modo 

geral, em situações de extrema tensão dramática do núcleo principal. Convencionou-se nessas 

tramas, o uso de um efeito de imagem para o gancho de fim de capítulo, ressaltando-o. Há a 

mudança de textura da imagem, a redução para a câmera lenta ou até mesmo o congelamento 

da imagem. Em Avenida Brasil (2012), o congelamento do frame final do capítulo em preto, 

branco e vermelho, tornou-se uma marca de reconhecimento da novela, resultando em duas 

ações da Globo, a primeira foi disponilizar um aplicativo em que os usuários poderiam usar 

este efeito em suas próprias fotos19, a segunda foi uma campanha pública para saber que 

personagem deveria ser congelado no capítulo final20.  

 Tanto Machado (1999) quanto Thompson (2003) comparam as experiências de ir ao 

cinema e assistir TV, indicando que o ambiente doméstico acaba por dispersar o 

telespectador. Para Machado (1999), enquanto que o espectador de cinema realiza o 

deliberado ato de sair de casa e ir a uma sala escura com a finalidade exclusiva de assistir a 

um filme, o espectador de ficção televisiva muitas vezes é um espectador involuntário, onde o 

espaço doméstico iluminado concorre diretamente com o “lugar simbólico da tela pequena, 

                                                                                                                                                                                              
premises or obstacles at intervals. They allow for the rising and falling action that many writers refer to as 

crucial to good plots. Regular turning points also give variety to a story, ensuring that the action does not simply 

involve a character striving toward a goal and meeting a series of similar obstacles. Thus there are reasons why 

even television episodes that are broadcast without breaks would draw on an act structure (THOMPSON, 2003, 

p. 54, 55). 
19 “Me congela?Transforme suas fotos com o efeito final de Avenida Brasil. Disponível em < 

http://gshow.globo.com/novelas/avenida-brasil/Fique-por-dentro/noticia/2012/10/me-congela-transforme-suas-

fotos-com-o-efeito-do-final-de-avenida-brasil2.html> Acesso em abril de 2019. 
20 “Participe da campanha: quem deve ser ‘congelado’ no final da novela?” Disponível em 

<http://gshow.globo.com/novelas/avenida-brasil/Fique-por-dentro/noticia/2012/07/participe-da-campanha-quem-

deve-ser-congelado-no-final-da-novela.html> Acesso em abril de 2019. 

http://gshow.globo.com/novelas/avenida-brasil/Fique-por-dentro/noticia/2012/10/me-congela-transforme-suas-fotos-com-o-efeito-do-final-de-avenida-brasil2.html
http://gshow.globo.com/novelas/avenida-brasil/Fique-por-dentro/noticia/2012/10/me-congela-transforme-suas-fotos-com-o-efeito-do-final-de-avenida-brasil2.html
http://gshow.globo.com/novelas/avenida-brasil/Fique-por-dentro/noticia/2012/07/participe-da-campanha-quem-deve-ser-congelado-no-final-da-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/avenida-brasil/Fique-por-dentro/noticia/2012/07/participe-da-campanha-quem-deve-ser-congelado-no-final-da-novela.html
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desviando a atenção do espectador e solicitando-o com muita freqüência” (p. 4). O autor ainda 

menciona a multiplicidade de canais e o modelo do espectador que zapeia a TV com seu 

controle remoto. Mais recentemente, incluímos nesta equação o fenômeno da Segunda Tela, 

que consiste em assistirmos a televisão comcomitante ao uso de outro dispositivo eletrônico, 

como o celular ou computador. Thompson (2003) ressalta que dada a essa natureza distraída 

da televisão, é muito provável que os telespectadores sintonizem a qualquer momento, tanto 

entre como durante os programas. Os autores acabam sugerindo que os intervalos tanto 

colaboram em um sentido de melhor acompanhar a narrativa quanto estabelecem uma das 

principais características dos produtos ficcionais televisivos: a reiteração.  

 

A televisão logra melhores resultados quanto mais a sua programação for do tipo 
recorrente, circular, reiterando idéias e sensações a cada novo plano, ou então quando 

ela assume a dispersão, organizando a mensagem em painéis fragmentários e híbridos, 

como na técnica da collage. (MACHADO, p. 2003, p.87). 

 

O fluxo televisivo em sua programação diária e initerrupta pressupõe os mais diversos 

tipos de telespectadores para os programas: de fãs assíduos que gravam o programa caso não 

possam assistir no horário a espectadores eventuais que assistem enquanto realizam atividades 

domésticas ou até mesmo um telespectador extraordinário, que viajou e decidiu acompanhar a 

programação de TV em um hotel, para mencionar alguns exemplos. Os ganchos, além de 

chamarem atenção dessa audiência, têm a função de criar expectativas dentro da história, 

sobre o curso de uma ação ou o destino de um personagem.  

 Thompson (2003) chama atenção ao fato de que o escritor de ficção televisiva deve 

partir do pressuposto de que a qualquer momento alguém pode necessitar informações sobre 

eventos passados, enquanto outra parcela da audiência já está completamente familiarizada 

com a história que está sendo contada. Para tal, existem os momentos narrativos de reiteração, 

chamado por Thompson (2003) de “exposição dispersa21” (p. 65), um tipo de redundância que 

parece específico dos programas de televisão. 

 Enquanto parte das estratégias narrativas e dramatúrgicas de um produto, Thompson 

(2003) ressalta o papel do roteirista e os seus desafios na criação desses instantes de reiteração 

sem comprometer a fluidez da exposição narrativa. “Integrar tal exposição talvez seja uma das 

principais habilidades que um roteirista deve possuir” (p. 68)22. Da mesma forma que a autora 

menciona as soap operas norte-americanas, destacamos que o desafio é certamente maior 

                                                             
21 Do original “dispersed exposition” (THOMPSON,2003, p. 65). 
22 Do original “Integrating such exposition is one of the major skills a scriptwriter must possess” (THOMPSON, 

2003, p. 68).  
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neste tipo de produto, como nas novelas brasileiras, onde várias histórias progridem 

diariamente. Pallottini (2012) considera que a dimensão de uma telenovela leva, 

inevitavelmente, à repetição e à redundância, além de considerar que na televisão os produtos 

são constantemente interrompidos ou retomados pelos espectadores, e por isso, também são 

pensados para quem os desfruta ao mesmo tempo em que realiza outras atividades. 

 
O autor não pode dar uma informação importante num único capítulo, numa cena ou 
num estágio da novela; essa informação tem de ser periodicamente reapresentada, 

resumida ou acrescida de novos detalhes. Não é admissível que o espectador que 

perdeu um capítulo se veja privado de uma informação essencial. Às vezes, esse 

remuniciamento é dado em reprises de cenas, que funcionam como flashback 
(PALLOTTINI, 2012, p. 57). 

 

 As revistas especializadas com as sinopses dos capítulos fornecidos pelas próprias 

emissoras são recursos que fazem parte da cultura de telenovela no Brasil desde seu princípio. 

Atualmente, as sinopses são disponibilizadas nos próprios sites das emissoras, onde a maioria 

possui uma página específica dedicada à novela. O site Gshow23, da Rede Globo, por 

exemplo, veicula notícias intituladas “Vem por aí” que adiantam fatos que ainda vão ocorrer 

nos capítulos seguintes.  

 Ainda assim, o autor-roteirista não tem como garantir que os telespectadores leiam as 

sinopses e assistam aos capítulos com regularidade e atenção. A rememoração, portanto, 

como sugere Thompson (2003), continua a ser uma necessidade. A autora, no entanto, 

discorda que toda a redundância nas narrativas televisivas funcione para contextualizar os 

fatos passados para os espectadores recém-chegados. “Assim como nos filmes, informações 

narrativas importantes podem ser plantadas repetidamente para garantir nossa compreensão” 

(THOMPSON, 2003, p. 70, 71).24  

 É comum que nas telenovelas, a reiteração se dê através do diálogo dos personagens, a 

protagonista, ao executar uma ação em um capítulo, reporta-a a uma amiga nos capítulos 

seguintes, por exemplo. Em Avenida Brasil (2012), a reiteração dos acontecimentos no bairro 

do Divino acontecia especialmente em dois espaços narrativos, no bar do Silas e no salão de 

beleza da Monalisa, locais de encontro entre personagens de diferentes núcleos, numa solução 

que se relaciona a uma certa tradição cotidiana de fofoca em estabelecimentos de um bairro. 

                                                             
23 O Gshow é um site dentro do portal Globo.com que traz notícias  dos programas ficcionais da emissora Rede 

Globo. < https://gshow.globo.com/>. 
24 Citação original: “Just as in films, important narrative information may be planted repeatedly to guarantee our 

understanding (THOMPSON, 2003, p. 70, 71). 
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 Thompson conclui que a reexposição é uma estratégia fundamental das narrativas, mas 

que nas séries televisivas assume uma forma distinta e mais complexa. Em virtude muitas 

vezes do tamanho das ficções televisivas, e da sua serialidade, o espectador não deve perceber 

as estratégias e recursos utilizados, “a mecânica da narrativa não deve ser notada”, para 

utilizar as palavras de Thompon (2003, p.72). A história deve ser contada com fluidez e o 

espectador deve ser capaz de compreender a história com bastante facilidade para que a sua 

experiência de assistir ao programa continue a entreter e a intrigar. Para a autora, são esses 

elementos invisíveis que constituem a complexidade da narrativa televisiva, que trataremos no 

tópico a seguir, no qual esboçaremos o que os pesquisadores de ficção televisiva entendem 

por Complexidade Narrativa, refletindo sobre o lugar da produção da telenovela neste debate.  

 

1.1.2.2 Complexidade narrativa na televisão 

 

Em A televisão levada a sério, Arlindo Machado (2003) explica que a serialidade da 

produção ficcional televisiva nos permite conceber uma nova forma dramatúrgica, baseada na 

dinâmica da relação entre os elementos constantes e os elementos variáveis da narrativa. 

“Cada novo episódio repete um conjunto de elementos já conhecidos e que fazem parte do 

repertório do receptor, ao mesmo tempo em que introduz algumas variantes ou até mesmo 

elementos novos” (MACHADO, 2003, p. 89).   

Neste mesmo sentido, Omar Calabrese (1999), ao analisar séries televisivas, propõe 

uma “estética da repetição”, baseada na dinâmica entre os elementos invariantes e variáveis 

nestas narrativas. Para o autor, a repetição (que se refere tanto às reiterações quanto aos 

formatos e temáticas recorrentes nessas produções) e a serialidade (que afirmamos serem as 

duas características mais consideráveis desses programas de TV), podem ser responsáveis por 

obras criativas e singulares.  

 Calabrese (1999) e Machado (2003) sugerem que a repetição não significa 

necessariamente redundância, e sim, um “princípio organizativo de vários sistemas poéticos” 

(MACHADO, 2003, p.89). Ambos os autores também defendem que a tal “estética” indica 

uma imensa variedade de possibilidades. Ao pensar inúmeras combinações de elementos nas 

narrativas ficcionais seriadas, Machado (2003) indica quais seriam as tendências de produção 

dessas obras, abarcadas por três grandes categorias: aquelas fundadas nas variações de um 

eixo temático (uma situação básica e estabelecida infinitamente repetida), aquelas baseadas na 
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metamorfose dos elementos narrativos (mudanças de gêneros, de protagonistas) e, por último, 

aquelas estruturadas na forma de um entrelaçamento de situações (MACHADO, 2003). 

 Esta última tendência na produção de obras de ficção televisiva, que consiste em um 

grande número de situações narrativas, paralelas ou divergentes, que se mesclam, acaba 

resultando em tramas complexas nas quais os acontecimentos não estão necessariamente 

integrados. Machado (2003) atribui esse modo de realização aos produtos televisivos:  

 

Embora esse modo de engendramento narrativo possa ser encontrado também na 
literatura e no cinema, foi sem dúvida a televisão que lhe deu maior conseqüência, em 

razão principalmente da longa duração dos programas, que torna inevitável o 

florescimento de tramas paralelas, e em razão também das características do processo 

produtivo (a produção se dá ao mesmo tempo que a recepção, ou com uma pequena 
diferença de tempo), que permite incorporar ao programa os acidentes do acaso e as 

demandas da audiência, através da expansão, enxugamento, ou supressão das tramas 

paralelas (MACHADO, 2003, p. 94, 95). 

  

Tal inclinação das séries televisivas para a elaboração de múltiplos enredos se 

desenvolvendo simultaneamente vem sendo reconhecido por outros pesquisadores 

contemporâneos, sobretudo em relação às produções a partir dos anos 1990. Essa pluralidade 

de enredos e diversidade de arcos narrativos, que coloca em ênfase a serialidade, é chamada 

por estes teóricos de complexidade narrativa (THOMPSON, 2003; MITTELL, 2012; 

MUNGIOLI; PELEGRINI, 2013). Em seu nível mais básico, o teórico Jason Mittell (2012) 

explica que a complexidade narrativa: 

 

(...)é uma redefinição de formas episódicas sob a influência da narração em série – não 

é necessariamente uma fusão completa dos formatos episódicos e seriados, mas um 

equilíbrio volátil. Recusando a necessidade de fechamento da trama em cada episódio, 

que caracteriza o formato episódico convencional,a complexidade narrativa privilegia 
estórias com continuidade e passando por diversos gêneros (MITTELL, 2012, p. 36).  

  

 A priori, essa complexidade pode ser percebida a partir de uma hibridização de 

gêneros e formatos ficcionais. Para Mittell (2012), no contexto da televisão norte-americana 

contemporânea, a complexificação surgida nas últimas décadas se deu por uma fusão das 

formas seriadas clássicas, a contínua (serial) e a episódica (series). Em Narrativas Complexas 

na Ficção Televisiva, Mungioli e Pelegrini (2013) afirmam que as narrativas seriadas de 

televisão têm apresentado transformações que se caracterizam “pela complexificação em 

termos estruturais e estilísticos” (p. 23) e que as mudanças observadas são tanto em termos de 

estruturação de roteiro quanto de procedimentos fílmicos e discursivos. 
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Thompson (2003) afirma que a técnica de entrelaçar vários enredos importantes 

remonta às novelas, que há muitas décadas utilizam essa estratégia narrativa. Uma moderna 

soap opera25 estadunidense de uma hora de duração mantém de oito a dez histórias ao mesmo 

tempo. No entanto, Mittell (2012) acredita que, de maneira geral, a complexidade narrativa 

desvincula o formato seriado das “concepções genéricas identificadas nas novelas” (p. 36). 

Mittell afirma que muitos programas complexos contam histórias seriadas ao mesmo tempo 

em que rejeitam ou desconsideram o estilo melodramático, tão caro ao gênero novelístico. O 

autor também alega que as novelas dão mais atenção aos relacionamentos que à trama, se 

distanciando em termos de temática e de organização narrativa das séries televisivas que ele 

caracteriza enquanto produtos complexos26.  

 No entanto, no referido texto de Mittell (2012), Complexidade narrativa na televisão 

americana contemporânea, quando o autor fala de novelas, ele se refere ao contexto das 

novelas estadunidenses, conhecidas como soap operas. Acreditamos que no contexto 

brasileiro de produção de telenovelas, muitas das características que se vinculam à noção de 

complexidade narrativa, de autores como Thompson (2003), Jost (2012), Mungioli e Pelegrini 

(2013), e do próprio Mittell (2012; 2015), se relacionam às novelas brasileiras. Mas em outros 

tantos casos, analistas brasileiros acabam não considerando a contextualização de Mittell aos 

produtos dos Estados Unidos e acabam desconsiderando as novelas produzidas no Brasil.  

 Para Thompson (2003), a multiplicidade de enredos em uma sitcom ou em uma série 

dramática dão a impressão de uma grande quantidade de ação em um período de tempo 

relativamente curto. Pensando em uma média de 10 a 22 episódios por temporada, entre 5 a 8 

temporadas, os seriados norte-americanos possuem uma média de 200 episódios. As soap 

operas norte-americanas, além de serem exibidas diariamente, se extendem por muitos anos27. 

De modo que as telenovelas brasileiras, que duram cerca de 8 meses e têm em média 180 

capítulos, em termos de extensão e muitas vezes com relação à própria temporalidade da 

narrativa, se aproximam mais dos seriados estadunidenses tidos como complexos do que com 

                                                             
25 Gênero de ficção televisiva fragmentado em capítulos diários que podem ter duração indeterminada, bastante 

popular nos Estados Unidos, onde surgiu, tem seu nome “Operas de Sabão” porque consistiam inicialmente em 

narrativas patrocinadas por grandes fabricantes de produtos de limpeza (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989). 
26 Em seu artigo, Mittell (2012, p. 30 ) diz que “Tal modelo de storytelling para televisão se diferencia por usar a 

complexidade narrativa como uma alternativa às formas episódicas e seriadas que têm caracterizado a TV 

americana desde sua origem. Podemos identificar esse formato narrativo inovador nos grandes sucessos das 

últimas décadas, de Seinfield a Lost, de West Wing a The X-Files (…) A HBO construiu sua reputação e garantiu 

um número de assinantes com base em programas narrativamente complexos, como The Sopranos, Six Feet 

Under, Curb your Enthusiasm e The Wire”.  
27 All My Children , do canal ABC  e Days of Our Lives, do canal NBC, são exemplos de soap operas que 

existem há maid de 40 anos.  
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as intermináveis soap operas. A multiplicidade de tramas na telenovela brasileira não é tão 

diluída pelo tempo como nas novelas norte-americanas. 

Mittell (2012) sugere, portanto, que a forma mais básica da complexidade narrativa 

ocorre através de um equilíbrio nos usos dos formatos series (cada episódio tece uma trama 

isolada, que se conclui no próprio episódio) e serial (os episódios tecem tramas sequenciadas 

e não fornecem uma conclusão ao final). A combinação entre os formatos gera uma infinidade 

de possibilidades criativas; a narrativa episódica gera uma satisfação constante ao espectador 

a partir da sensação de resolução de questões pontuais e a narrativa continuada abre a 

possibilidade para o desenvolvimento de tramas mais complexas que não cabem no limite 

temporal de um episódio ou capítulo (MITTEL, 2012).  

Esse entrelaçamento de enredos acaba criando uma complexidade do tempo narrativo. 

Enquanto espectadores, criamos relações mais próximas e reais com os personagens por 

vermos eles amadurecem e envelhecerem. Para Thompson (2003), essa impressão de 

densidade e realismo também tem sido um fator na alegação de alguns críticos de que a 

introdução deste tipo de séries marcou um aumento na qualidade de outros tipos de 

programas. Observamos que as novelas brasileiras têm feito um uso exitoso desses formatos, 

do equilíbio entre a narrativa continuada e a narrativa episódica, no qual cada capítulo possui 

um conflito que se desenrola e se conclui nele mesmo. Na telenovela juvenil Malhação: Viva 

a diferença (2017), por exemplo, o primeiro capítulo se desenrola em torno do encontro de 

cinco meninas em um vagão de metrô que quebra enquanto uma delas entra em trabalho de 

parto. O fato episódico consiste nas meninas realizarem o parto, o que acontece no fim do 

capítulo. A partir de então, os capítulos da telenovela se desenrolam a partir deste encontro e 

das histórias individuais das cinco adolescentes28.  

Outro aspecto apontado por Mittell (2012) que reduz a complexidade das novelas seria 

a limitação quanto à temática, veiculada aos temas caros ao melodrama, como a ênfase no 

enlace amoroso. No entanto, apesar de reconhecida esta filiação, a telenovela brasileira passou 

por um significativo processo de modernização nos anos 1970 e a inauguração de um novo 

modo de narrar: a novela-crônica do cotidiano, inspirada no cinema, fiel à tradição 

melodramática do gênero, mas com ênfase no contemporâneo. “As novelas passaram a 

utilizar diálogos coloquiais e a se referir a eventos e questões capazes de provocar debate e 

conversação” (HAMBURGER, 2005, p. 85).  Embora as matrizes culturais ainda operem, elas 

                                                             
28 Sinopse do primeiro capítulo de Malhação: viva a diferença. Disponível em < 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2017/capitulo/2017/05/08/bolsa-de-keyla-estoura-e-meninas-acabam-

fazendo-o-parto-do-bebe.html> Acesso em abril de 2019.  

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2017/capitulo/2017/05/08/bolsa-de-keyla-estoura-e-meninas-acabam-fazendo-o-parto-do-bebe.html
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2017/capitulo/2017/05/08/bolsa-de-keyla-estoura-e-meninas-acabam-fazendo-o-parto-do-bebe.html
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o fazem com a combinação de outros gêneros, como de aventura, policial e comédia, como 

sugere Borelli (1997) em Los géneros ficcionales en las telenovelas brasileñas, abordado no 

capítulo seguinte deste trabalho. 

Ao observar o conjunto das novelas de João Emanuel Carneiro, percebe-se esse 

fenômeno de maneira significativa. Das seis novelas do autor, metade delas não possui o 

enlace amoroso como tema central.  A Favorita (2008) traz a rivalidade entre Flora e 

Donatela, antigas parceiras de uma dupla sertaneja. A maneira que a história nos é introduzida 

e a apresentação das personagens provoca, inclusive, dúvida acerca do cárater das duas 

personagens. Já Avenida Brasil (2012) traz uma história de vingança entre Nina e Carminha, 

sua ex-madrasta. Embora a vingança seja recorrente nas peças melodramáticas, o ritmo 

capitular trazido pela novela, com um equilíbrio entre os formatos episódicos e contínuos para 

os enredos, trouxe uma agilidade e um dinamismo não observado na maioria das telenovelas, 

que possui um ritmo mais arrastado, em que predomina a continuidade das tramas ao longo 

dos capítulos. Finalmente, A regra do jogo (2015) é centrada numa facção do crime 

organizado integrada por influentes homens de diferentes setores da sociedade civil, como 

médicos, policiais, advogados e empresários. A novela tem forte presença de elementos das 

narrativas policiais29. Inclusive, Carneiro expressou que a intenção com esta obra era criar 

uma novela para o público masculino30. 

 Arlindo Machado (2003), ao abordar o que considera como três tipos de serialidade, 

faz um paralelo com os formatos televisivos propostos por Pallottini (2012) e considera que a 

telenovela se relaciona ao primeiro tipo de estrutura serial, em que as histórias iniciadas no 

primeiro capítulo se desenrolam ao longo da série até o desfecho dado nos capítulos finais. No 

entanto, reconhece que em alguns contextos de produção as telenovelas incorporam também 

características de seriado, conforme o exemplo acima de Avenida Brasil.  

 

Naturalmente essas três modalidades de narrativas seriadas nunca ocorrem, na prática, 

de forma pura: elas todas se contaminam e se deixam assimilar umas pelas outras, em 
graus variados, de modo que cada programa singular, se não for estereotipado, acaba 

por propugnar uma estrutura nova e única. A riqueza da serialização televisual está, 

portanto, em fazer dos processos de fragmentação e embaralhamento da narrativa uma 
busca de modelos de organização que sejam não apenas mais complexos, mas também 

menos previsíveis e mais abertos ao papel ordenador do acaso (MACHADO, 2003, p. 

97). 

 

                                                             
29 A narrativa policial é um gênero configurado em crime e dos desdobramentos em torno da sua resolução 

(TODOROV, 2014).  
30 Em entrevista disponível em < http://www.clicrbs.com.br/pdf/17599653.pdf> Acesso em março de 2019.  

http://www.clicrbs.com.br/pdf/17599653.pdf
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Com base nesses argumentos, acreditamos que uma reflexão aprofundada acerca do 

estilo do autor-roteirista de telenovela deve considerar os tipos de serialidade entremeados, 

assim como as suas recorrências nas obras. A novela brasileira, com episódios diários e com 

duração de cerca de oito meses, possui múltiplos enredos e tamanhos variados dos arcos das 

histórias, numa fusão entre os formatos narrativos contínuos e episódicos. A exposição 

dispersa, denominação de Thompson (2003), também configura-se como uma característica 

forte do produto, que convoca o roteirista a criar maneiras criativas de remeter aos enredos.  

Um outro motivo para pensar esses produtos a partir da sua forma narrativa, e no caso 

das telenovelas, reconhecê-las enquanto narrativas complexas, está relacionado ao fato de que 

muitos estudiosos têm evitado realizar análises estéticas ou, como sugere Mittell (2012), há 

uma tendência de privilegiar, seja nos estudos culturais ou da comunciação de massa, os 

impactos sociais em detrimento dos impactos estéticos “ainda que se utilizem de 

metodologias marcadamente diferentes” (p. 32). É necessário (e produtivo), então, refletir 

sobre as articulações entre os aspectos sociais e estéticos de um produto como a telenovela, 

que, muitas vezes, se revelam nas temáticas, nas convenções e nas representações. Não há 

uma separação necessária entre tais elementos. 

Ainda, Mungioli e Pelegrini (2013) argumentam que refletir acerca da noção de 

complexidade narrativa é fundamental para que o campo aprofunde as reflexões sobre a 

serialidade da ficção televisiva, analisada muitas vezes apenas pelo viés da repetição enquanto 

fruto da indústria cultural que visa somente o lucro. Concordando com estes autores, estes 

produtos seriados devem ser enxergados dentro de um contexto de interpretação do texto 

televisual, que leve em conta tanto a materialidade do texto (histórica, social, composicional) 

quanto às condições de produção. A complexidade narrativa não está apenas expressa no 

roteiro ou nos aspectos dramatúrgicos e estilísticos das obras, ela se dá a partir de fatores 

contextuais e históricos do fazer televisivo:  

 

Trata-se, na verdade, de um conjunto de fatores sociais, econômicos e tecnológicos 

cujas ressonâncias intra/extratextuais podem ser observadas no discurso ficcional 

televisivo, principalmente, a partir do final da década de 1970. Tais ressonâncias não 

ocorrem apenas nas séries norte-americanas, mas também na produção de ficção de 
televisão de outros países fortemente influenciada pelos padrões da indústria televisiva 

norte-americana. São transformações que envolvem o circuito da comunicação 

(HALL, 2002) e, portanto, constroem práticas, conceitos, códigos na forma de 
retroalimentação em que as questões simbólicas não se desvinculam das práticas 

sociais e condições de produção (MUNGIOLI; PELEGRINI, 2013, p. 24). 
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 A noção de complexidade narrativa televisiva reflete acerca de todas as mudanças na 

programação televisiva, enxergando as mudanças no modo televisivo de contar histórias e 

quais práticas culturais, sejam as inovações tecnológicas ou as demandas da audiência, 

permitiram e incentivaram essas mudanças. O que nos interessa na discussão da complexidade 

dos produtos na TV não é tanto quais elementos são necessários para que uma narrativa 

consista em complexa, mas que a partir desses elementos, como arcos de história e exposição 

dispersa, possamos olhar para alguns dos aspectos distintos e intrigantes que particularizam a 

experiência da ficção televisiva.  

 A análise cada vez mais recorrente das ficções televisivas a partir do seu 

desenvolvimento narrativo ampliou a percepção acerca destes produtos, permitindo enxergar 

outros elementos além dos dramatúrgicos, como os fílmicos e imagéticos, denominado por 

Butler (2010) como o estilo de televisão, que sim, existe em suas formas recorrentes e 

singulares e será tratado no tópico seguinte.  

 

1.1.3. O estilo de televisão existe, o estilo de televisão importa 

 

Conforme temos exposto, a importância cultural da televisão está refletida em um 

consolidado repertório de estudos sobre o meio. A inserção cultural da TV no cotidiano dos 

telespectadores é constantemente tratada em pesquisas de recepção no Brasil (LOPES, 2017). 

No tópico anterior (1.1.2 A narrativa ficcional televisiva), evidenciamos que autores como 

Thompson (2003) e Mittell (2012) afirmam que a maioria das pesquisas sobre televisão não 

consideram os produtos enquanto narrativas televisivas, e poucos pesquisadores já se 

debruçaram, do ponto de vista analítico, em aspectos de sua complexidade narrativa, advinda 

muitas vezes das suas particularidades. De maneira semelhante, autores como Butler (2010), 

Pucci Junior (2014) e Rocha (2016) consideram que os estudos sobre televisão não 

desenvolveram ainda procedimentos adequados que correspondem à diversidade de suas 

produções, desconsiderando as dimensões formais e estilísticas dessas obras.  

 

O que vemos, quase sempre, são abordagens generalistas, que tomam o meio como 

forma cultural a partir de visadas sociológicas, históricas ou econômicas, 

negligenciando as particularidades de cada produto. Ou seja, a forma televisiva e sua 
dimensão estilística ainda carecem de tratamento apropriado. Em se tratando da mídia 

televisiva, seu estilo e estética nunca foram vistos com grande entusiamo pela crítica 

acadêmica (ROCHA, 2016, p. 15).  
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 Neste tópico, abordaremos o esforço de pesquisadores de televisão que, na última 

década, buscaram refletir acerca da dimensão formal dos produtos televisivos e suas relações 

com o contexto cultural de produção. O esforço destes autores é tanto no sentido de defender 

a existência e as particularidades do estilo em televisão, mas também em desenvolver um 

aporte teórico-metodológico para a análise desta dimensão estilística. Butler (2010) considera 

que entre os poucos estudos que têm como objetivo o texto do produto televisivo, o enfoque 

maior foi dado na forma narrativa e pouca atenção foi dada ao trabalho do estilo de imagem-

som na construção destas obras.  

Estudiosos do audiovisual como Borges, Pucci Junior e Seligman (2011) destacam um 

maior desenvolvimento nas pesquisas de recepção e de circulação da produção, ao passo que a 

análise audiovisual, o estudo de produtos específicos, “ou grupos de produtos, assim como de 

proposições de caráter teórico e perspectivas que abarcam o sentido da produção televisiva, 

em suas respectivas conjunturas histórica, social e cultural” (p.8), consiste em um desafio a 

ser superado. Rocha (2016), por sua vez, argumenta que na maior parte dos estudos que 

tomam a TV como seu objeto de investigação, “ainda que considerem seus produtos, tendem 

a se dispersar em direção a outros objetos de análise, afastando-se da análise dos programas 

efetivamente produzidos e veiculados” (p. 14).  

Desde os anos 197031 que o pesquisador estadunidense Jeremy Butler se dedica aos 

estudos das formas expressivas na TV. Estes estudos adquiriram uma dimensão mais sólida 

quando em 2010 o autor lançou a obra Television Style, que considera a análise do estilo sob 

uma perspectiva histórica, tendo como base os estudos da dimensão estilística realizados por 

David Bordwell (2008a; 2013), mas levando em conta as características específicias do meio 

televisivo.  

Em A história do estilo cinematográfico, David Bordwell (2013) define o estilo em 

cinema como sendo a textura das imagens e dos sons do filme a partir de um “uso sistemático 

e significativo de técnicas da mídia cinema em um filme” (p. 17).  Tais técnicas de referem à 

mise-en-scène da obra (encenação, iluminação, representação e ambientação), 

enquadramento, foco, controle de valores cromáticos e aspectos da edição de imagem e de 

som. Bordwell sintetiza suas observações acerca do estilo cinematográfico como o resultado 

das escolhas feitas pelos cineastas em “circunstâncias históricas específicas” (p. 17). O estilo 

seria a porta de entrada para nos movermos na trama, no tema e no sentimento do filme 

(BORDWELL, 2013).  

                                                             
31 Bibliografia de Jeremy Butler: http://jbutlerphd.com/blog/research/. 

http://jbutlerphd.com/blog/research/


47 
 

Para Bordwell (2013), o estudo do estilo mudou profundamente como entendemos a 

história do cinema. As divisões periódicas (como Primeiro Cinema e Vanguardas dos anos 

1920) e classificação de escolas nacionais (Expressionismo alemão e Nouvelle Vague 

francesa) são esquemas conceituais advindos dos historiadores do estilo. A historiografia do 

estilo em cinema, sugere o autor, ocupou-se de descobrir grandes obras, gerar dados a seu 

respeito e promover estruturas de referência para a pesquisa e o estudo da arte 

cinematográfica.  

Os historiadores do estilo cinematográfico buscam perceber os padrões significativos 

de continuidade e de mudanças estilísticas nas obras e como estes padrões podem ser 

explicados. Naturalmente, tal investigação inclui pressupostos sobre o que constitui um 

padrão, quais são os critérios para a significação e que tipos de explicação podem ser 

invocados. Bordwell afirma que o estudo histórico do estilo cinematográfico é definido pelo 

seu objetivo, como observamos nos filmes a mudança e a estabilidade do uso das técnicas 

cinematográficas ao longo do tempo (BORDWELL, 2013).  

Assim como Butler (2010), outros pesquisadores também já consideraram a análise de 

programas televisivos a partir das proposições teórico-metodológicas de Bordwell (2008a).  

No Brasil, Pucci Junior (2014), parte da noção de estilo de Bordwell (2013) e do conceito de 

esquemas32 (Bordwell, 2008a), para indicar inovações estilísticas na televisão contemporânea 

a partir da análise da telenovela Avenida Brasil. Posteriormente, o pesquisador brasileiro 

também analisa as séries televisivas considerando aspectos específicos do estilo televisivo 

(PUCCI JUNIOR, 2016) elaborados por Butler (2010). 

Ao refletir sobre o estilo dos filmes, Butler (2010), ancorado em Bordwell (2008a), 

considera que a arte cinematográfica foi estabelecida na maneira em que os artistas do cinema 

transformavam a realidade, e para tal, o estilo era primordial, foi o que transformou o filme 

em arte. Já tratando-se de televisão, o único aspecto notável do estilo televisivo durante 

décadas para os analistas foram os atributos negativos da pequena tela, do alto contraste da 

imagem, e do som primitivo e monofônico. O pesquisador ainda enfatiza que a diferença entre 

percepção humana e representação da realidade na tela sempre foi interpretada no cinema 

como oportunidade artística, ao passo que na TV indicava falta de estilo (BUTLER, 2010). 

 

Costuma-se presumir - especialmente entre os estudiosos do cinema - que as novelas 

diurnas não têm estilo, que o seu agitado cronograma de produção não permite o luxo 

                                                             
32 Em Figuras traçadas na luz, Bordwell (2008a) argumenta que as práticas de produção são como rotinas 

padronizadas que guiam os profissionais durante seu trabalhando, agrupando essas rotinas em esquemas, 

conceito que ele toma do teórico de história da arte Gombrich (1990).  
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de embelezamentos estilísticos. Como poderiam as empresas de produção de novelas 

produzir 30-60 minutos de transmissão cinco dias por semana, sem intervalos para 
férias e, mais importante, sem reprises? Mas essa atitude em relação ao estilo a vê 

como algo extra que é adicionado a um programa de televisão, um acessório que pode 

ajudar significativamente o processo, mas não é central para ele (BUTLER, 2010, p. 

26).33 
 

 Em Television Style, Butler (2010) argumenta que o estilo dos textos televisivos 

nasce justamente de uma confluência entre a necessidade econômica, as práticas comerciais 

da indústria, a estética e os padrões das redes de televisão. Dentro deste contexto, o autor cita 

o modelo de telenovela americana, a soap opera, como um exemplo particularmente 

interessante, porque ilustra a produção de imagens narrativas e o sentido produzido por elas 

dentro de condições extremas de tempo. Pensando a noção de encargo de uma obra televisiva, 

a partir do conceito de Baxandall (2006), explorado mais a frente, ele se diferencia 

completamente da encomenda de um filme cinematográfico, seja pela intencionalidade – 

refletidas no público alcançado, por exemplo, seja pelo formato e modo de veiculação. Nesse 

sentido, não se pode exigir uma noção de estilo em televisão a partir das diretrizes do encargo 

de um filme, pois são obras que possuem diferentes esquemas.  

 Butler (2010) defende a compreensão do estilo “como qualquer padrão de técnica de 

som e imagem que sirva a uma função dentro do texto da televisão” (p.15, grifo do autor)34. 

Ainda para o autor, o estilo é a estrutura dos produtos, sua superfície, o conjunto de elementos 

significantes através do qual seus significativos são comunicados. A concepção de estilo de 

Butler (2010) é  de extrema importância para o estudo do estilo em televisão por denotar um 

aspecto fundamental do conceito: a partir dele, é possível concluir que todos os textos 

televisivos têm estilo e que podemos compreender melhor o funcionamento da televisão se 

estudarmos em detalhes as opções criativas disponíveis aos artistas em momentos históricos 

específicos.  

 

O estilo importa. A televisão depende dessa ambientação estilística, iluminação, 
videografia, edição e assim por diante – para definir a atmosfera, saudar espectadores, 

construir sentidos, construir narrativas, vender produtos e moldar informações. No 

                                                             
33 Citação original: “It is commonly presumed - especially among film scholars - that daytime soap operas have 

no style, that their harried production schedule does not permit the luxury of stylistic embellishments. How could 

it when soap-opera production companies must churn out 30-60 broadcast minutes five days a week, with no 

breaks for holidays and, more significantly, with no reruns? But this attitude toward style views it as something 

extra that is added to a television program, an accouterment that might aid the significantly process but is not 

central to it” (BUTLER, 2010, p.26).  
34 Citação original: “Throughout Television Style, I advocate for an understanding of style as any patterning of 

sound-image technique that servs a function within the television text (BUTLER, 2010, p. 15). 
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entanto, até hoje, o estilo tem sido o aspecto menos estudado do meio (BUTLER, 

2010, s/p).35  

 

 A análise do estilo televisivo pode ajudar a avançar na compreensão de como os 

programas televisivos funcionam, a partir da percepção de suas características singulares e das 

suas condições de produção.  Butler (2010) considera que estudar estilo na televisão é também 

estar atento aos impactos que elementos de outro meio exercem sobre a TV (até que ponto a 

encenação fílmica influencia a ficção televisiva, por exemplo) e como os mais variados 

formatos adquirem convenções estilísticas deteminadas que vão sendo socialmente 

compartilhadas.  

 Em Estilo televisivo e sua pertinência para a TV como prática cultural, pesquisa 

baseada nas proposições teórico-metodológicas de Butler (2010), Simone Rocha (2016) 

destaca outros elementos que situam a importância da análise formal da televisão ao afirmar 

que ela permite que o estudioso entenda como os programas são produzidos da perspectiva 

dos produtores. A autora ainda argumenta que, do ponto de vista dos telespectadores, o 

conhecimento acerca dos elementos formais também é útil, permitindo um entendimento mais 

sofisticado dos programas:  

 

Consciência formal também permite uma visão crítica sobre a produção de sentidos. 

Entender as estruturas formais que os textos usam para comunicar com os 

telespectadores nos ajuda a desvendar os modos pelos quais um anúncio nos persuade, 
um noticiário molda nossas perspectivas ou um drama retrata o mundo. Análise formal 

é uma ferramenta crucial para um telespectador alfabetizado em TV (ROCHA, 2016, 

p. 19).  

 

 A partir do desenvolvimento analítico de Butler (2010) em Television Style, que 

observa elementos estilísticos singulares de sitcoms, seriados dramáticos, soap operas, 

videoclipes, chamadas publicitárias e reality shows, concluímos: o estilo de televisão existe, o 

estilo de televisão importa. Continuamos esta seção fragmentando um subtópico: 2.1.3.1 – 

Percurso metodógico para análise do estilo em TV, com a metodologia desenvolvida por 

Butler (2010) a partir do que ele enxerga enquanto estilo televisivo e a partir das proposições 

de Bordwell (2008a; 2013) acerca do estilo de encenação em cinema. 

 

                                                             
35Citação original: “Style matters. Television relies on style-setting, lighting, videography, editing and so on- to 

set moods, hail viewers, construct meanings, build narratives sell products, and shape information. Yet, to date, 

style has been the most understudied aspect of the medium” (BUTLER, 2010, s/p).  
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1.1.1.2. Explorações metodológicas para a análise do estilo em TV 

 

 A análise estilística da televisão proposta por Butler (2010) e desenvolvida por 

Rocha (2016), não consiste somente em adotar diretamente as técnicas do cinema. O que 

alguns analistas e críticos têm feito, no entanto, é adotar os conceitos desenvolvidos nos 

estudos fílmicos para analisar os elementos do estilo televisivo.  

 

(...) a visão geral das principais técnicas desse estilo – encenação, trabalho de câmera, 
edição, trilha, elementos gráficos – emprega o vocabulário estabelecido pelos 

pesquisadores de cinema para analisar filmes, mas destaca os modos particulares 

através dos quais a televisão usa o estilo de uma maneira distinta do cinema (ROCHA, 
2016, p. 27, 28). 

 

Em termos metodológicos, alguns elementos são comuns a todo trabalho estilístico nos 

estudos de mídia, sugere Butler (2010), que ao fazer sua revisão teórica, divide a estilística 

dos produtos de cinema e televisão em quatro categorias: 1. Descrição do estilo; 2. Análise do 

estilo (interpretação); 3. Avaliação do estilo (estética); 4. Estilo ao longo da história36.  

 

Todos os estudiosos de produtos midiáticos devem desenvolver um método para 

descrever, nos termos de Bordwell, a “superfície perceptiva” de um programa de 

televisão ou filme. Esses pesquisadores também devem argumentar porque o 
fenômeno que descreveram é significativo, o que resulta em alguma forma de análise 

interpretação e/ou avaliação daquilo que eles descreveram. Um passo final pode ser 

descrever como o estilo mudou ao longo do tempo e também sugerir causas para essas 

mudanças, embora alguns analistas favoreçam uma abordagem sincrônica sobre tal 
diacronia (BUTLER, 2010, p. 3) 37.  

 

A primeira categoria, descrição do estilo, parte do pressuposto de que, para discutir 

estilo, é preciso primeiro poder descrevê-lo. Para tal, o analista deve ter uma compreensão 

bem definida do que é estilo e de como funciona na televisão (BUTLER, 2010). Butler cita 

exemplos de como os teóricos Raymond Bellour e Stephen Heath realizam suas descrições de 

estilo com tabelas e diagramas de ângulos de câmera e escalas de filmagem; e como John 

Fiske elaborou códigos específicos cujas regras e convenções são compartilhadas entre 

membros de uma cultura, gerando significados na e para esta cultura (BUTLER, 2010, p. 4).  

                                                             
36 As categorias originais são: 1. Descriptive stylistics; 2.Analytic stylistics (interpretation); 3.Evaluative 

stylistics (aesthetics); 4.Historical stylistics (BUTLER, 2010, p.3). 
37 Citação original: “All media studies stylisticians must develop a method for describing, in Bordwell's terms, 

the "perceptual surface" of a television program or film. They must also make a case for why the phenomenon 

they have described is significant, which results in some form of analysis, interpretation and/or evaluation of that 

which they have described. A final step may be to describe how style has changed over time and also to suggest 

causes for that change, although some stylisticians favor a synchronic approach over such a diachronic one” 

(BUTLER, 2010, p.3). 
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Como deveria ser óbvio a partir da minha tentativa de me limitar a descrições 

estilísticas, não posso verdadeiramente fazê-lo sem dispersar-me na interpretação. As 

características formais tornam-se evidentes com base no objetivo final de uma análise.  
A descrição inicia a interpretação (BUTLER, 2010, p. 10, 11) 38. 

 

 A segunda categoria, análise do estilo (interpretação), é feita a partir de suposições 

explícitas ou implícitas acerca do propósito e da função do estilo no texto. O trabalho do 

analista, segundo Butler (2010) é desconstruir à maneira que o estilo cumpre estas funções. 

“Ao fazê-lo, o analista examina o funcionamento do estilo dentro de um sistema textual – 

buscando padrões de elementos estilísticos e, em um nível mais elevado, as relações entre os 

próprios padrões” (ROCHA, 2016, p. 31). Em Figuras Traçadas na Luz, Bordwell (2008) 

considera que o estilo do filme possui quatro funções:1- denotar, 2- expressar, 3- simbolizar, 

4- decorar. Em Television Style39, Butler (2010) considera estas funções ao pensar o estilo de 

televisão e acrescenta outras quatro que o autor reconhece como sendo exclusivas do meio 

televisivo: 5- persuadir, 6-saudar ou interpolar, 7- diferenciar, 8- significar vivacidade. 

 A terceira categoria proposta por Butler (2010), avaliação do estilo, não é considerada 

no exame dos produtos televisivos realizados pelo autor, pois este considera que ainda não há 

normas estéticas sistematicamente definidas que possam guiar tal avaliação na televisão. 

Acredita que o desenvolvimento deste método deva desconsiderar aqueles advindos de outras 

formas de expressão, como a história da arte, da literatura, da música, até mesmo do cinema.  

Dentro deste contexto, Rocha (2016) julga fundamental reconhecer que as análises do 

cinema e da televisão possuem tradições teóricas divergentes. Enquanto que no cinema, “os 

críticos buscam estabelecer juízos de valor relativos aos filmes, aos gêneros e às estéticas e 

descobrir autores e redescobrir aqueles que permitam revisitar o cânone” (p.27); na televisão 

“quando se buscou legitimar a programação televisiva ou algum gênero em particular (como é 

o caso da telenovela na América Latina) isso foi feito antes por seu interesse sociológico – 

como objeto da cultura popular – do que por seu interesse estético” (ROCHA, 2016, p. 27).  

Já a última categoria, estilo ao longo da história, trata-se de uma proposição de Butler 

(2010) na construção de uma poética televisiva, ou telepoética, baseado no que o autor 

denomina de cinepoética histórica de Bordwell (p. 21). No livro Poetics of Cinema, Bordwell 

se refere à poética com o estudo de como os filmes são reunidos e seus efeitos provocados em 

                                                             
38 Do original “As should be obvious from my attempt to limit myself to, descriptive stylistics, I cannot truly do 

so without straying into interpretation. Formal features become salient based on the end goal of an analysis. 

Description initiates interpretation” (BUTLER, 2010, p. 10, 11).  
39 As denominações originais das categorias são 1- denote, 2- express,3- symbolize,4- Decorate, 5- Persuade,6- 

Hail or interpellate,7- Differentiate, 8- Signify liveness (BUTLER, 2010, p.11). 
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determinados contextos. A poética do filme inclui seu tema, sua composição geral (estrutura 

narrativa) e sua padronização estilística (BORDWELL, 2008b). 

As categorias acima propostas por Bordwell (2008a) e adotadas por Butler (2010), que 

suprime a parte referente à avaliação estética do estilo, serão utilizadas na nossa análise a 

partir do constructo teórico metodológico utilizado nesta tese, que relaciona as proposições de 

estilo de Bordwell (2008a; 2013) com a noção de encargo e intencionalidade de uma obra de 

arte para Baxandall (2006). Ambos sugerem uma descrição inicial do objeto estudado, cuja 

interpretação que se segue relaciona os elementos descritos com o objeto inserido em uma 

tradição, observando também o estilo ao longo da história.  

Para Bordwell (2008a), as práticas do ofício constituem rotinas padronizadas que 

guiam os realizadores enquanto fazem filmes. O autor chama essas rotinas de esquemas, 

conceito que ele toma do trabalho do historiador da arte E. H. Gombrich (1990), que 

abordaremos nos tópicos seguintes. Estes esquemas configuram recursos dos quais os 

realizadores lançam mão para solucionar problemas que emergem no contexto produtivo 

(BORDWELL, 2008a).  

 

Os esquemas são recursos nus, tornados rotineiros, que solucionam problemas 

perenes. Artistas experimentados podem aplicá-los rapidamente a novas situações, na 
confiança de que servirão como serviram antes. Os praticantes valorizam seus 

esquemas em parte porque representam conhecimento refinado do ofício, em parte 

porque foram conquistados por um longo processo de ensaio e erro (BORDWELL, 
2013, p. 208). 

 

A concepção de que a função dos esquemas é fornecer soluções para problemas 

fundamenta o que Bordwell (2008a) denomina de paradigma problema/solução. Os 

realizadores de filmes enfrentam problemas comuns, como posicionar os atores diante da 

câmera para melhor comunicar informações narrativas; e durante certo período de tempo, em 

certos países, usando certos modos de produção, este problema era resolvido através de certos 

recursos específicos, como ter os atores em uma linha, perpendicular à câmera. Mas essa 

solução não é a norma, existem outros recursos técnicos disponíveis, e cabe ao analista se 

questionar como estas normas foram alteradas ou mantidas ao longo da história e quais fatores 

promoveram a continuidade e mudanças nesses usos estilísticos (BORDWEL, 2008a). 

 

A solução de problemas é lançada como um motor do desenvolvimento histórico de 

curto e longo prazo, uma lógica que descreve a natureza da criatividade fílmica 
prática, liga os problemas enfrentados pelos cineastas que trabalham em diferentes 
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contextos e, em última análise, impulsiona a história da arte (BURNETT apud 

BUTLER, 2010, p. 20)40.  

 

 Butler (2010) exemplifica o que ele considera como poética televisual ao dizer que a 

indústria da televisão no final dos anos 1960 passou a confiar nas lentes de zoom para 

produzir vários programas televisivos como talk shows, telenovelas e programas esportivos; 

uma decisão econômica por se tratar de uma solução que barateava os custos de produção. A 

escolha por finalizar um capítulo de telenovela com um zoom em determinado personagem, 

no entanto, não parte de nenhum imperativo econômico, tecnológico ou industrial; se baseia 

puramente em códigos semióticos de significação narrativa que com o tempo passaram a ser 

convenção do gênero. O paradigma problema/solução da abordagem histórica do estilo 

proposta por Bordwell (2008a; 2013) sustenta muitas das análises presentes em Television 

Style (BUTLER, 2010).  

 Conforme as considerações feitas por Butler (2010) e Rocha (2016) a respeito dos 

estudos de Bordwell (2008a), consideramos que a abordagem histórica do estilo nos 

possibilita conhecer a diversidade das produções, o estilo dos diferentes produtos no interior 

dos diferentes gêneros televisivos. Nas narrativas de ficção seriada há por exemplo o 

predomínio do diálogo e a edição baseada na montagem clássica do plano/contraplano 

(Thompson, 2003). Tais características particulares nos convocam a pensar no que exatamente 

consiste o estilo em telenovela e qual a melhor maneira de analisá-lo, a partir dos esquemas 

específicos que estão disponíveis ao observamos estas produções ao longo do tempo. Embora 

a história do estilo das telenovelas não esteja esquematizada em uma só obra, nossa 

investigação partiu de pistas a partir da história de produção da novela e do repertório do 

analista, esperando também contribuir neste sentido a partir deste presente trabalho 

(ORTIZ;BORELLI;RAMOS;1989; ALENCAR, 2004; SOUZA, 2004b). 

 

1.2. ANÁLISE DO ESTILO EM TELENOVELAS: UMA PERSPECTIVA 

 

Neste tópico, definimos de que maneira compreendemos o estilo de telenovela e 

lançamos as bases metodológicas para a análise de estilo do autor-roteirista. Partimos dos 

constructos teórico-metodológicos de Bordwell (2008a; 2013) e das considerações acerca das 

especificidades do estilo televisivo destacadas por Butler (2010), mas acreditamos que tanto o 

                                                             
40 Do original “Problem-solving is cast as a motor of short and long-term historical development  a logic that 

describes the nature of practical filmic creativity, links the problems faced by filmmakers working in different 

contexts, and ultimately drives the history of the art “(BURNETT apud BUTLER, 2010, p. 20).  
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contexto de produção das telenovelas, quanto as obras em si trazem particularidades que não 

podem ser abarcadas fazendo apenas um uso estritamente correspondente das ideias e 

princípios desses autores. Para compreendermos as implicações deste contexto em que nossa 

pesquisa está inserida, a produção contemporânea de novelas na Rede Globo, consideramos as 

perspectivas teóricas de Pierre Bourdieu (1996) e Michael Baxandall (2006), “que articulam 

contextos sociais de produção e características internas de obras para estatuir as dinâmicas 

que originam seu estilo” (PICADO; SOUZA, 2018, p. 59).  

A concepção de estilo cinematográfico para Bordwell (2013) pode ser resumida como 

sendo a “textura das imagens e dos sons do filme, o resultado de escolhas feita (s) pelo (s) 

cineasta (s) em circunstâncias históricas específicas” (p.17).  Em Figuras traçadas na luz: a 

encenação no cinema, David Bordwell (2008a) propõe analisar o estilo de obras 

cinematográficas a partir de pressupostos assentados no ofício do diretor, o autor do filme. 

São aspectos relacionados à encenação fílmica, como enquadramento, iluminação e 

movimentos de câmera. A autoria do filme ser atribuída ao diretor é uma posição construída 

historicamente no interior do campo do cinema, que pode ser sintetizada com o surgimento da 

Política dos Autores ou Teoria dos Autores cunhada no final dos anos 1950 e começo dos 

anos 1960, inicialmente na França e posteriormente nos Estados Unidos. 

 A política dos autores foi uma estratégia dos diretores de cinema para se livrar das 

amarras do studio system, em que os grandes estúdios decidiam as histórias que seriam 

filmadas. Ao expresssar que a singularidade dos filmes estaria em elementos da linguagem 

das imagens, atribuídos ao ofício do diretor, tais como o uso de planos cinematográficos, a 

angulação e o enquadramento, esses diretores defendiam seus direitos perante o produtor, 

ganhando força e autonomia na hierarquizada cena cinematográfica francesa (STAM, 2003).  

Quando em Television Style Butler (2010) define o estilo de televisão como um 

conjunto de elementos denotativos que partem das técnicas de som e imagem, o autor, assim 

como Bordwell (2008a), relaciona o estilo aos aspectos formais da obra, como iluminação, 

videografia e montagem. A diferença crucial entre as duas abordagens, no entanto, parte de 

uma diferença fundamental entre as ambiências de produção do cinema e da televisão: os 

profissionais responsáveis por estas funções técnicas na TV não possuem a denominação de 

autor. Aliás, a própria discussão de autoria na televisão é mais complexa e multifacetada do 

que no cinema. Butler (2010) não expressa tanto interesses, em geral, na autoria em televisão, 

embora ressalte que percebe sua existência em alguns produtos ficcionais específicos. O autor 
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ainda diz que a imprecisão no debate acerca da autoria na televisão é um dos fatores 

responsáveis pelo estilo da televisão ser considerado incipiente por tanto tempo.  

 

O autor de um programa de televisão é mais provável que seja o produtor e o produtor 

é mais provável que seja um roteirista do que um diretor. Assim, pesquisadores de 
autoria tem sido frustrados em suas tentativas limitadas de encontrar autores na 

televisão e, na sua opinião, não pode haver estilo sem um autor (BUTLER, 2010, 

p.2).41 

 

No contexto brasileiro de produção de telenovelas, no entanto, a noção de autoria é 

notória e atribuída ao roteirista, em uma posição social construída historicamente no interior 

do campo de produção da telenovela. A posição de autor ocupada por quem escreve a história 

é amplamente reconhecida, seja entre os profissionais da emissora como diretores, fotógrafos 

e atores, seja entre os telespectadores. Souza (2006) reforça essa percepção a partir do 

contexto de produção de telenovelas da Rede Globo, que:  

 

(...) apresenta, desde os anos 70, uma regularidade seja na escolha da ordem dos 

escritores das telenovelas exibidas, seja nas equipes de profissionais responsáveis pela 

sua elaboração, seja na qualidade audiovisual do produto.Uma regularidade que 
permitiu que emergisse um telespectador conhecedor dos estilos dos escritores, que 

tem suas preferências, que espera o retorno dos escritores preferidos e que se regozija 

com os novos contadores de boas histórias (SOUZA, 2006, p. 197). 

 

Inserido no contexto de produção de ficção televisiva desde o começo da TV no 

Brasil, o produtor, diretor e ator Daniel Filho (2003), em seu livro O circo eletrônico, sobre o 

fazer televisivo no país, reitera mais de uma vez a posição de liderança do autor-roteirista: “O 

princípio é o verbo’. O autor é a figura mais importante em qualquer obra de dramaturgia. Na 

tevê, então, é o rei. Humor, novela, seriado. É dele que parte tudo” (p. 156). Essa instância 

autoral trata do modo como esse lugar de poder é definido na ambiência coletiva de trabalho, 

seja a partir de negociações acerca dos graus de autonomia no projeto criador do roteirista em 

meio a um processo industrial de produção, seja quanto aos interesses da emissora que através 

dos seus autores garante reconhecimento e audiência (SOUZA, 2002).   

 

(…) uma das condições que favoreceu o florescimento do autor de telenovelas no 

Brasil foi a atuação dos responsáveis pela gestão comercial, empresarial, das 

produtoras de telenovelas. A hipótese que se configurou mostra que o sistema de 
escolha de temas, profissionais, horários de exibição e outros recursos tende a 

                                                             
41 Citação original “The auteur of a television program is most likely to be the producer and the producer is more 

likely to be a screenwriter than a director. Thus, auteurists have been frustrated in their limited attempts to find 

auteurs in television and, in their view, there can be no style without an auteur (BUTLER, 2010, p.2). 
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conformar uma regularidade na dinâmica da produção e criação das telenovelas que 

oportuniza reconhecimento e consagração do roteiristista autor de telenovelas tanto 
quanto da empresa que as produziu (SOUZA, 2011, p. 42). 

 

 Ao estudar a construção da autoria na telenovela, o pesquisador Lisandro Nogueira 

(2002) argumenta que a noção de autor na indústria da televisão brasileira não buscou os 

modelos de criação e produção nas telenovelas cubanas e mexicanas e nem nas soap operas 

estadunidenses, nas quais a figura do autor inexiste. A telenovela brasileira enveredou por 

outras tradições como a do cinema, que nomeia de autor o líder do processo de criação.  

 

A noção de autoria na televisão surge na perspectiva de identificar as ligações entre os 

resultados das experiências estéticas, sociais e políticas dos anos 50 e 60, destacando-
se como referência o cinema, e as reflexões acerca da indústria cultural brasileira nos 

anos 70, 80 e 90. A noção de autoria no cinema, formulada pelos franceses François 

Truffaut, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, é a diretriz necessária 
para se chegar à ideia de autoria na televisão (NOGUEIRA, 2002, p. 16). 

 

 Tal noção de autoria é abordada do ponto de vista da realização, e as repercussões do 

poder entre quem cria e quem dita as normas da televisão. No entanto, consideramos a autoria 

no audiovisual de forma geral um conceito em construção. A própria política dos autores no 

cinema é permeada de controvérsias (BUSCOMBE, 2005) e na telenovela, há em muitos 

casos a noção de autoria compartilhada entre o roteirista e o diretor (SOUZA, 2004a). Tal 

como Nogueira (2002) faz em sua obra, escolhemos não abordar nem polemizar os embates 

teóricos – e até filosóficos – sobre autoria.  

Dentro desta perspectiva, quando em Figuras Traçadas na Luz, Bordwell (2008a) 

escolhe quatro diretores para analisar o estilo cinematográfico, nos suscita a pensar as marcas 

de estilo associadas aos ofícios dos profissionais que exercem a função de autor.  Ao observar 

o estilo do diretor, Bordwell (2008a) fica atento aos elementos sob responsabilidade do ofício 

do realizador que ele quer investigar. Sendo assim, nosso entendimento do estilo da telenovela 

vai além da encenação e de outros elementos da videografia da obra e passam por elementos 

sob encargo do autor-roteirista. Considerando o objetivo exposto nesta tese, de identificar e 

analisar o estilo do autor-roteirista em telenovela, refletimos a seguir sobre o ofício do 

roteirista e quais são os aspectos a serem observados na nossa investigação dos estilos 

singulares que se manifestam nas obras dos roteiristas de telenovelas. 

 A nossa investigação acerca do ofício do roteirista teve início em manuais de roteiro 

para cinema e televisão. O roteirista é responsável pela criação da história, desenvolvendo 

personagens e ações narrativas, escrevendo diálogos e conflitos dramáticos. Escrever para 
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cinema ou televisão envolve elementos que vão além do texto escrito, é necessário se 

perguntar como o filme vai ser construído e escrever tendo em mente que a história escrita vai 

ser expressa nos vários aspectos da linguagem audiovisual: montagem, trabalho de câmera, 

iluminação, fotografia, mise-en-scène, cenários, músicas e interpretação. Em suma, há “um 

jeito visual de pensar e escrever que deve estar presente para o roteirista o tempo todo” 

(SARAIVA; CANNITO, 2004, p. 18). 

 

Propomos que se deixe de lado a ideia de que o roteiro é basicamente diálogo. Essa 
visão, derivada da absolutização da forma dramática, pode e deve ser superada por 

uma visão mais especificamente cinematográfica do roteiro, que o encare como um 

estímulo à visualização da narrativa, envolvendo os diálogos – e as vozes off – no 

conjunto do fluxo audiovisual com elipses, montagens paralelas, manipulações 
temporais, músicas, iluminação etc. (SARAIVA, CANNITO, 2004, p. 18). 

 

 Avançando na investigação, nos centramos em pesquisas consistentes que tratam das 

telenovelas e do ofício do roteirista neste produto de ficção televisiva na sua especificidade. 

Roteiristas de telenovela, além de serem responsáveis pela criação e desenvolvimento do 

enredo e dos personagens na narrativa, coordenam roteiristas colaboradores e exercem 

funções que vão além do roteiro e repercutem na forma televisual de contar a história 

desenvolvida por este profissional e dizem respeito ao contexto de realização da telenovela.  

Podem ajudar a tomar decisões que se relacionam às estratégias de composição dos recursos 

visuais, sonoros e cênicos que constituem esta obra de ficção seriada (SOUZA, 2011). Ao 

refletir sobre criadores de ficção seriada televisiva e os desafios criativos de roteiristas de 

telenovela, Souza (2011) amplia a percepção acerca do trabalho realizado por estes 

profissionais:  

 

Roteiristas de telenovela têm nome e sobrenome, público e crítica que os reconhece no 

Brasil. Existem instituições que avaliam e premiam telenovelas e roteiristas autores há 

décadas. Diversas instâncias cumprem a função de formadores de roteiristas de ficção 
para televisão (...) Roteiristas de telenovelas, contadores de histórias que tanto 

cooperam na venda de telefones celulares quanto colaboram nas formas de viver e 

pensar dos telespectadores. Muitos se esforçam para defender pontos de vista pessoais 
ao tratarem de ações governamentais ou de minúcias da vida dos afetos. São 

considerados influentes profissionais da produção simbólica de representações sociais 

demarcadoras de experiências culturais interculturais e internacionais. (SOUZA,2011, 
p. 33,34).  

 

 A história a ser contada por uma telenovela é escrita e desenvolvida pelo roteirista, 

mas sua realização conta com o trabalho de diversos profissionais. A equipe de filmagem de 

uma novela é formada por diretor (de cena), diretor de fotografia, assistente de iluminação, 
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diretor de arte, produtor de arte, continuísta, cenógrafo, diretor musical, atores, editor, contra-

regra, entre outros profissionais técnicos. Consideramos a telenovela como uma narrativa 

ficcional seriada que apresenta múltiplas narrativas entrelaçadas e paralelas que vão se 

resolvendo ao longo dos capítulos (DANIEL FILHO, 2003; MACHADO, 2003). A teórica e 

dramaturga Renata Pallottini (2012) define a telenovela como:  

 

(...) uma história contada por meio de imagens televisivas, com diálogo e ação, uma 

trama principal e muitas subtramas que se desenvolvem, se complicam e se resolvem 

no decurso da apresentação. Naturalmente, a trama planejada como principal é a que 
leva o enredo básico, a fábula mais importante, do começo ao fim da ação, e a que 

justifica todo o projeto, dando-lhe unidade (PALLOTTINI, 2012, p. 48).  

 

A antropóloga Esther Hamburger (2005) destaca os aspectos culturais e sociais do 

produto, ao identificar neste gênero teledramatúrgico a persistência de elementos da cultura 

popular no seio da indústria cultural. “Elementos autenticamente locais, produzidos na base 

da sociedade, encontram possibilidade de se expressar em um gênero comercial como a 

novela” (p.23). A autora ainda aponta que as telenovelas são um dos raros produtos 

consumidos por cidadãos das mais diversas classes sociais, e que assisti-las diariamente ou 

mesmo eventualmente, “pressupõe a noção de que se está desempenhando um ritual 

compartilhado por milhares de outros telespectadores pertencentes aos mais variados 

segmentos sociais, nos mais variados recantos do país” (p. 73,74).  

Ao enfatizar aspectos da sua estrutura, a telenovela também consiste em:  

 

(...) fundamentalmente uma macronarrativa que se estende ao longo de quatro mil 

páginas, somando, às vezes, 180 a 200 capítulos. Desenvolvidos por uma equipe de 

produção que envolve a palavra e imagem e que não deixa de ser espetáculo 

intersemiótico de entretenimento. É um caminho a se seguir por trilhas que se 

emaranham ao plot (enredo da história) através das histórias paralelas que 

desenvolvem o enredo composto por capítulos com até 25 laudas, consumidos em 40 

minutos diários de espetáculo, para somar 3 mil ou 4 mil páginas até seu final, 

preenchidas em sete, oito meses ou até um ano de estafante e recluso trabalho 

(CALZA, 1996, p. 13).  

 

 Tais características das telenovelas, que dizem do seu tamanho e da sua serialidade 

diária, explicitam a complexidade da escrita do produto, o que acaba por ressaltar o lugar 

autoral do roteirista na esfera de produção, hipótese trazida e confirmada em outros estudos 

sobre autoria em novelas, tais como os já mencionados trabalhos de Nogueira (2002) e Souza 

(2004b;2011). O regime seriado exige que o roteirista domine coerentemente toda a longa 

história que vai ser contada. Ao refletir sobre essa atividade, acreditamos que seu estilo está 
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menos relacionado à aparência da obra audiovisual e mais relacionada à sua dramaturgia, ao 

enredo, à maneira de representação das personagens, suas interações e as temáticas abordadas 

(PALOTTINI, 1988; 2012). O olhar para a construção dramatúrgica se alinha com as 

características do gênero telenovela, bastante fundado no diálogo e na serialidade das várias 

narrativas contidas no produto. Esse modo de composição das histórias é tanto anunciado pela 

emissora quanto reconhecida pelo público, que identificam certos temas e tipos de 

personagens entre os diversos autores de telenovelas.  

Entretanto, não desconsideramos na nossa análise os aspectos formais do estilo (de 

como o estilo do autor-roteirista é visualizado na novela), pois acreditamos que nossa análise 

vai além de observar a perspectiva narrativa de um produto audiovisual. Nosso olhar acerca 

da encenação de produtos audiovisuais se alinha com os argumentos de Bordwell (2008a) 

que, ao defender a importância do estudo do estilo, sob sua perspectiva de mise-en-scène, 

afirma:  

 

O estilo do filme interessa, porque o que é considerado conteúdo só nos afeta pelo uso 

de técnicas cinematográficas consagradas. Sem interpretação e enquadramento, 

iluminação e comprimento das lentes, composição e corte, diálogo e trilha sonora, não 

poderíamos apreender o mundo da história (BORDWELL, 2008a, p. 57, 58). 

 

 A interpretação e as posições dos atores no quadro, iluminação, enquadramentos e 

outros aspectos da encenação da telenovela foram considerados no processo análitico, mas em 

função dos elementos narrativos e dramatúrgicos que identificamos como sendo o estilo do 

autor-roteirista João Emanuel Carneiro em suas telenovelas.  Pois, quando Bordwell (2008a) 

nos leva a observar de que maneiras as escolhas dos criadores estão presentes nas suas obras, 

caracterizando o seu estilo singular, o contexto de produção, distribuição e até mesmo 

recepção da telenovela, nos convoca a pensar na figura do autor-roteirista, que é quem detém 

o maior controle sobre a obra.  

 De modo semelhante, ao reconhecerem a autoria das séries televisivas norte-

americanas no ofício do roteirista, que “pode ser explicado pelos princípios e dinâmicas que 

regem a concepção desses produtos que demandam coerência narrativa e controle sobre o 

regime de serialidade” (PICADO; SOUZA, 2018, p. 54), os pesquisadores Benjamin Picado e 

Maria Carmem Souza consideram que os aspectos estilísticos dessas séries perpassam por 

questões da escrita dramatúrgica e por princípios que regem as relações do autor-roteirista 

com os outros profissionais do contexto produtivo da obra (PICADO; SOUZA, 2018). 
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 Ainda que Butler (2010) considere o estilo enquanto configurado nos elementos 

formais dos programas, em Television: Critical Methods and Applications (2009), ele expõe 

uma concepção ampla de estilo ao afirmar que sitcoms, séries dramáticas, novelas e anúncios 

comerciais são gêneros que possuem sua própria gama de convenções e práticas de produção 

audiovisual. A partir desta perspectiva, defendemos que as características que particularizam a 

telenovela sugerem que o texto dramatúrgico constitui parte fundamental do estilo do produto.  

 De maneira a reforçar nosso argumento, explicitamos a consideração tecida pelo 

próprio Butler (2010), que contextualiza o início de muitas emissoras de televisão a partir do 

sistema radiofônico e, do ponto de vista tecnológico, a transmissão de TV, em parte 

significativa, adotou os mesmos equipamentos da transmissão de rádio. O autor reconhece 

estes vínculos entre os dois meios para afirmar que é inevitável que a estética televisiva 

dependa do som em grande medida (BUTLER, 2010). Considerando ainda a matriz cultural 

das telenovelas, os romances de folhetim e as radionovelas, é ainda mais compreensível que 

este produto esteja tão calcado no texto e o diálogo – e portanto no som, e também uma das 

razões de ter sido um produto que se adaptou tão bem à televisão. 

 Rocha (2016) também observa que a forte relação com o áudio permite que os 

telespectadores se envolvam em atividade simultâneas, como jantar, fazer o dever de casa ou 

lavar a louça, enquanto asssistem à TV, reforçando uma das características dos 

telespectadores já explicitada anteriormente. A autora ainda relaciona a origem televisiva do 

rádio, e da importância do som para o meio, para sugerir como a videografia e a encenação 

televisiva se desenvolveram:  

 

(...) a experiência de assistir televisão é igualmente uma experiência de ouvir 

televisão. Além disso, no começo, a TV tinha uma imagem de baixa qualidade, uma 

tela pequena, pouca profundidade de campo. Isso contribuiu para uma videografia 

baseada em planos médios e close-ups bem como para a criação de convenções 
estéticas como, por exemplo, os diálogos em narrativas ficcionais se basearem na 

montagem plano/contraplano. (ROCHA, 2016, p. 48). 

 

 Nogueira (2002) considera algumas características da política dos autores como 

parâmetros da sua investigação da autoria na televisão, como a ideia de expressão pessoal 

enquanto identidade na indústria e as marcas do autor (modos de construção dos personagens, 

temáticas recorrentes) que  possibilitam vislumbrar uma identidade autoral nas obras. Como 

partimos da noção de autoria como uma construção social, que é melhor entendida no interior 

da dinâmica relacional e concorrencial do campo de produção da telenovela, a partir das 

relações entre os agentes envolvidos e as instituições, entre disputas e lutas classificatórias 
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que sustentam essa definição de autoria (SOUZA, 2004a; 2011); o que Nogueira (2002) 

considera como marcas do autor, consideramos como o estilo do autor-roteirista. Associamos 

a posição do autor como responsável por empreender a percepção do estilo de maneira 

análoga à Picado e Souza (2018) nos seriados estadunidenses: 

 

Como a particularidade estilística de cada autor é pensada como responsável pelos 

elementos reconhecíveis da composição da série, o termo estilo também se refere às 

marcas através das quais o reconhecimento da autoria se origina no interior das obras 
mesmas. O termo estilo designa assim os modos próprios de confecção das séries 

pelos agentes consagrados como autores (PICADO; SOUZA, 2018, p. 54). 

 

 Nos aproximamos do argumento de Butler (2010) que, ao falar do poder significante 

do som e da imagem, afirma que o estilo pode ser visto como a manifestação física do tema e 

da narrativa; e expandimos a afirmativa, ao considerar o estilo do autor de telenovela como 

sendo o tema e elementos narrativos/dramatúrgicos que estarão representados nas imagens 

audiovisuais que veremos, nosso objeto de análise. Concluindo: consideramos o estilo do 

autor-roteirista a manifestação física do tema e da narrativa, mas sem desconsiderar o diálogo 

e a ação narrativa que compõem a forma. É assim que nossa análise opera. A manifestação 

física do tema e da narrativa por si mesma, os elementos formais de som e imagem que 

compõe a videografia novelística, isolados, consideramos como estilo de encenação, que vem 

sendo estudado desta maneira em séries e novelas brasileiras por autores como Pucci Junior 

(2014) e Rocha (2016). 

A seguir, subdividimos este item para explicitar a elaboração das categorias de análise 

do estilo de João Emanuel Carneiro em suas telenovelas e outras especificidades da nossa 

construção metodológica.  

 

1.2.1. Estilo do autor de telenovela: o que olhar? 

 

A elaboração das categorias de análise exigiu uma reflexão extensa acerca do ofício do 

roteirista de telenovelas, tanto dos aspectos narrativos e dramatúrgicos de escrever uma 

história, quanto de aspectos contextuais da história das telenovelas e do seu processo de 

feitura. Bordwell afirma que uma narrativa audiovisual “exibe uma forma total que consiste 

do material – assuntos, temas – que é moldado e transformado pela composição global ( ou 

seja, a estrutura narrativa, a lógica narrativa) e pelos padrões estilísticos” (Bordwell 1988, 
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apud Butler, 2010, p. 20). Todos esses aspectos nos interessam para moldar o que 

compreendemos enquanto estilo do autor-roteirista de telenovelas.  

 Nossa primeira investigação foi ao cerne do ofício: a elaboração de roteiros. 

Recorremos aos mais diversos manuais de roteiro, dos “gurus” do cinema hollywoodiano 

Eugene Vale (1998) e Syd Field (2001), passando pelo consagrado e já clássico manual do 

roteirista brasileiro Doc Comparato (1995), até as útimas apostas das livrarias, o best-seller 

mundial de Blake Snyder (2005) Save the Cat! cujo subtítulo em português diz ser “ o último 

livro de roteiro que você irá precisar”. Todos foram importantes para conhecer a engenharia e 

as minúcias de contar histórias de ficção para o audiovisual, conhecer os personagens e 

estratégias mais recorrentes, para saber como se constroem os arcos de tensão, os arcos 

narrativos e ganchos dos produtos seriados. Nosso foco, entretando, se deu em dois recentes 

manuais escritos no Brasil, que trazem de maneira eficiente o contexto das nossas produções 

audiovisuais e que a partir deles, conseguimos traçar paralelos com os capítulos de novelas 

que assistimos e a estrutura apresentada. Tratam-se das obras Manual de Roteiro, ou Manuel, 

o primo pobre dos manuais de cinema e TV (SARAIVA; CANNITO, 2004) e Roteiro de 

cinema e televisão: a arte e a técnica de imaginar, perceber e narrar uma história 

(CAMPOS, 2007).  

Flávio de Campos (2007) desenvolve um manual de roteiro que não só define 

conceitos, esclarece as opções dos roteiristas ao escrever uma história e ilustra casos com 

exemplos que vão de clássicos da literatura mundial, passando pelo cinema hollywoodiano e 

as telenovelas brasileiras, como realiza um verdadeiro desmembramento da estrutura 

dramatúrgica e narrativa de um roteiro, nos fornecendo as ferramentas necessárias à 

construção das nossas categorias de análise do estilo do autor-roteirista nas telenovelas de 

João Emanuel Carneiro.  

Inicialmente, Campos (2007) explica que a história que se quer contar através do 

roteiro será expressa em uma estrutura narrativa, definindo narrativa como o produto da 

percepção, interpretação, seleção e organização de alguns elementos de uma história. O autor 

também aborda os modos de composição narrativos, se utilizando da Arte Poética, de 

Aristóteles, para tratar do conceito de ação dramática e da construção de personagens. No 

entanto, em Roteiro de cinema e televisão (CAMPOS, 2007), o que incide prioritariamente 

sobre esta pesquisa diz respeito aos elementos da história e os recursos da narrativa.  

Como a obra explicitada compreende um manual de roteiro para cinema e televisão, 

exploraremos o que Campos (2007) define como recursos narrativos, destacando os elementos 
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que o autor expõe como referentes às histórias de ficção seriada televisiva, que são narrativas 

que, afinal, compõem o corpus analítico desta tese: Fio da história (trama principal, trama 

secundária e subtramas); Incidente (situação dramática); Cena (segmento de um incidente: 

cena essencial, peripércia e ponto de virada); Personagem (personagens principais e 

secundários; herói e vilão; arquétipos de personagens); Ação (atividade ou fala gerada por 

elemento da história); Som (fala e voz over ); Tempo e progressão (ritmos e gradação; 

flashback e flashforward; elipses; suspense, surpresa e gancho); Tema e Premissa (conceitos 

a partir dos quais o roteirista percebe, interpreta, seleciona e organiza os elementos de uma 

história); Estilo (materialização de um ponto de vista) e Unidade (o resultado obtido “ao 

compor um roteiro no qual todos os elementos são pertinentes e todos os recursos são 

necessários ao que você quer narrar” (CAMPOS, 2007, p. 265).  

Para estabelecer as nossas categorias de análise, consideramos a telenovela em sua 

unidade e a partir dela começamos a identificar os principais elementos da sua construção 

narrativa: personagens, tramas principais e secundárias, espaço narrativo e conflitos e os 

temas principais e recorrentes. Campos (2007) define estilo como todas as formas de perceber 

e narrar e consideramos que todos esses elementos expressos no produto final, os capítulos de 

telenovela, constituem pontos de partida analíticos do que enxergamos como o estilo do autor 

de telenovelas.  

Consideramos também para a elaboração das categorias de análise toda a investigação 

contextual que envolve a realização de uma obra, desde o estudo de seus antecedentes 

narrativos históricos, passando pela história brasileira de produção das telenovelas e sua 

complexa engenharia entre pré-produção e todo o período de exibição. As especificidades do 

gênero telenovela e suas convenções, que serão abordados no capítulo seguinte, intitulado A 

Telenovela Brasileira, foram de extrema importância para delimitar as categorias de análise 

para observamos as obras tendo em vista a percepção do estilo do autor-roteirista. O amor está 

entre os principais temas de novelas de TV, por exemplo, por forte herança do melodrama e 

do folhetim, que configuram as bases formadoras da telenovela. Portanto, uma das categorias 

de análise definidas a partir do nosso estudo é como a construção dos pares românticos acaba 

por manifestar o estilo do autor.   

Ao pensar a telenovela enquanto uma obra histórica, localizada em uma tradição de 

quase sete décadas (que pressupõe uma matriz ainda mais antiga da radinovela e outras 

matrizes culturais já mencionadas), considerando as técnicas e estratégias desenvolvidas ao 

longo do tempo, como os elementos contextuais que surgem na elaboração de cada produto; 
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consideramos que todos estes fatores interferem na elaboração da história, porque afetam 

diretamente nas escolhas do autor-roteirista, configurando a forma dos capítulos que vão ao 

ar, o produto final que é exibido ao público.  

No tópico seguinte discorremos sobre as categorias de análise elaboradas para este 

trabalho, como outros aspectos da metodologia, necessários para a análise de um produto tão 

extenso e multifacetado como a telenovela.  

 

1.2.2 Categorias de análise e outros processos metodológicos  

 

Analisar o estilo do roteirista em telenovelas envolve um corpus extenso e 

extremamente denso, tornando essa análise narrativa e estilística um empreendimento 

complexo. Almeida (2012) alega que é por isso que, embora as pesquisas relacionadas às 

novelas de TV estejam constantemente aumentando, poucos estudiosos se debruçam sobre 

uma análise interna, predominando trabalhos de recepção e lógicas de produção. O volume do 

material é certamente uma das maiores dificuldades em se trabalhar com narrativas ficcionais 

seriadas, e mais especificamente com a telenovela. Nesse sentido, consideramos que este 

trabalho enfrenta um importante desafio. 

Tratando-se do estilo do produto telenovela, temos a convicção de que a visão do 

conjunto é a mais produtiva para nossa questão de pesquisa. Consideramos que escolha de 

trechos, configurados em cenas, sequências ou capítulos não são unidades de análise precisas 

para lidar com a complexidade do produto. A construção da serialidade, por exemplo, uma 

das principais características dessas obras, consiste em um elemento fundamental das escolhas 

do roteirista e, portanto, do seu estilo. É impossível observar as estratégias de serialidade 

escolhendo esses parâmetros analíticos. Rocha (2016), ao analisar aspectos estilísticos das 

novelas, opta pelo que a autora chama de “eventos narrativos”, que são eventos que compõem 

uma trama (ou subtrama) e podem ser traduzidos pelos acontecimentos, pelas ações que 

garantem o desenvolvimento da história, como casamentos, romances, traições, disputas de 

poder, etc. Mesmo que um evento possa durar vários capítulos, permitindo inclusive para o 

analista observar o entrelaçamento das tramas, acreditamos que tal escolha não é suficiente 

para abarcar o corpus desta tese, que é composta por cinco obras. 

Optamos por incluir as cinco primeiras telenovelas de João Emanuel Carneiro, a saber: 

Da cor do pecado (2004), Cobras e Lagartos (2006), A Favorita (2008), Avenida Brasil 

(2012) e A regra do jogo (2015). Até o presente momento, a única novela escrita pelo autor 
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que não integra este corpus analítico, ainda que mencionada de maneira breve, é Segundo Sol 

(2018), exibida no momento de elaboração deste trabalho. Acreditamos que o estilo do 

roteirista é composto tanto pelas escolhas do realizador em cada obra quanto pela recorrência 

do uso de determinados elementos, uma repetição nas estratégias e nas soluções encontradas 

para problemas, para mencionar o paradigma do problema/solução, nosso norte metodológico, 

que será tratado no próximo item. A recorrência de temáticas e perfis de personagens também 

caracteriza o que entendemos por estilo de Carneiro, então optamos por utilizar uma 

quantidade expressiva de novelas, e relacioná-las, observando os aspectos comuns. Sendo 

assim, todas as categorias de análise não discorrem da mesma maneira sobre as cinco 

narrativas. Alguns elementos de algumas novelas foram mais significativos, mas de maneira 

geral, nosso olhar a partir dessas categorias se deu para todos os produtos, chamando em 

causa, destacando, acionando – aspectos que se destacaram nas obras.  

A partir da totalidade das cinco obras, delimitamos seis categorias de análise a fim de 

observar o estilo do autor, a saber: 1) O primeiro capítulo (apresentação da trama); 2) 

construção das protagonistas; 3) pares românticos; 4) os vilões; 5) o cômico (núcleos de 

humor); 6) construção da serialidade (desenvolvimento dos núcleos e arcos narrativos). As 

categorias trabalhadas se referem tanto a aspectos narrativos das novelas quanto à sua 

articulação com os temas constantes que aparecem nas obras de Carneiro.  

Outra dificuldade que persegue os pesquisadores de telenovela é a busca pelos 

capítulos, especialmente quando as novelas já foram exibidas há muito tempo. O analista 

costumava criar o seu próprio acervo através de gravações caseiras. Hoje, com a Internet, é 

possível encontrar pessoas que disponibilizem para venda suas próprias gravações de vários 

títulos de programas televisivos. Dentro desse contexto, Butler (2010) ressalta a importância 

do advendo dos formatos DVDS de filmes e produtos televisivos, que permitem que a análise 

não se valha apenas da primeira espectação, mas também a partir da revisão dessas obras e da 

possibilidade da captura de frames de cenas específicas desses produtos. Tanto a descrição 

quanto a análise de estilo presente nesta tese se beneficia das atuais facilidades metodológicas 

com os avanços tecnológicos. 

No nosso caso específico, que trabalhamos com novelas da Rede Globo, a emissora 

criou em 2015 a plataforma de streaming Globoplay42, que disponibiliza os produtos mais 

recentes, as que estão ao ar no momento e novelas que foram ao ar no Vale a pena ver de 

                                                             
42 O Globoplay <https://globoplay.globo.com/> é disponibilizado ao usuário através de assinatura mensal, 

operando do mesmo modo que outras plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime. No entanto, os 

não assinantes de plataforma têm acesso a trechos dos produtos editados pela emissora.  

https://globoplay.globo.com/
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novo, programa da emissora que exibe no período da tarde novelas consagradas mais antigas, 

num formato editado com um número menor de capítulos.  

A inclusão de cinco novelas de Carneiro foi possível graças a essa combinação entre 

os produtos em DVD e em streaming. No caso de Avenida Brasil (2012) assistimos na íntegra 

através do Globoplay. A regra do jogo (2015) foi exibida no decorrer desta pesquisa, então na 

maior parte das vezes assistimos quando foi veiculada na Rede Globo, tomando nota de 

aspectos analíticos no instante da espectação. De toda forma, algumas vezes consideramos 

necessário acessar a plataforma online para assistir cenas e capítulos específicos. Com 

Segundo Sol (2018) aconteceu processo semelhante ao anterior, com a diferença de que por 

estarmos em processo de escrita deste trabalho, tratou-se de uma espectação com menos viés 

analítico. As duas novelas mais antigas do autor, Da cor do pecado (2004) e Cobras e 

Lagartos (2006), também estão disponíveis na plataforma de streaming da Globo porque 

foram recentemente reprisadas pela emissora, a primeira entre 2012 e 2013 e a segunda em 

2014. A Favorita (2008) é a única obra do nosso corpus que não está presente no Globoplay, 

no entanto, nos dispomos do box de DVDS lançado em 2014 pela Rede Globo com os 

capítulos da novela43.  

Como se trata de um material vasto, as sinopses fornecidas pela emissora foram 

fundamentais44, especialmente para observar as construções dos arcos narrativos. Ainda, 

acompanhamos a repercussão das novelas na imprensa, seja em críticas, matérias ou 

entrevistas com o roteirista e outros integrantes da equipe. Foi possível acessar o material de 

imprensa das novelas mais antigas graças ao TV Pesquisa45, projeto da PUC – RJ que criou 

um acervo de matérias jornalísticas sobre televisão publicadas nos principais jornais e revistas 

brasileiros.  

Finalmente, nosso norte metodológico, isto é, a maneira que observamos como o 

autor-roteirista desenvolveu os recursos dramatúrgicos e narrativos que examinaremos nas 

novelas, refletindo na expressão do seu estilo, será desenvolvido nos dois tópicos seguintes. 

Na nossa análise, enxergamos as telenovelas como obras expressivas, considerando os seus 

traços de intencionalidade e a perspectiva dos objetos enquanto soluções para problemas, a 

partir dos constructos teóricos de Baxandall (2006) e Bordwell (2008a; 2013), orientados a 

                                                             
43 Os Dvds lançados pela emissora, A FAVORITA © 2008-2014 TV GLOBO,contém uma versão mais reduzida 

da novela, mas através de pesquisa online, obtivemos um acervo caseiro com os capítulos conforme o período de 

exibição. Nossa análise se utilizou dos dois recursos (no sentido de observamos aspectos gerais da trama) mas, 

naturalmente, consideramos os capítulos da maneira que foram ao ar.  
44 Sinopses disponibilizadas nos portais <www.globo.com> (no caso das três primeiras novelas) e no 

<gshow.com> (no caso das três últimas produções). 
45 Site do TV Pesquisa < http://www.tv-pesquisa.com.puc-rio.br/.> Ùltimo acesso em março de 2019. 

http://www.tv-pesquisa.com.puc-rio.br/
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refletir sobre o estilo e sua abordagem historiográfica, cuja contextualização é feita com base 

nas proposições das ciências das obras de Bourdieu (1996). 

 

1.3. A INTENCIONALIDADE DAS OBRAS E A CONSTRUÇÃO DO 

PARADIGMA PROBLEMA/SOLUÇÃO 

 

O que haja para ser construído, no plano individual e 

coletivo, deve sê-lo necessariamente contra a tradição e 

a partir dela. 

                                                                                                               Luiz Antonio Mousinho 

 

 

Em Manual de Roteiro, a primeira recomendação dada pelos autores Saraiva e Cannito 

(2004) ao leitor que deseja escrever um roteiro de ficção televisiva ou de um filme é refletir 

sobre suas intenções. Por que fazer esse filme ou série? O que você espera que o público sinta 

e pense? Com que disposição você deseja que as pessoas terminem um capítulo/episódio ou 

saiam do cinema? Para os autores, ao realizar esses questionamentos logo no início, vários 

elementos narrativos são evocados na escrita do roteiro, e várias formas de contar uma 

história vêm à mente. A história que se deseja contar, então, ganha formas e contornos 

específicos, que são expressos nas soluções dramatúrgicas elaboradas pelo roteirista 

(SARAIVA, CANNITO, 2004).  

 Dentro de um outro campo de estudo, o da história da arte, Michael Baxandall (2006) 

faz uma reflexão semelhante em que podemos considerar também os produtos midiáticos que 

estudamos nesta tese. Em Padrões de Intenção: a explicação histórica dos quadros (2006), o 

autor propõe que a explicação histórica dos quadros nos traz um entendimento sobre as 

possíveis intenções de um autor, seja ele um engenheiro de pontes ou um pintor, seja 

realizando uma produção artística ou não.  

 Ao confeccionar um objeto ou realizar uma obra de arte, Baxandall (2006) afirma que 

todo autor (ou realizador responsável) tem uma intenção, sendo ela consciente ou não. A 

explicação que busca compreender o produto artístico final seria baseada na reconstrução do 

objetivo ou intenção nele contido. “Quando falamos da intenção de um quadro, não estamos 

narrando acontecimentos mentais, mas descrevendo a relação de uma pintura com o contexto 

em que é produzida no pressuposto de que seu autor agiu intencionalmente” (p. 118), 

esclarece o historiador. Baxandall (2006) ainda sugere que a “intenção não é um estado de 

espírito reconstruído, mas uma relação entre o objeto e suas circunstâncias” (p. 81).  
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Baxandall (2006) destaca três maneiras possíveis de se pensar sobre um quadro: falar 

diretamente do efeito que o objeto provoca em nós, estabelecer comparações com coisas que 

produzem um efeito parecido e fazer inferências sobre o processo que teria levado um objeto 

a nos causar esse efeito (p.38). Esta última tendência, de se criar uma “cadeia de inferências” 

(p.28), é apontada como sendo recorrente pelos críticos ou analistas, como uma maneira 

possível de compreender as condições de surgimento da obra. Ao considerar que uma 

determinada obra seja produto de uma atividade intencional, o autor sugere que a obra é 

resultado final de determinado número de causas. Dentro desse contexto, Baxandall (2006) 

traz a concepção de explicar objetos históricos considerando-os como soluções que aparecem 

em determinadas situações, tentando reconstruir uma relação lógica entre esses três 

elementos: o objeto, os problemas e as soluções.  

O esforço analítico proposto por Baxandall (2006) ao tentar visualizar o contexto em 

que o autor se encontrava ao conceber o objeto aponta no sentido de compreender as 

condições históricas, sociais e culturais deste contexto, numa tentativa de reconstituir uma 

situação de escolha do artista, dentro dessa ambiência criativa em que ele se encontrava, os 

problemas que ele enfrentou e as maneiras a solucioná-lo, resultando na obra que nos é 

apresentada.  

 

Nesse contexto, podemos compreender os processos nos quais as obras expressivas 

são capazes de liberar sinais de sua própria gestão intencional e de seus regimes de 

redundância – aqueles que são próprios à determinação de marcas propriamente 

estilísticas de seu funcionamento (PICADO; SOUZA, 2018, p.57). 

 

O historiador da arte também considera que os depoimentos dos artistas acerca de suas 

obras não deve ser encarado como a palavra definitiva da finalidade daquele objeto artístico, 

esclarecendo que sua proposição para analisar os objetos não visa resgatar um estado 

psicológico do realizador: a intenção diz respeito à obra e às condições em que ela foi 

produzida (BAXANDALL, 2006).  

 

Assim, meu conceito de “intenção” aplica-se mais aos quadros que aos pintores. Em 
determinados casos, é uma construção mental que descreve a relação de um quadro 

com seu contexto. Em geral, a intencionalidade também é um padrão atribuído ao 

comportamento e serve para estruturar fatos circustanciais e conceitos descritivos 

(BAXANDALL, 2006, p. 81, 82). 
 

A explicação histórica do objeto diz respeito às marcas expressadas na obra, marcas de 

uma tradição da época ou de um jeito de encarar determinada arte específica daquele 
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momento histórico. “Lidamos com um objeto que foi produzido de modo intencional, e não 

com o subproduto documental de uma atividade.” (BAXANDALL, 2006, p. 47).  O método 

analítico proposto por Baxandall (2006), portanto, compreende o artista como um agente 

social localizado em um determinado contexto que está relacionado às decisões que serão 

tomadas no processo de confecção do produto, para o qual a obra final resulta na solução dada 

pelo criador.  

 De maneira semelhante no campo dos estudos do cinema, Bordwell (2013) propõe 

reconstruir a história do estilo cinematográfico a partir das escolhas dos seus realizadores, dos 

seus padrões de continuidade e mudança, manifestadas concretamente através dos filmes. Ao 

pensar o estilo do filme, Bordwell (2008a) levanta questões sobre a concepção das tarefas dos 

realizadores e de suas marcas de estilo como uma série de problemas e soluções, constituindo 

um modelo analítico.  

 O paradigma problema/solução compreende o artista como um agente social e 

histórico localizado em um contexto e em uma tradição. O paradigma nos convoca a 

reconstruir decisões tomadas por esses agentes ativos refletindo se estas escolhas estão a favor 

da estabilidade, da mudança ou de ambas (BORDWELL, 2008a; 2013). Pensando o estilo do 

roteirista na telenovela, trata-se de um produto que existe há quase 70 anos e que tem matrizes 

culturais na radionovela, no melodrama cênico e cinematográfico e no romance de folhetim. 

Existe um conjunto estruturado de princípios, técnicas e convenções ao qual o autor, na 

escrita de sua obra, vai se associar ou não, mais ou menos, a esses elementos ligados ao contar 

histórias de teledramaturgia. 

 

(...) o problema e a solução encontram-se dentro de um conjunto de possibilidades do 

qual os agentes tiram suas escolhas. Ainda assim, há liberdade artística não é infinita. 

Sempre há limites de dinheiro, tempo, recursos e tecnologia. Além do mais, as 

circunstâncias tendem a escolher um conjunto de opções em detrimento de outras; as 
tradições artísticas, as convenções sociais, as afinidades pessoais, os gostos e as modas 

do momento levam os artistas em uma direção ou e outra (BORDWELL, 2008a, p. 

326). 

 

 Bordwell (2008) considera o paradigma problema/solução um método eficaz de inferir 

funções e atribuir causas às operações realizadas pelo autor no desenvolvimento de um estilo. 

A dinâmica do problema/solução consiste em um exercício de inferência e idealização, que 

tenta não apenas enxergar os elementos da obra através da perspectiva do agente social, mas 

pensar a sua obra em um lugar histórico. Os estilos reconhecidos nas obras serão, portanto, 

resultado das escolhas dos seus realizadores. O modelo do problema/solução reconhece que a 
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ação individual de um agente social está inserida em uma determinada situação social, sendo 

as escolhas dos artistas limitadas por regras da produção artística. “A instituição artística 

formula tarefas, coloca problemas na agenda e recompensa soluções eficazes” (BORDWELL, 

2013, p. 207). 

 A partir do interesse de Baxandall (2006) e Bordwell (2008a; 2013) pelas formas 

expressivas que constituem os objetos, sejam eles filmes ou quadros, e pela proposição de 

ambos os autores de reconstruir a situação de escolha como método para lidar com os sentidos 

convocados pela obra, pensamos as novelas estudadas como resultados de escolhas 

estilísticas. Assim como acontece com um filme, uma canção, um quadro ou qualquer outra 

obra de natureza expressiva, para que uma telenovela seja realizada, o autor é um agente 

social que enfrenta problemas e que os soluciona por meio de certas escolhas. Essas 

possibilidades estão relacionadas ao repertório de recursos e normas de estilo disponíveis na 

história da dramaturgia e à forma que este conhecimento foi apreendido ao longo da sua 

trajetória. Os problemas são resolvidos seguindo-se uma série de resoluções possíveis que 

também envolvem outros agentes como roteiristas colaboradores, diretor de núcleo, diretor de 

arte, atores, entre outros. Ao refletir sobre os temas tratados nas telenovelas e seu modo 

particular de enunciá-los, Souza (2006) destaca que:  

 

É conhecido no meio dos especialistas o termo a “fórmula” da telenovela que dá certo, 

ou seja, os temas, as situações, os personagens, os heróis e heroínas, os tipos de 

conflito que devem ser desenvolvidos, as soluções que devem ser exploradas, a 

ambiência espacial, sonora, musical e visual. Não obstante existirem estas regras 
básicas de condução das telenovelas é necessário reconhecer que no caso das 

telenovelas brasileiras, e neste caso não apenas as da TV Globo, cada escritor em 

parceria com os diretores gerais, na maior parte das vezes, busca deixar o seu tom 
pessoal (SOUZA, 2006, p. 197).  

 

O estilo do autor-roteirista examinado nas novelas de João Emanuel Carneiro, 

portanto, diz respeito às escolhas do autor, e o que resulta na obra que temos em mãos. Ao 

pensar em aspectos do estilo de um determinado autor que se destacam, seja por um uso 

exitoso, um uso “artístico”, algo que ele foi aprimorando ao longo da sua carreira e que lhe 

coloca em uma posição diferente com outros realizadores do seu tempo e do seu campo – 

seria o seu estilo; ou pensar o estilo a partir do arranjo particular de práticas e técnicas 

existentes ou da criação de novas (BORDWELL, 2008a).  

Ao criar dúvidas em relação ao caráter da vilã em A Favorita (2008), João Emanuel 

Carneiro realiza uma composição particular invertendo os arquétipos de heroína e vilã a partir 

do seu repertório de teledramaturgia e ficção popular em geral. Mexer minimamente nesses 
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modelos, construindo uma vilã pobre, desinteressada e calma e uma heroína rica, arrogante e 

explosiva, já configura uma escolha estilística que caracteriza sua obra e reverbera em outros 

aspectos da novela, como a recepção: fez o espectador não saber para quem torcer. 

As escolhas que acabam por definir o estilo do autor-roteirista podem ser de ordem 

teledramatúrgica (qual será o destino de algum personagem) ou não-teledramatúrgica, advinda 

do contexto de produção da obra ou de fatores como a baixa-audiência, que muitas vezes leva 

a direção geral da emissora a impor alterações na história. Estes fatores externos se referem ao 

contexto sociocultural, tecnológico, econômico e histórico no qual opera o autor na ligação 

com a sua obra artistíca. 

 
Estruturar questões de pesquisa a respeito de processos formais como o estilo não é 
comprometer-se com a crença de que as explicações decorrentes são inteiramente de 

ordem formal. É perfeitamente possível descobrir que os fenômenos formais que 

estamos tentando explicar procedem de causas culturais, institucionais, biográficas e 

de outros tipos (BORDWELL, 2013, p.20). 

 

A partir de Baxandall (2006) e Bordwell (2008a; 2013), identificamos e analisamos o 

estilo do autor-roteirista considerando os traços de intencionalidade presentes nas novelas, os 

quais as definem como são, considerando os padrões de continuidade e mudança de estilo, 

pensando na história de produção de telenovelas, como uma rede de problemas e soluções que 

João Emanuel Carneiro se deparou, realizando escolhas que caracterizamos como sendo seu 

estilo de escrever telenovelas.  

  
Para explicar mudança e continuidade dentro do estilo de filme, temos de examinar as 

circunstâncias que influenciam mais diretamente a execução do filme – o modo de 

produção, a tecnologia empregada, as tradições e o cotidiano do ofício favorecido por 
agentes individuais. Fatores mais “distantes”, tais como fortes pressões culturais ou 

demandas políticas, podem manifestar-se somente através dessas circunstâncias 

próximas, nas atividades dos agentes históricos que criam um filme. O espírito do 

tempo não liga a câmera (BORDWELL, 2008a, p. 69). 

 

 Ainda seguindo os constructos teóricos propostos por Baxandall (2006) e Bordwell 

(2008a; 2013), afirmamos que ao escrever sua telenovelas, João Emanuel Carneiro buscou 

objetivos, tinha uma intencionalidade por trás da realização de cada uma das obras e que as 

escolhas, que acabam por configurar seu estilo, o ajudam a cumprir com tais intenções. 

Muitas das questões com as quais Carneiro teve que lidar com a escrita das novelas, há 

técnicas e métodos fornecidos pela tradição. “Para qualquer decisão estilística dada, o artista 

pode se valer das soluções legadas pelos predecessores” (BORDWELL, 2013, p. 208). 
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 Nesse sentido, Bordwell (2008a) reconhece que as mudanças no uso das convenções, 

eventuais rupturas que caracterizam o estilo de determinada obra só são possíveis graças aos 

esquemas já convencionalizados. O autor se aproxima da percepção de Gombrich (1990) 

acerca da importância do estudo da tradição em uma obra de arte para o emergir da 

criatividade, que para o historiador da arte, não devem ser vistas como duas forças 

contrapostas, “pois a história nos ensina que nunca há criatividade sem uma forte tradição”, p. 

36).  O autor complementa:  

 

Essa tradição de maestria, de habilidade, à qual me referi ao falar dos artesanatos e dos 
centros de excelência artística, oferece à inteligência criadora um grande acúmulo de 

permutações a partir das quais ele pode chegar a selecionar e desenvolver novas 

soluções, melhores que as que obteria se tivesse que iniciar a partir de um nível mais 
baixo de desenvolvimento. Tudo isso equivale a dizer que o artista não é tanto um 

inventor – um criador ex nihilo – quanto um descobridor, e que seu campo de 

descoberta é sua arte, seu meio, sua tradição. (GOMBRICH, 1990, p.40) 

 

 Bordwell (2008a) afirma em Figuras traçadas na luz que qualquer arte é constituída 

de um conjunto de soluções bem sucedidas para problemas recorrentes, sendo possível 

identificar as soluções mais utilizadas guiadas por tarefas com objetivos específicos. A partir 

dessas observações, o autor considera que, mesmo que não seja possível captar cada decisão 

tomada em cada situação do processo produtivo, a partir dos questionamentos acerca dos 

problemas é possível produzir um relato consistente, “num nível de generalidade apropriado” 

(p.323), de como certas recorrências estilísticas funcionam em cada obra em particular e como 

podem ter surgido como solução a um problema específico (BORDWELL, 2008a).  

 Ao lidar com os questionamentos que se apresentam para o autor, o agente social, e as 

inferências acerca do porquê daquele objeto ser de determinada maneira, Baxandall (2006) 

explora as noções de Encargo e Diretrizes. A primeira noção diz respeito ao problema 

objetivo ao qual o artista se dedica a resolver. No caso de João Emanuel Carneiro, podemos 

definir seu Encargo como: fazer uma telenovela. Já as diretrizes são as circunstâncias 

específicas do Encargo, do problema a ser resolvido, relacionadas a um caso de maneira 

singular. No caso de Carneiro em Avenida Brasil (2012), por exemplo, entre as Diretrizes 

podemos considerar escrever uma novela respeitando as convenções do horário das 21h, que 

tenha audiência expressiva, que tenha uma reviravolta semelhante à sua novela anterior, A 

Favorita (2008), que se passe no Rio de Janeiro, etc. 

Em Padrões de Intenção, um dos estudos de caso tratados por Baxandall (2006) é a 

análise de um objeto histórico da engenheria, a ponte do rio Forth, criada por Benjamin 
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Baker, na Escócia, no final do século XIX. O autor descreve o seu processo para pensar nos 

encargos e diretrizes para a análise estilística do objeto: 

 

A tentativa de ver a ponte como um objeto destinado a resolver um problema, nas 

condições de um contexto específico, nos encaminhou a uma sequência de questões 
que ora se relacionavam com fatos individuais, ora com fatos gerais (...) A sequência 

iniciou-se com a hipótese de que o objeto de interesse, a ponte, foi construído como 

uma solução concreta para um problema. A solução, em certo sentido, saltava aos 
olhos, o problema, não, salvo o de transpor uma milha de água. Na tentativa de 

identificar o problema, localizamos primeiro o Encargo que o agente (...) Juntos, 

Encargo e Diretrizes pareciam constituir um problema para o qual a ponte foi a 
solução (BAXANDALL, 2006, p. 72, 73). 

 

 O uso da noção de Encargo é reforçado por Pallotini (2012) ao ressaltar que a questão 

de trabalhar sob encomenda é um método do qual dificilmente se consegue fugir dentro do 

gênero de ficção televisiva. “É muito comum alguém da equipe, que não seja necessariamente 

o autor, dar-se conta de que o veículo está pedindo nesse momento, determinada história ou 

determinado formato” (p. 19). 

De forma análoga, buscando compreender as causas e as consequências históricas do 

estilo e partindo do princípio de que as obras artísticas são produtos de uma atividade 

intencional, Bordwell (2008a), sugere que a utilização do paradigma problema/solução 

depende da identificação da pessoa que detém o poder de decisão sobre o objeto. Mesmo 

reconhecendo a natureza coletiva da produção cinematográfica, o autor compreende que o 

ofício da direção concentra as decisões finais. 

 

(...) ao problematizar conceitualmente o estilo, abordamos diferentes estratégias dos 

agentes reconhecidos como autores, como entes dotados do poder de decisão em 

processos criativos que envolvem escolhas estilísticas, ou seja: os modos pelos quais a 
autoria (individual, compartilhada, negociada) imprime suas marcas na arquitetura 

estilística dos formatos seriados audiovisuais mediáticos (PICADO; SOUZA, 2018, p. 

63). 
 

 Em Figuras traçadas na luz Bordwell (2008a) relaciona o que ele considera enquanto 

estilo do filme ao ofício do profissional que assume a função de autor dessas obras, o diretor, 

como já mencionamos. Conforme também exposto no tópico anterior, ao definirmos o que 

entendemos como estilo do autor-roteirista, em nossos estudos, o campo brasileiro de 

produção de telenovelas, a noção de autoria é atribuída ao roteirista, uma posição construída 

historicamente, que diz respeito tanto ao grau de autonomia deste profissional, quanto às 
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relações estabelecidas entre os diversos agentes (profissionais) e as instituições envolvidas 

neste campo de produção. Dentro dessa perspectiva: 

 

(...) o conceito sociológico de campo (que já implica os conceitos de habitus, posições, 

tomadas de posição, trajetórias de agentes, grupos e instituições) foi formulado para 
dar conta dessas articulações, associando-se aos conceitos de espaço dos possíveis e 

espaço das obras. O conceito matriz de campo social incita Bourdieu (1996) a 

reconstituir, em uma perspectiva relacional e histórica, as circunstâncias que 
engendraram as obras e as ações dos agentes envolvidos (dos produtores aos 

consumidores) (PICADO; SOUZA, 2018, p. 60). 

 

Refletir sobre o estilo de uma obra de teledramaturgia, pressupõe uma compreensão do 

contexto que envolve a obra, comparando com tradições estilísticas e antecedentes históricos, 

e, portanto, um entendimento acerca do campo da telenovela, de maneira a acionar noções e 

conceitos da sociologia da cultura a partir do teórico Pierre Bourdieu (1989; 1996; 2008), que 

abordaremos no tópico seguinte. 

 

1.4. O CAMPO DA TELENOVELA E A TRAJETÓRIA DO AUTOR: 

POSSIBILIDADES E ESCOLHAS 

 

Para tratar dessas relações contextuais que dizem respeito à uma obra artística, no 

nosso caso as telenovelas como obras expressivas, nos fundamentaremos em alguns 

conceitos da sociologia da cultura, presentes nas obras de Pierre Bourdieu As regras da arte: 

gênese e estrutura do campo literário (1996), na qual o autor apresenta uma definição e 

afirmação do campo da literatura na França do século XIX e discute regras gerais que 

constroem o fazer artístico e Razões Práticas: Sobre a Teoria da Ação (2011), em que seus 

principais conceitos estão explicitados, como campo, trajetória, habitus e espaço dos 

possíveis. Os conceitos trazidos pelo sociólogo em As regras da arte (BOURDIEU, 1996) 

visam transformar o olhar que se tinha acerca das questões sociais da arte. O autor foca no 

estudo do impacto dos escritores Charles Baudelaire e Gustave Flaubert, em especial do 

último, para uma definição e afirmação do campo da literatura no século XIX na França e 

depois amplia a questão para discutir as regras gerais que constroem o fazer artístico e a 

constituição de um campo. 

Bourdieu (1996) analisa as obras de arte, atento às suas condições sociais de 

produção, “construir sistemas de relações inteligíveis capazes de dar conta e razão dos dados 

sensíveis” (BOURDIEU, 1996, p.14), como forma de compreender essas obras, esses 

objetos. Em outros termos, encontrar a fórmula formadora, o princípio gerador, a razão de 
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ser das obras artísticas, em contraponto à aura inefável e transcendente em que as obras de 

arte se encontram tradicionalmente imbuídas. Para o sociólogo, a resistência encontrada no 

contexto que antecede a concepção de As regras da arte em se realizar uma análise 

sociológica das obras de arte é retirá-las de uma circustância inexprimível, questionando o 

“mito do gênio criador” (BOURDIEU, 1996, p.212), propagado por autores e críticos de 

arte. Ao invés de gênio, Bourdieu prefere pensar a noção de autor. Compreender as lógicas 

do campo literário e seu funcionamento, como também outros campos de produção artística, 

implica demonstrar que “as conquistas mais altas da ação humana” (BOURDIEU, 1996, 

p.16) – a arte – não são sobre-humanas, mas, sim, social e historicamente determinadas. A 

análise sociológica desses campos de produção seria capaz de compreender as regras que a 

formalização dessas produções não deixa evidente ao serem realizadas. “O artista que faz a 

obra é ele próprio feito no seio do campo de produção” (BOURDIEU, 1996, p. 193).  

 

Com efeito, pressupõe-se que compreender a obra de arte seria compreender a visão 

de mundo própria ao grupo social a partir ou na intenção do qual o artista teria 
composto sua obra e que comanditário ou destinatário, causa ou fim, ou os dois ao 

mesmo tempo, ter-se-ia de alguma maneira exprimido através do artista, capaz de 

explicitar à sua revelia, verdades e valores dos quais o grupo expresso não é 

necessariamente consciente (BOURDIEU, 1996, p. 230). 

 

Adaptando as questões discutidas no livro As regras da arte, que tratam da literatura 

e pintura, para o fenômeno que estudaremos, o autor elabora a necessidade de uma 

aproximação contextual das obras de arte, para que se possa compreender que os processos 

criativos não podem ser totalmente independentes das instâncias sociais que lhe cercam e 

projetam sua existência. Os campos artísticos e criativos operam segundo leis e disputas 

específicas que obrigam os agentes neles imersos a tomarem posições e batalharem pelo 

capital específico, intelectual ou artístico, distribuído de forma desigual. 

 

(...) a ciência das obras de arte (e das obras culturais em geral) tem então por objeto 

próprio a relação entre duas estruturas, a estrutura das relações objetivas entre as 

posições no campo de produção (e entre os produtores que as ocupam) e a estrutura 

das relações objetivas entre as tomadas de posição no espaço das obras (BOURDIEU, 
1996, p.64). 

 

O sociólogo enxerga o campo como um sistema ou um espaço de posições, um 

microcosmo incluído no macrocosmo pelo espaço social (LAHIRE, 2002). O campo pode 

ser visto como um espaço de jogos com regras específicas e disputas de interesses, no qual 

seus jogadores – denominados de agentes, estabelecem lutas, alianças, criações e estratégias 
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na busca por um capital simbólico, que outorga ao agente legitimidade, prestígio e 

autoridade dentro do campo (BOURDIEU, 1996). De acordo com Souza: 

 

O uso da noção de campo significa considerar os processos de produção, reprodução, 

distribuição e consumo dos produtos e práticas a ele associado. Ao fazê-lo, espera-se 
identificar os agentes e instituições formuladores de princípios que definem 

produtores, obras produzidas e sistemas de avaliação e reconhecimento tanto dos 

realizadores quanto das obras (SOUZA, 2003b, p.6). 

 

Campo é um microcosmo social dotado de certa autonomia, com leis e regras 

específicas, ao mesmo tempo em que é influenciado e relacionado a um espaço social mais 

amplo (BOURDIEU, 1996). O campo do cinema brasileiro está relacionado ao campo 

econômico dentro de um espaço social que incluem as políticas públicas culturais, para 

mencionar um exemplo. O conceito se relaciona a uma rede de relações, um lugar de luta 

entre os agentes que o integram e que buscam manter ou alcançar determinadas posições. 

Essas posições são obtidas pela disputa de capitais simbólicos específicos, valorizados de 

acordo com as características de cada campo.  

Assumimos como premissa desta tese, assim como reconhecido em outros estudos 

significativos dentro da mesma seara (SOUZA, 2004b) a noção geral da existência de um 

campo de produção das telenovelas brasileiras, no qual vários agentes como atores, diretores 

e roteiristas estão em constantes conflito de interesse e tomadas de posição para disputa por 

capitais em jogo. Neste campo da teledramaturgia, a audiência, a autoria e as premiações são 

alguns dos capitais simbólicos presentes neste espaço. Os capitais são possuídos em maior 

ou menor grau pelos agentes que compõem os campos, diferenças essas responsáveis pelas 

posições hierárquicas que tais agentes ocupam. O espaço social, assim como a estrutura dos 

campos, é intensamente hierarquizado. 

O campo pressupõe confronto, disputas, tomadas de posição. Os agentes ou 

instituições criam os espaços e os fazem existir pelas relações estabelecidas. A valoração da 

obra de arte ocorre, muitas vezes, pela ação dos campos, em inter-relação, e de seus agentes. 

A definição do que é legítimo (em conformidade com a lógica do campo) é produto do jogo, 

mas também contribui para reproduzir a crença no jogo e nos resultados que ele produz.  

Embora os dados contextuais sejam indispensáveis, o esforço analítico a partir da 

noção de campo não apenas visa o entendimento do contexto, mas a compreensão do produto 

em si enquanto parte de um conjunto mais amplo – pertencente a um lugar específico do 

espaço das obras, numa certa posição em um campo de produção. Bourdieu (1996) toma o 
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contexto como forma de entender o produto. 

Nosso ponto de partida para a análise do estilo do autor-roteirista em telenovelas 

partindo da obra como um encargo (Baxandall, 2006) e examinando as escolhas estilísticas 

do roteirista a partir do paradigma problema/solução (Bordwell, 2008a;2013), é um exame 

do campo da telenovela no Brasil, de maneira mais específica, um estudo que propõe 

entender o estado do campo a partir da trajetória de João Emanuel Carneiro, o agente social 

que investigamos. Há cerca de 20 anos que Carneiro se inseriu no campo da teledramaturgia, 

e este recorte contemporâneo é o que nos interessa para comprendermos as telenovelas 

analisadas e que exploramos no capítulo seguinte sobre a telenovela brasileira.  

 

[As] visões de Bourdieu (1996) e Baxandall (2006), obtemos a noção de que a 

separação de instâncias (contextos e obras) constitui um falso dilema, pois as 

dinâmicas sociais dos processos de gestação das obras são uma parte significativa da 
avaliação do estilo, especialmente na medida em que a instância dos agentes 

responsáveis pelas obras é delimitada como mediação da categoria de reconhecimento 

(PICADO; SOUZA, 2018, p. 59, 60). 

 

 A forma narrativa da novela é fundamental para a economia da televisão aberta, 

responsável pela maior audiência e, portanto, uma maior receita advinda de publicidade. A 

telenovela, há muitas décadas, possui grande importância na vida cultural dos brasileiros, 

conforme viemos explicitando. Emissora, agências de publicidade, autores, diretores de 

núcleo, diretores de arte, atores e figurinistas são alguns dos agentes e instituições inseridos 

nesse campo. Para compreender os modos de funcionamento dos agentes no campo, daremos 

atenção a três dos mais importantes para a realização da obra: o autor/roteirista, o diretor de 

núcleo e o diretor-geral. 

Ainda em As regras da arte, Bourdieu (1996) sistematizou um método de análise 

histórico-sociológica da “função autor” a partir do conceito de campo particular de produção 

de obras e autores de modo a compreender a construção social do autor e as práticas de 

criação de obras que expressam estilos reconhecidos e consagrados de autores. Ainda dentro 

do escopo teórico do método, nos interessa pensar a noção de trajetória.  

 

Seria possível, a partir de Bourdieu, construir a hipótese de que quanto mais conhece o 

campo de disputas e definições próprio das práticas observadas, maiores condições o 
pesquisador terá para estabelecer as relações entre as escolhas narrativas e textuais 

operadas pelos realizadores  [...] Isto significa que examinar as trajetórias dos 

realizadores permitiria localizar o efetivo papel que eles têm cumprido nas interfaces 

entre as demandas da emissora, a satisfação necessária dos telespectadores, o 
reconhecimento enquanto realizador, e as escolhas estéticas, narrativas e técnico-

operativas que efetuaram no âmbito da elaboração da obra e que configuraram cada  
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produto com uma marca estilística peculiar (SOUZA, 2003, p. 4). 

 

Bourdieu (1996) ressalta a importância do estudo da Trajetória e do projeto criador do 

autor para o entendimento da obra. Refletir sobre a trajetória do artista implica em refazer o 

ponto de vista do autor/criador da obra a partir de um olhar acerca do espaço de tomadas de 

posição (suas escolhas) que foram construídas na elaboração do projeto criativo. No produto 

que estamos trabalhando, é sugerida uma investigação da trajetória do autor-roteirista. 

 

Toda trajetória social deve ser compreendida como uma maneira singular de percorrer 

o espaço social, onde se exprimem as disposições do habitus; cada deslocamento para 

uma nova posição, enquanto implica a exclusão de um conjunto mais ou menos vasto 

de posições substituíveis e, com isso, um fechamento irreversível do leque dos 
possíveis inicialmente compatíveis, marca uma etapa de envelhecimento social que se 

poderia medir pelo número dessas alternativas decisivas, bifurcações da árvore com 

incontáveis galhos mortos que representa a história de uma vida (BOURDIEU, 1996, 
p. 292). 

 

O mapeamento da trajetória do roteirista, entendendo sua formação, sua relação com 

seu tempo, com demais realizadores e com o campo de produção de telenovelas não só 

colabora no sentido de melhor compreender seu processo de criação enquanto autor, como 

também estimula a construir hipóteses sobre as escolhas estilísticas presentes nas suas obras. 

Numa dimensão mais ampla, estudar a trajetória de João Emanuel Carneiro ajuda, 

principalmente, a entender as dinâmicas próprias do campo da telenovela no Brasil e as suas 

transformações, mas também a levantar questões acerca dos processos específicos do campo 

cinematográfico brasileiro. O capital simbólico acumulado das instâncias autorais e seu 

processo de consagração no interior do campo, sobretudo através das premiações, também 

são importantes para suas escolhas enquanto criador e, portanto, sua posição dentro do 

campo de produção audiovisual e seu grau de autonomia. O autor realiza o trabalho segundo 

as próprias condições do campo, e sendo influenciado por ele. Cada agente do campo é 

caracterizado por sua trajetória social, seu habitus e sua posição (BOURDIEU, 1996).  

A noção de habitus, que diz respeito à capacidade de uma determinada estrutura 

social ser incorporada pelos agentes por meio de disposições para sentir, pensar e agir. O 

habitus é o entendimento de como estes agentes manobram ou aprendem as maneiras de 

atuar dentro de um determinado campo, quando o agente incorpora suas estruturas sociais. A 

grosso modo, seria um modo de ação e de pensar originado por essa  posição ocupada. 

 

Eu desejava pôr em evidência as capacidades "criadoras", activas, inventivas, do 
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habitus e do agente (que a palavra hábito não diz), embora chamando a atenção para a 

ideia de que este poder gerador não é o de um espírito universal, de uma natureza ou 
de uma razão humana, [...] o habitus, como indica a palavra, é um conhecimento 

adquirido e também um haver,  um capital (BOURDIEU, 1989, p. 61). 

 

Em entrevista ao programa Os donos da história do canal pago Viva46, João Emanuel 

Carneiro fala que sua novela de estreia é a mais convencional, mais próxima ao modelo 

clássico do folhetim na representação das personagens. Para o autor, enquanto roteirista 

estreante na emissora, seria uma forma de ter sua sinopse aprovada. Seu habitus, mesmo 

enquanto autor estreante, demonstra o conhecimento de como funciona a submissão de 

sinopses na Rede Globo (provavelmente por ter trabalhado antes como roteirista-

colaborador), o que contribuiu para pensar o tipo de produto que conquistaria a direção da 

emissora, que configura enquanto os agentes responsáveis pela seleção dessas histórias.  

A relação entre as posições e as tomadas de posição que um agente executa dentro do 

campo em busca de um capital simbólico (observada por meio do estudo da trajetória) é 

demonstrada através da ideia de “espaço dos possíveis” (BOURDIEU, 1996, p. 37). Trata-se 

da capacidade do agente de perceber seu espaço no campo, de dispor de um certo habitus e 

efetuar uma tomada de posição, que consiste em alguma realização neste espaço finito de 

possibilidades, estabelecendo sua posição no campo, ou superando-a – já que as posições no 

campo são dinâmicas e passíveis de mudança. 

O espaço dos possíveis indica que um autor, dentro do campo da telenovela, está 

inserido num universo finito para realizar sua obra – ainda que do ponto de vista das obras 

expressivas de modo geral, trata-se, no final das contas, de um espaço finito, no que diz 

respeito ao repertório e as condições de produção do artista, mas com possibilidades 

infinitas. Isso refere-se a seu habitus, a disposição dos agentes e a todo o processo de 

produção, que envolve, portanto, escolha intelectual e possibilidades técnicas. As tomadas de 

posição de um roteirista para conseguir realizar uma novela que será considerada uma obra-

prima inovadora ou um excelente produto que valida as características de um período são 

uma convergência entre o seu habitus, o espaço dos possíveis e a disposição dos agentes 

(BOURDIEU, 1996). 

O espaço dos possíveis de Bourdieu (1996) se torna então uma ferramenta importante 

para a análise estilística porque é o espaço em que se concretizam as tomadas de posição. 

Um agente do campo, ao dispor de certo habitus para perceber e identificar esse espaço e 

                                                             
46 Entrevista para o programa Donos da História, programa do Canal Viva, exibido em 23 de julho de 2017 e 

disponível em < https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/> Acesso em abril de 2019. 

https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/
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efetuar sua tomada de posição (suas escolhas, que terão consequências estilísticas e sociais) 

se conforma dentro das possibilidades de realizações no campo (BOURDIEU, 1996). Ao nos 

referirmos a um agente inserido no campo da telenovela, podemos refletir sobre a 

manutenção ou conquista de uma posição (BOURDIEU, 2008); afinal, ao pensar no estilo do 

autor, é possível perceber se as suas escolhas, por exemplo, vão traduzir o sintoma de uma 

época ou romper com uma tradição (COMPAGNON, 2003). 

 

Cada tomada de posição dos realizadores busca reiterar a importância de sua presença 
diante de momentos específicos do campo. Cada obra é prova de que um criador tem 

um lugar na produção e, se a um trabalho seguem se outros, fica demonstrada a 

continuidade dessa participação em um contexto sempre e rapidamente renovado 

(BARRETO, 2009, p. 43). 

 

Na trajetória de Carneiro e a sua inserção no campo do cinema brasileiro, podemos 

identificar um exemplo de como o espaço dos possíveis e de como o contexto influencia na 

tomada de posição. O cinema brasileiro carece historicamente de uma boa distribuição 

comercial (ORICCHIO, 2008). Os festivais espalhados pelo país consistem até hoje em um 

dos principais meios de divulgação desses filmes. Grande parte dos cineastas dos anos 1990 

e 2000 começaram suas carreiras em festivais de cinema como realizadores de curta- 

metragem47. Esse era o espaço dos possíveis de João Emanuel Carneiro quando decidiu que 

queria contar histórias através do audiovisual. Em 1991, o roteirista lança o curta-metragem 

Zero a zero, escrito, dirigido e financiado por ele. O filme venceu a categoria de melhor 

curta-metragem em 16mm no Festival de Gramado, entre outros prêmios, tornando Carneiro 

conhecido no meio cinematográfico. 

Trazendo um exemplo do campo da teledramaturgia, os contextos de produção da 

telenovela são considerados ponto de partida para suas escolhas narrativas e estilísticas. 

Horário de exibição, atores indisponíveis e local onde se passa a trama são alguns dos fatores 

que podem incidir em decisões técnicas da realização teledramatúrgica. Cada possibilidade 

envolve a hipótese de que o autor tinha objetivos, fez alguns planos e confrontou escolhas 

possíveis. A novela Laços de Família (Rede Globo, 2000) foi adiada para esperar a 

disponibilidade de Tony Ramos para estar na trama. O autor Manoel Carlos não abria mão 

de ter o ator fazendo o personagem dono de livraria Miguel. Já a minissérie global A 

justiceira (1998) teve que ser encurtada de 32 para 13 episódios durante a produção por 

conta da gravidez da atriz Malu Mader, que fazia a protagonista (DANIEL FILHO, 2003).  

                                                             
47 Cineastas como Karim Ainouz, Kleber Mendonça Filho e Beto Brant.  
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Para melhor compreender as consequências das tomadas de posição no espaço dos 

possíveis e como essas disposições se revelam, Bourdieu (1996) argumenta que cada 

indivíduo teria sua “contrapartida” em outro universo de possibilidades. João Emanuel 

Carneiro poderia não ter tido a disposição de tentar submeter sinopses num campo de 

concorrência tão desigual como o da teledramaturgia e poderia seguir sendo um bem 

sucedido roteirista de cinema. Mas é recorrente a afirmação do roteirista em entrevistas48 

declarando que encontrou na televisão um espaço onde teria mais liberdade para contar suas 

próprias histórias e ser reconhecido por elas (MEMÓRIA GLOBO, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Entrevista para o livro Autores – histórias da teledramaturgia, do Memória Globo (2008).  
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2. A TELENOVELA BRASILEIRA 

 

No teatro, eu vivia uma contradição, buscando 

fazer peças populares e alcançando apenas a 

elite, exatamente a elite que combatia (...) 

Fazíamos um teatro anti-burguês, do ponto de 

vista do povo, e tínhamos uma platéia burguesa. 

Era um teatro que se aristocratizava na platéia. 

O que faço na televisão, não. Segundo o Ibope, é 

visto até por marginais. Isso, sim, é uma platéia 

popular.  

            Dias Gomes 

 

 Este capítulo apresenta um percurso, associado a uma revisão de literatura, da 

telenovela brasileira, tendo em vista a nossa perspectiva de pensar o lugar e o estilo do autor-

roteirista. Primeiro, a partir da proposta de Souza (2004b) de dividir as fases do campo da 

telenovela, traçamos um breve panorama da história dessa “jovem senhora de 68 anos”, 

levando em conta o desenvolvimento técnico dos meios televisivos e as mudanças nos modos 

de contar as histórias nas novelas. Em consonância com Souza (2004b) e Hamburger (2005), 

acreditamos que as transformações em cada fase do campo evidenciam os novos desafios 

enfrentados pelos autores na elaboração das suas obras, somando-se a como os contextos 

sociais e políticos do país podem interferir nas temáticas dessas histórias e vice-versa.  

 Na segunda parte, ao trazer os antecedentes históricos nas novelas de TV, como o 

melodrama, o folhetim e a radionovela, consideramos como certas convenções, ligadas à essas 

matrizes, se articulam na telenovela contemporânea. Esse caminho teórico foi importante para 

perceber de que maneira essas práticas constituem uma espécie de tradição com as quais os 

autores de novela estabelecem ora uma relação de vínculo, através dos esquemas e técnicas 

dramatúrgicas convencionadas, ora de pequenas rupturas (que também necessitam das 

matrizes para serem reconhecidas enquanto tais), incidindo diretamente no seu estilo. 

 Já no tópico seguinte, discutimos como a telenovela se conforma enquanto gênero, na 

relação tanto com essas convenções e esses processos de mudança já citados, quanto em suas 

expressões nos produtos e dinâmicas industriais. O último item trata exatamente deste 

contexto produtivo da novela, explicitando os principais profissionais envolvidos na 

elaboração do produto, tal como seus encargos, ressaltando a importância da construção social 

do autor (Souza, 2004b) para o que reconhecemos enquanto estilo. 
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2.1. UMA JOVEM SENHORA DE 68 ANOS 

 

A teledramaturgia surgiu no Brasil tão logo a televisão foi inaugurada no país, em 18 

de setembro de 1950, pela TV Tupi, em São Paulo, atestando de imediato a grande vocação 

do meio: contar histórias. Na primeira década da televisão brasileira, o teleteatro (como o 

nome sugere, teatro filmado) foi o principal gênero teleficcional e levou à casa dos brasileiros 

os clássicos dramatúrgicos e literários com renomados atores do teatro nacional 

(PIGNATARI, 1984).  

A telenovela surgiu apenas um ano após o surgimento da televisão no Brasil, mesmo 

que em número reduzido de produções e sem o prestígio que viria adquirir logo na década 

seguinte. A trama Sua vida me pertence, de Walter Forster, foi exibida na TV Tupi entre 1951 

e 1952, nas terças e quintas, tendo 15 capítulos no total. Nessa época, o gênero era exibido 

entre duas a três vezes por semana e sempre ao vivo, pois ainda não existia o videotape 

(ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989). 

Hoje a telenovela é uma velha conhecida dos brasileiros. Referência para a moda, 

fonte de comportamento ou representação do momento político, o gênero conquistou perante 

o público seu espaço enquanto produto artístico e cultural. Herda dos seus antecedentes 

históricos, como melodrama cênico, o romance-folhetim francês e a radionovela latino-

americana, seu caráter popular, sendo a novela de TV capaz de atingir um público abrangente, 

composto de telespectadores de todos os sexos e das mais variadas idades, classes sociais e 

regiões do país (LOPES, 2003). Enquanto fenômeno de comunicação de massa, ainda restam 

ecos dos que a consideram um produto alienante e sem valor estético, embora prevaleça o 

reconhecimento público e acadêmico que muitas são as telenovelas que “se arriscaram a 

desafiar os padrões de comunicação mais elementares, buscando uma linguagem aprimorada, 

cuidadosa, chegando muitas vezes a abordar temáticas fortes, contudentes, até a realizar 

contribuições para a discussão de problemas emergentes do país” (PALLOTTINI, 2012, p. 

12).  

Essa jovem senhora de 68 anos, desde as primeiras histórias exibidas ao vivo na 

década de 1950 e as tramas de capa e espada da cubana Glória Magadan nos anos 1960, a 

telenovela brasileira passou por significativas transformações. Mesmo com o caminho aberto 

por Beto Rockfeller (1968) na modernização do gênero, gerando o modelo de novela-crônica, 

e o contexto de abertura política, cultural e social do processo de redemocratização brasileira 

na década de 1980, a novela vem tendo desde esse período sua morte anunciada várias vezes 

(MOURA, 2009). Saltando para a década atual, dos anos 2010, quando as tramas se 
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encontram completamente inseridas na era da convergência midiática (MATOS, 2013; 

CERQUEIRA, 2014), entre possibilidades de narrativas transmídia e novos modos de assistir 

televisão, como o fenômeno da Segunda Tela e as plataformas de streaming na Internet, a 

telenovela segue enquanto principal produto da TV e em constante busca por novos 

referenciais artísticos e novas histórias. 

Moura (2009) exemplifica os “sinais inequívocos de vigor” (p. 128) das produções 

contemporâneas com A Favorita (2008), novela de João Emanuel Carneiro e presente no 

nosso corpus analítico, em razão da sua “virada fantástica e audaciosa na trajetória da 

aparente mocinha da trama” (p. 128), reviravolta que fez com que a trama passasse a atingir 

50 pontos do Ibope, quando na primeira fase mal chegava a 35 pontos. A pesquisadora 

considera que, dentro de um contexto muito mais complexo e diversificado para o audiovisual 

brasileiro, novelas com o desempenho crítico e de audiência de A Favorita configuram um 

expressivo sucesso.  

Essas transformações temáticas e estéticas que perpassam a telenovela estão, 

naturalmente, relacionadas às próprias mudanças da sociedade ao longo dos anos. Dentro 

desse contexto, Souza (2004b) evidencia que os diferentes estágios do campo da telenovela 

reverberam em mudanças nas condições de trabalho dos profissionais envolvidos na criação 

do produto e, consequentemente, nas escolhas criativas desses criadores, que culmina no 

resultado final da obra que assistimos. Ainda que para a análise de estilo nas obras de João 

Emanuel Carneiro nos interesse prioritariamente o estágio atual do campo de telenovela no 

Brasil, trataremos brevemente dos três recortes temporais definidos por Souza (2004b, p. 111) 

que se referem a três fases do campo da telenovela, a saber: a fase de formação do campo 

(décadas de 1950 e 1960); a fase de consolidação do campo (compreendida pelos anos 1970) 

e a fase de ampliação e redefinição (a partir dos anos 1980), considerando o paradigma 

problema/solução como operador analítico (BORDWEL, 2008a). Estas informações, mesmo 

que tratadas aqui de forma breve, sugerem uma história do estilo na telenovela dentro da sua 

trajetória de produção. O percurso histórico apresentado a seguir ajuda no reconhecimento de 

tradições e convenções que são operadas nas novelas ao longo do tempo, contribuindo para a 

percepção e análise de estilo das obras de João Emanuel Carneiro. 

A fase de formação do campo da telenovela, que compreende as duas primeiras 

décadas de produção do gênero, 1950 e 1960, “corresponde às primeiras condições 

tecnológicas, artísticas, econômicas e políticas que propiciaram o surgimento das emissoras, 

dos realizadores e do produto telenovela” (SOUZA, 2004b, p. 111). Assim como ocorreu com 



85 
 

o surgimento do cinema, não se sabia direito o que fazer com a televisão, que tampouco tinha 

profissionais habilitados. A maioria dos profissionais vinha do rádio, outros do teatro. Para 

não dizer que enquanto veículo de comunicação, o meio necessitava da publicidade para se 

manter, ainda que o mercado publicitário não estivesse convencido do seu potencial. Durante 

os anos 1950, “a telenovela evoluiu no interior de uma TV pautada pela improvisação técnica, 

organizacional e empresarial” (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989, p. 55).  

Essa primeira década é vista por muitos analistas como um período tanto incipiente na 

produção (pelas experimentações de formatos) quanto elitista no consumo (pelo reduzido 

número de aparelhos de televisão), momento inclusive em que o teleteatro predomina sobre a 

telenovela49. Já na década de 1960, há uma popularização tanto da televisão no Brasil quanto 

da telelenovela, configurada em uma significativa expansão da rede televisiva pelo território 

nacional e por um crescimento substancial no número de aparelhos televisivos50. Ainda, as 

inovações tecnológicas introduzidas pelas emissoras, como o videotape, que tanto 

possibilitam uma circulação mais ampla das telenovelas quanto dinamizam sua produção, 

tornando possível que a novela seja gravada, a inserção de efeitos especiais e cenas externas. 

Tais avanços, proporcionaram tanto o crescimento do gênero, despontando como produto de 

excelência da TV brasileira, quanto o desenvolvimento do meio enquanto indústria cultural 

(ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989; HAMBURGER, 2005).  

Nesse momento, a telenovela já firmou seu espaço na grade televisiva e no cotidiano 

dos brasileiros. Quanto ao enunciado dessas primeiras histórias, em síntese, podemos dividir 

as novelas produzidas nessas duas primeiras décadas, fase de formação do campo da 

telenovela, em três eixos principais: o primeiro eram tramas fortemente influenciadas pelo 

gênero melodramático, que consistiam em traduções de radionovelas argentinas, cubanas e 

mexicanas, um ramo dominado pelas agências de publicidade. Essas radionovelas latino-

americanas foram, por sua vez, fortemente influenciadas pelas soap operas estadunidenses e 

seu modelo de produção cultural sustentado por grandes corporações, modelo que, por 

consequência dos primeiros profissionais da televisão no Brasil virem desses países, foi 

transferido para as primeiras telenovelas brasileiras. 

                                                             
49 “Entre 1951 e 1963 foram produzidas 1.980 teleteatros (incluindo os teatros na TV), contra apenas 164 

telenovelas: uma diferença considerável. Poderíamos talvez argumentar que as novelas eram apresentadas de 

forma seriada, o que efetivamente prolongaria a sua duração” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989, p. 53). 
50 Segundo Ortiz, Borelli, Ramos (1989, p. 55, 56), durante toda a década de 1950 o número de aparelhos 

televisivos no Brasil não ultrapassa 434 mil.  Já entre 1960 e 1965, há um aumento de 333% nos aparelhos em 

uso. “Somente em 1966 foram vendidas 408 mil unidades, praticamente a quantidade acumulada de 1951 a 

1959”. 
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Quando desembarcou no Brasil, diretamente de Cuba, em 1964, O Direito de Nascer 

monopolizou todas as atenções do público e firmou a “telenovela”. Nessa época, os 

textos eram simples, melodramáticos, e as tramas baseadas principalmente nos 
problemas amorosos de um casal central e em um pequeno elenco. E como vemos, o 

estilo romântico perdura até hoje. Mas faltava pouco para uma transição decisiva ao 

sucesso do gênero no país (ALENCAR, 2004, p. 50). 

 

O segundo fundamento dessas narrativas iniciais consistia para Ortiz, Borelli e Ramos 

(1989) em uma tentativa de mudar o eixo dramático das novelas para histórias próprias, mais 

singulares, para além do gênero melodramático e sua relação com a radionovela.  Essas novas 

narrativas consistiam em adaptações de clássicos da literatura mundial, sendo muitos deles os 

romance-folhetim franceses do século XIX e suas histórias de capa e espada. Enquanto a 

autora Ivani Ribeiro adaptava novelas latino-americanas para a TV Tupi, a autora cubana 

Glória Magadan “começou a fase dos dramalhões exóticos” (ALENCAR, 2004, p. 21) na 

Rede Globo, emissora inaugurada em 1965 e que foi grande responsável por esse modelo de 

produção de telenovelas, com “todas as tramas cheia dos eternos e indispensáveis clichês que 

consagraram o gênero: dos grandes clássicos do século XIX, aos romances-folhetins de 

Eugène Sue51 ou Xavier de Montépin52” (p. 21). Foi o período em que as tramas da Globo 

“encheram-se de condes, duques, ciganos e outros tipos distantes dos lares brasileiros” (p. 46). 

Se o início da década de 1960 representava uma produção cujos temas estavam 

distantes das propostas culturais brasileiras, o final da década vai representar uma demanda 

por aproximação com a atmosfera cultural do país nesse momento histórico de um forte 

nacionalismo fomentado pelo Estado, mas também período de rupturas e intensa 

modernização da sociedade. O terceiro eixo das novelas dessa primeira fase do campo está 

relacionado a essa renovação cultural, trazendo histórias mais próximas dos cotidianos dos 

brasileiros e com diálogos mais verossímeis à fala cotidiana do período. De modo análogo, 

assim como o Cinema Novo vai buscar uma aproximação maior do público com o longa-

metragem Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, é buscado na telenovela uma 

maior aproximação com a cultura e linguagens do país com Beto Rockfeller, em 1968. 

 

                                                             
51 Escritor francês de romances de folhetim no século XIX, que representa sua vertente contemporânea, realista e 

um dos mais consagrados, considerado “o modelo dos modelos”. Suas principais obras são Les mystères de Paris 

e Le juif errant (MEYER, 1996). 
52 Escritor francês de romances, novelas e folhetins no século XIX,  teve suas obras bastante adaptadas para o 

teatro, o cinema e a televisão, como a telenovela mexicana El médico de las locas (1944). Disponível em < 

https://www.imdb.com/name/nm0599386/>. Acesso em abril de 2019. 

https://www.imdb.com/name/nm0599386/
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 Beto Rockfeller que aparece tanto na imprensa, como na literatura sobre telenovela, 

como um marco do gênero, é na verdade fruto de inúmeros ensaios anteriores. Uma 
novela que rompe com os diálogos formais, propondo uma narrativa de cunho 

coloquial, repleta de gírias e de expressões populares. Reproduzindo fatos e fofocas 

retiradas de notícias de revistas e jornais da época, o enredo procurava reproduzir o 

ritmo dos acontecimentos no interior da própria narrativa. A preocupação central de 
Bráulio Pedroso era trazer o cotidiano vivido para o vídeo, o que significava “escrever 

uma novela com uma proposta realista”, trabalhando inclusive a representação dos 

atores o mais próximo possível da realidade. Beto Rockfeller se distancia também do 
melodrama, na medida em que a figura principal é um anti-herói (ORTIZ; BORELLI; 

RAMOS, 1989, p. 78). 

 

 Ortiz, Borelli e Ramos (1989) chamam atenção para o traço comum desta terceira 

etapa de produções, o fato delas terem sido escritas por “indivíduos que possuem uma 

referência cultural mais ‘erudita’ (...) pessoas com um capital cultural e expectativas estéticas 

diferentes daquelas oriundas dos profissionais que migraram da rádio”. Dramaturgos como 

Braúlio Pedroso (Beto Rockfeller,1968), Geraldo Vietri (Antonio Maria, 1968) e Lauro César 

Muniz (Ninguém crê em mim, 1966) e Marcos Rey, se distinguem de autores como Ivani 

Ribeiro, que na visão dos autores “se contentava em adaptar o drama folhetinesco à realidade 

do público espectador” (p. 79). 

 Esta observação quanto à trajetória dos autores acima citados nos interessa no sentido 

de pensar as diferentes formações, que ampliavam o repertório de construção de histórias na 

novela de TV, que foi se estruturando em um produto multifacetado, com diversos gêneros e 

inspirações diversas, entre notícias de jornal à clássicos do cinema. 

A fase de consolidação da telenovela vem com a chegada dos anos 1970. Nesse 

período, estabiliza-se como o grande produto televisivo brasileiro, no qual sua história se 

confunde com a própria história da expansão da televisão no Brasil. A teledramaturgia passou 

a fazer parte do cotidiano dos mais diversos públicos como produto de representação da 

identidade nacional.  

Nessa década, as telenovelas, especialmente as da Rede Globo, que passou a deter 

praticamente o monopólio da produção de telenovelas, passaram a configurar os programas 

mais lucrativos e populares da televisão no país. Também foi nos anos 1970 que esses 

produtos começaram a ganhar prêmios internacionais e notoriedade, além de serem 

exportados para diversos países no mundo com as mais diversas culturas e regimes políticos. 

Sobre o crescimento da emissora carioca, nesse período, Hamburger (2005) relata: 

 

Ao combinar administração profissionalizada e suporte político ao governo, o grupo 
multimídia cresceu em proximidade com o regime, tornando-se o maior beneficiário 

dos novos recursos tecnológicos. E, embora fosse uma empresa privada, a emissora 
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conseguiu praticamente o monopólio da audiência, privilégio em geral das emissoras 

públicas em países cuja estrutural de comunicação é estatal (HAMBURGER, 2005, p. 
32). 

 

A televisão se profissionalizou em definitivo, seja pela entrada de profissionais mais 

tecnicamente qualificados, seja pela constituição de uma nova estética. É desta fase a 

construção do chamado “padrão Globo de qualidade”, um conjunto de convenções formais 

que garantiu uma particularidade à grade da Rede Globo, criado e difundido pela emissora. 

Nesse período, precisamente em 1973, foi feita a primeira novela brasileira em cores, O Bem 

Amado, de Dias Gomes. Com novas possibilidades técnicas, público cativo e com emissora 

que “incorpora, como nenhuma outra, a necessidade de montar uma indústia cultural 

adequada à nossa fase de desenvolvimento” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989, p.82), pode-

se considerar o início de uma “era de ouro” na teledramaturgia brasileira.  

 
Tinha começado a chamada “era industrial da telenovela”, apoiada em planejamentos 

de produção e na revolução das sinopses, diálogos, direção, interpretação, edição, 

abertura, trilha sonora, tudo. A velha improvisação já estava devidamente aposentada, 
enquanto eram seputados condes, duques, sheiks e que tais (ALENCAR, 2004, p. 26). 

 

Souza (2004b, p. 120) considera essa fase de consolidação do campo na década de 

1970 como o mais criativo da teledramaturgia brasileira, atribuindo essa realização à presença 

de autores com visões e posições políticas de esquerda e profissionais de outros ambientes 

culturais na televisão. A ambiência da TV Globo, monopólio privado ligado ao governo 

militar, colocou esses profissionais em contradição: apesar de trabalharem nas referidas 

condições impostas pelo meio, a maioria não deixou de se engajar politicamente. Igualmente 

controverso que muitos deles migraram para a televisão por não conseguirem mais espaço no 

cinema e no teatro, devido a pungente censura imposta pelo regime militar em vigor no país. 

No entanto, essa onda criativa desses profissionais, com referências vindas de outros meios 

audiovisuais e criadores de histórias, tanto deu prestígio aos autores, quanto beneficiou a 

própria emissora, em um dos momentos mais lucrativos da história da televisão (SOUZA, 

2004a). Ainda segundo a autora, é nesse momento em que os autores-roteiristas, os principais 

realizadores de telenovelas 

 

passam a ter o primeiro grande contato com as ingerências das regras de mercado da 
cultura e das pressões do governo autoritário A resposta desses profissionais a essa 

nova característica se dá a partir da tentativa de subversão a essas regras e pressões, 

aprendendo ao longo do período a lidar com os sistemas internos de consagração de 

suas práticas, os quais oferecem uma situação mais favorável para a negociação dos 
espaços de criação e das condições de trabalho com as empresas. A inversão na 
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formação dos profissionais e nos equipamentos introduz novos elementos no debate e 

nas formas de se conceber as telenovelas, como é o caso da experiência com a 
gravação das cenas externas e sua repercussão na concepção de uma linguagem 

audiovisual mais madura, que naquele momento foi chamada de cinematográfica, e de 

enredos mais voltados para a realidade brasileira (SOUZA, 2004b, p.113,114). 

 

Identificamos também nesse processo um reconhecimento do lugar do contador de 

histórias. Com efeito, tanto pelas dinâmicas de produção, quanto pelas instâncias de 

consagração, o autor-roteirista desfruta de uma posição onde pode inserir marcas do seu estilo 

e serem reconhecidos por isso. Dias Gomes é até hoje referenciado pelo realismo fantástico de 

sua obra, para mencionar um caso. No contexto regulado de uma emissora privada como a 

Globo, dentro da conjuntura político-social da ditadura militar, as escolhas desses 

profissionais estavam voltadas para a possibilidade de contar suas histórias, de adaptar seus 

textos – e suas intenções, à censura. Essa gerência do processo produtivo é reconhecida 

quando deparamos com a novela na tela da TV e, portanto, com as escolhas do autor que 

resultam em suas marcas estilísticas – enxergando este tipo de situação contextual a partir do 

paradigma problema/solução (BORDWELL, 2008a). 

 Além de se propor a realizar programas com tecnologia avançada, outra tomada de 

posição da Globo foi instituir horários específicos e fixos para a exibição de telenovelas. Em 

outras emissoras, estes programas não possuíam exibição estável na grade de programação e 

atualmente algumas emissoras continuam não respeitando o que é informado na grade. Além 

disso, a Rede Globo foi a única emissora que manteve regular o projeto de produção de 

teledramaturgia desde a sua fundação. Tal estratégia de programação também previa que as 

faixas de horário estivessem de acordo com o público-alvo de cada novela. 

 

Também temos nesse momento uma definição quanto ao número de capítulos ou 

duração ideal de cada novela. A Globo inicia com a faixa de 6 a 9 meses (há exceções) 

para as novelas das 19h, 20h e 22h, estabilizando no final da década em torno de 6 
meses. Para a novela das 18h, temos no começo produções mais curtas, 1 mês, 

caminhando para 3/ 4 meses ainda em 1975. Nos anos 80 elas atingem a mesma 

duração dos outros horários. Média de 155 capitulos (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 
1989, p.90). 

 

A fase de reestruturação e ampliação do campo da telenovela, a partir da década de 

1980, leva o produto a escalas industriais mundialmente. Em 1986, as telenovelas da Globo 

eram vendidas para 130 países, com mais de 10% dos seus ganhos provenientes de 

exportação. Como duas das principais características do trabalho industrial são a agilidade e a 

fragmentação, a partir dessa época, roteiristas colaboradores passam a trabalhar junto ao 
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autor. A função de diretor também se fragmenta, ou seja, os diretores têm tarefas 

independentes, sendo papel do editor montar as cenas filmadas na sequência correta (ORTIZ; 

BORELLI; RAMOS, 1989). Em 1985, o regime militar chega ao fim e o país inicia seu 

processo de redemocratização, que para a ficção televisiva significa também o fim da censura. 

É igualmente um período de contínuos avanços tecnológicos, a cobertura televisiva é 

ampliada e chega a ser quase nacional com a implantação do sistema de telecomunicações da 

Embratel e as produções buscam amadurecer a conquista da fase anterior de novelas mais 

realistas, calcadas na realidade brasileira. Para Ortiz, Borelli e Ramos (1989), novelas como 

Roque Santeiro ou Roda de Fogo, na década de 1980, “não são somente grandes sucessos de 

audiência, elas procuram se apresentar, para o público e para a sociedade, como narrativas 

legitimadas pelos temas políticos que abordam, assim como pela forma em que são 

realizadas” (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989, p.96). 

A TV Tupi, que inicia a história da televisão brasileira como líder da produção de 

novelas, encerra as atividades em 1980, fato que mantém a Globo enquanto principal emissora 

do país nesse período. No entanto, alguns canais passam a investir em teledramaturgia de 

modo a conter a hegemonia global, como a Bandeirantes (que volta a investir no gênero) e o 

SBT (que começa a produzir novelas). Em 1984, a Rede Manchete também ingressa no ramo 

da teledramaturgia, reconhecendo o gênero como um dos mais importantes da televisão 

brasileira, configurando-se como uma forte concorrente da Rede Globo. A novela Pantanal 

(1990), de Benedito Ruy Barbosa, é lembrada até hoje pelo fato de que sua “estética 

cinematográfica trouxe um novo estilo se de produzir novela. Cenas mais lentas, tomadas 

mais panorâmicas, menos diálogos, maior quantidade de cenas externas. No roteiro, um 

espaço generoso para o diretor usar e abusar das belezas naturais” (ALENCAR, 2004, p. 65) e 

por ter superado a audiência da Rede Globo em alguns períodos, que exibia Rainha da Sucata 

(1990), de Sílvio de Abreu. Após a produção de Pantanal, a Globo não tardou a contratar 

Barbosa. 

 

A concorrência entre as TVs Globo e Manchete nos anos 80 esclarece e explicita o 
papel da telenovela no interior do sistema televisivo brasileiro. Os argumentos dos 

dirigentes da Manchete possuem tons diferentes, mas confluem todos para a mesma 

direção. O escritor Caros Heitor Cony, participante no processo de entrada da 
Manchete no gênero, narra o trajeto da emissora: inicialmente a Manchete não 

pensava em fazer dramaturgia, e pensava que poderia caminhar em duas pernas: 

jornalismo e filmes. Acontece que depois de um certo tempo viu-se que a dramaturgia 

era muito importante para a realidade brasileira. Não se podia fazer uma rede de 
televisão com ambições a ter uma expressão grande na vida nacional, se não tivesse os 
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apelos populares que a novela está dando (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989, p. 

112). 
 

Já bastante presente na fase anterior, o merchandising comercial se torna uma das 

principais fontes de renda das telenovelas, equivalendo a cerca de metade dos seus custos.  

Para Alencar (2004), por essa razão, as novelas de época deixaram de ser produzidas em larga 

escala. Nesse sentido, torna-se mais uma atribuição do ofício do roteirista, quer dizer, cabe a 

este profissional criar cenas exclusivamente para atender aos interesses dos anunciantes, ao 

mesmo tempo as cenas devem ser orgânicas, exitosamente inseridas na trama, de modo a 

convencer o telespectador.  

Já sobre os anos 1990, tanto Souza (2004b) quanto Alencar (2004) ressaltam uma nova 

geração de autores e diretores já adaptados aos padrões e segmentação da Globo que 

começam a se estabelecer, firmando-se com estilos específicos. Glória Perez, que centraliza 

sua trama sempre com algum assunto polêmico e “à frente da sociedade”, a exemplo da 

novela Barriga de Aluguel (1990), em que os temas eram experiências genéticas e “aluguel” 

de mães postiças. Já Carlos Lombardi, e seu texto sarcástico, irônico e dinâmico contado 

como as histórias em quadrinhos, como Quatro por Quatro (1994), que trata do 

relacionamento entre homens e mulheres.  

 

Os escritores e diretores de maior expressão no campo estão se movendo no interior da 
TV Globo, observando-se uma ampliação no número dos profissionais circulantes. 

Novos escritores e diretores aparecem, tornando-se importantes marcas das 

telenovelas da emissora. Destacam-se: Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Glória Perez, 
Sílvio de Abreu, Carlos Lombardi. O mesmo pode-se dizer dos diretores que, nestas 

décadas, ampliaram o número efetivo de profissionais e as suas possibilidades de 

experimentar a autoria. Tornam-se expressivas as abordagens audiovisuais de 

veteranos como Daniel Filho, Walter Avancini, Carlos Manga, Roberto Talma e Paulo 
Ubiratan, e dos novatos Dênis Carvalho, Jorge Fernando, Wolf Maya, Jayme 

Monjardim, Ricardo Waddington e Luiz Fernando Carvalho (SOUZA, 2004b, p. 115). 

 

 João Emanuel Carneiro, cujas obras configuram nossos objetos de investigação, “entra 

em cena” na teledramaturgia brasileira justamente nesse momento em que uma geração de 

autores se firma e novos autores começam a surgir, vindos também deste modelo industrial 

emergente de consolidação de roteiristas colaboradores. O primeiro trabalho de Carneiro foi 

como roteirista colaborador da minissérie A Muralha (2000). Como o trabalho de Souza 

(2004b) teve seus resultados concluídos há 15 anos, a sua classificação das fases do campo 

não possibilitou prever o momento atual, em que já estamos entrando na terceira década dos 

anos 2000.  
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Acreditamos que a primeira década deste novo milênio ainda tenha integrado a terceira 

fase de reestruturação e ampliação do campo. Talvez, uns anos mais à frente, poderemos 

considerar um novo momento a partir da década de 2010 como a fase das telenovelas na era 

da convergência digital. Criamos um subtópico de forma a tratar do momento do campo que 

mais nos interessa na pesquisa, o dos últimos 20 anos, e tentaremos, através dos dados de 

pesquisa que temos acesso no presente momento, elaborar conjecturas a respeito do futuro da 

telenovela. 

  

2.1.1. Para além dos anos 2000: entre o presente e o futuro da telenovela 

 

 Nos primeiros anos da década de 2000, quatro canais brasileiros produziam 

telenovelas. A Bandeirantes e a SBT, de forma mais espassa, seguem privilegiando a exibição 

de obras latino-americanas consagradas no continente, mas ambas lançaram sucessos no ramo 

infanto-juvenil, a Band com Floribella (2005-2006) e o SBT com versões nacionais de 

sucessos mexicanos como Carrossel (2012), Cúmplices de um Resgate (2015) e Carinha de 

Anjo (2016). A Record, que também angariou sua parcela do público jovem com a versão 

brasileira da produção mexicana Rebelde (2011-2012), realiza desde 2005 produções 

initerruptas de telenovelas, especialmente com histórias de temática religiosa. É a emissora 

que atualmente consegue disputar diretamente a audiência com as produções da Rede Globo. 

A Globo segue seu ponto forte de atração nas telenovelas, seu principal investimento, 

ampliando o quadro de autores. Nestas (quase) duas décadas, autores colaboradores se 

tornaram titulares, logrando bons resultados em suas produções, como Thelma Guedes e Duca 

Rachid (Cordel Encantado, 2011; Jóia Rara, 2013), Lícia Manzo (A vida da gente, 2011; Sete 

Vidas, 2015) e Marcos Bernstein (Orgulho e Paixão, 2018).  

Relacionando às fases do campo da telenovela com o ciclo de autores em cada 

período, podemos afirmar que a maior parte dos profissionais da primeira geração de autores 

de novela vinha de diversos ofícios do rádio. Em menor quantidade, havia os jornalistas e 

dramaturgos. A segunda geração é composta, na maior parte, por dramaturgos, mas também 

por alguns roteiristas de cinema e jornalistas. A geração a partir dos anos 1980 é formada de 

escritores jornalistas. O momento mais recente, com os autores citados no parágrafo acima, 

que pertencem a mesma geração de Carneiro, fazem parte de uma geração que trabalhou em 

múltiplos ambientes de produção de histórias, seja cinema, quadrinhos e literatura, e trazem 

essa pluralidade de experiências e referências para o ofício da escrita do folhetim eletrônico. 
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Voltando à produção da Rede Globo, atualmente, na emissora carioca, são produzidas 

quatro telenovelas, que começam a ser exibidas no final da tarde e se estendem até o final da 

noite. O canal ainda veicula reprises no período da tarde, num programa intitulado de “Vale a 

pena ver de novo”. A emissora exibe a telenovela Malhação no horário das 17h45, de segunda 

a sexta. De temática adolescente e no ar há 24 anos, se tornou praticamente uma escola de 

formação de novos atores da empresa, que começam seus trabalhos na emissora através deste 

programa. A novela das seis, exibida pouco depois das 18h de segunda a sábado, é onde se 

concentra boa parte das produções históricas das telenovelas globais. A novela das sete é 

exibida nos mesmos dias da anterior no horário das 19h30 e costuma ser uma trama para o 

público jovem e até infantil, com histórias leves e românticas. Por volta das 21h30, são 

exibidas as novelas das oito, de maior investimento, prestígio e repercussão e dos grandes 

autores da emissora. Novelas para o núcleo familiar em geral, com histórias que enfoquem o 

dia-a-dia, os problemas familiares, “as grandes questões” (HAMBURGER, 2005). 

Saindo da grade e programação, pensamos o contexto de produção e recepção de 

novelas na contemporaneidade, que trata-se de relacionar o produto às várias transformações 

sociais e desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. Essas mudanças são 

tangenciadas pela popularização dos canais de TV à cabo, pela concorrência com as séries 

produzidas ao redor do mundo, especialmente dos Estados Unidos e Inglaterra, e pelo advento 

da TV Digital53. A difusão da Internet banda larga, ampliando a navegação online, 

popularizou as redes sociais deste espaço digital, como Facebook, Twitter e Instagram, como 

também possibilitou o surgimento de inúmeroas plataformas de streaming de filmes e séries, 

como Netflix, Amazon Prime e HBO go. 

Dentro desse contexto, Marques & Lisbôa Filho (2012) refletem sobre os modos de 

produção audiovisual, pensando como a telenovela sofre “adaptações em função dos avanços 

tecnológicos, sendo que podem ser percebidas através da combinação de determinados 

subgêneros em uma única produção televisiva, do modo de composição dos formatos, da 

linguagem, enfim, várias outras alterações perceptíveis também nos demais produtos 

televisuais” (p. 73).  A convergência tecnológica que “articula formatos, linguagens, estéticas 

em diversas telas, abrindo possibilidades para novos modos de interação com os receptores 

que, pouco a pouco, vão deixando a condição de meros telespectadores para se tornarem 

usuários e produtores”. Intrínseco a essa noção, pensamos que a convergência tecnológica 

                                                             
53 A TV Digital se refere a uma tecnologia de transmissão de imagem e som digitais, se diferenciando do antigo 

sinal analógico que atualmente, em 2019, quase não opera no Brasil. Disponível em < 

http://dtv.org.br/index.php/tv-digital/o-que-e-tv-digital#> Acesso em abril de 2019. 

http://dtv.org.br/index.php/tv-digital/o-que-e-tv-digital
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convoca uma convergência midiática, que estimula esse uso de diversas plataformas, tanto na 

produção quanto no consumo (DUARTE; CASTRO apud MARQUES; LISBÔA FILHO, 

2012, p. 73).  

 Nesse sentido, reconhecemos a participação contudente da Rede Globo nessa era da 

convergência midiática. Enquanto os canais à cabo se popularizam, a emissora amplia a 

teledramaturgia em seus canais a cabo, exibindo séries nacionais e internacionais originais em 

canais como GNT e Multishow e, em 2010, cria  o canal pago Viva, um produto de custo 

mínimo para o Grupo Globo, porque reprisa programas antigos da emissora, inclusive muitas 

novelas.  

Enquanto as plataformas de streaming se multiplicam e se popularizam, a Globo lança 

sua própria plataforma, a Globoplay, em 2015. De início só exibindo sua própria programação 

do canal de TV, passou a exibir também programação original da emissora primeiro no 

streaming e depois na televisão. A plataforma também é um lugar eficaz de veiculação do 

conteúdo transmidiático criado a partir das novelas. No presente momento, o site executa uma 

ação inédita com a novela Órfãos da Terra (Thelma Guedes e Duca Rachid, 2019), que é 

disponibilizada no Globoplay antes de ir ao ar na televisão54.  

Sobre o fenômeno da Segunda Tela, no qual o programa é assistido enquanto o 

espectador se encontra envolvido em uma outra atividade online, interagindo com 

telespectadores em tempo real e/ou postando nas redes sociais acerca do produto que assiste 

na TV, acreditamos ser um processo que dinamiza a espectação, podendo intensificar a 

recepção e o engajamento com a história. As pessoas interagem e criam relações online com o 

produto e com outras pessoas a partir destes. Num contexto em que a telenovela concorre com 

outros meios, a Globo não só se inclui nesses meios como interage, criando perfis das novelas 

e dos personagens, ajudando na reverberação. As redes sociais também têm diminuido a 

distância entre os profissionais envolvidos na produção da novela e o público, gerando a 

possibilidade desses usuários contribuirem com a construção da trama. A novelista Glória 

Perez é conhecida entre os usuários do Twitter por responder os questionamentos dos 

telespectadores acerca das soluções tomadas nos desfechos das suas tramas55.  

                                                             
54“Capítulos de Órfãos da Terra irão ao ar no Globoplay antes da TV; entenda”.Disponível em < 

https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-tv/2019/04/capitulos-de-orfaos-da-terra-irao-ao-ar-no-

globoplay-antes-da-tv-entenda>. Acesso em abril de 2019.  
55 Disponível em <https://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/17/enfrentando-um-dragao-por-dia-

gloria-perez-chegou-la-criticos-de-salve-jorge-comentam.htm> Acesso em abril de 2019. 

https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-tv/2019/04/capitulos-de-orfaos-da-terra-irao-ao-ar-no-globoplay-antes-da-tv-entenda
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-tv/2019/04/capitulos-de-orfaos-da-terra-irao-ao-ar-no-globoplay-antes-da-tv-entenda
https://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/17/enfrentando-um-dragao-por-dia-gloria-perez-chegou-la-criticos-de-salve-jorge-comentam.htm
https://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/17/enfrentando-um-dragao-por-dia-gloria-perez-chegou-la-criticos-de-salve-jorge-comentam.htm
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Avenida Brasil é tida na imprensa56 e entre pesquisadores, dentro de um marco inicial, 

como o auge dessa ressonância (MATOS, 2013), que combinou uma trama com audiência 

massiva e novas possibilidades de interação com o produto e outros telespectadores através da 

Internet. A telenovela teve participação histórica nas redes sociais, sobretudo no microblog 

Twitter. A hashtag #OiOiOi, que faz referência à música de abertura, alcançou os assuntos 

mais comentados em quase todos os 179 capítulos da trama. Em seu capítulo final, dos dez 

assuntos mais falados do Brasil no Twitter, sete se referiam à Avenida Brasil (ROSAS, 

2015a).  

 

A novela de João Emanuel Carneiro foi também fenômeno nos sites de redes sociais, 

mobilizando usuários de várias redes todos os dias em que a novela ia ao ar, mesmo 

fora do horário de sua exibição. Só no Twitter, a partir dos dados disponíveis em nossa 
pesquisa, foram um total de 30.685 mensagens durante os vinte dias de monitoramento 

– de 21 de maio a 15 de junho, com uma média diária de 1.534 tweets e interação 

média de 25,6 tweets por minuto (MATOS, 2013, p. 74). 
 

 A partir do desenvolvimento das mídias digitais, a sociedade também tem se habituado  

a consumir histórias através de múltiplas plataformas, se tornando propício o 

desenvolvimento de narrativas transmídia, termo que se refere a “uma estética contemporânea 

particular, que utiliza de recursos estratégicos coordenados de dispersão de conteúdos em 

múltiplos canais de mídia para se contar histórias acerca de um mundo ficcional” (LESSA, 

2017, p. 88). Esses conteúdos emergem tanto por parte dos telespectadores e fãs dos produtos, 

como por parte das emissoras, que viram a necessidade de acompanhar esses novos hábitos de 

consumo para continuar valorizando o seu produto principal que é a novela exibida na TV.  

 A Rede Globo tomou à frente nessas produções em relação a outras emissoras, tendo 

Cheias de Charme (2012), novela das 19h, exibida no mesmo período que Avenida Brasil, 

como um marco no contéudo transmídia da emissora. Desde então, a Globo formalizou a 

presença de uma equipe profissional de Internet para todas as suas produções de 

teledramaturgia – tanto para pensar nas estratégias transmidiáticas dos produtos, como 

também para gerar conteúdo paratextual, que inclui vídeos de bastidores, entrevistas, análise 

de episódios, resumos dos capítulos, entre outros (ROSAS; NOLASCO, 2018). 

 Souza, Lessa e Araújo (2013), a partir de observações das especificidades do gênero 

novela no Brasil, como a exibição quase diária e excesso de tramas e personagens, concluem 

que o produto deixa pouco espaço para a criação de extensões transmídias mais elaboradas e 

                                                             
56 Disponível em < https://natelinha.uol.com.br/novelas/2019/03/26/como-avenida-brasil-virou-o-primeiro-

fenomeno-das-redes-sociais-ao-falar-da-classe-c-126525.php> Acesso em abril de 2019. 

https://natelinha.uol.com.br/novelas/2019/03/26/como-avenida-brasil-virou-o-primeiro-fenomeno-das-redes-sociais-ao-falar-da-classe-c-126525.php
https://natelinha.uol.com.br/novelas/2019/03/26/como-avenida-brasil-virou-o-primeiro-fenomeno-das-redes-sociais-ao-falar-da-classe-c-126525.php
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que narrem novas histórias. As elaborações mais comuns, então, acabam sendo uma variedade 

de aplicativos e jogos que promovem a imersão no universo ficcional das tramas, 

possibilitando a exploração de seus detalhes, como cenários, personagens e figurinos; ou a 

criação de sites ficcionais, de instituições que só existem nas novelas, ou blogs e perfis de 

personagens nas redes sociais.  

 Alguns produtos transmídia elaborados a partir das novelas de João Emanuel Carneiro 

são o blog Dicas da Monalisa, que remete ao salão de beleza da personagem Monalisa, com 

dicas de cabelo e maquiagem em Avenida Brasil; o jogo Juízo Final, que possibilita usuários 

julgarem ações dos personagens de A regra do jogo, estabelecendo um ranking acerca do seu 

destino na trama, além de videoclipes de canções originais de músicos do universo ficcional 

da novela, como MC Merlô.  

 Ao observar este contexto a partir do nosso trabalho de analista de telenovela, neste 

caso, especialmente, a partir do olhar sobre o estilo do autor-roteirista, enxergamos este 

cenário como um fenômeno considerável para perceber certo reconhecimento do público das 

marcas estilísticas dos autores. Cerqueira e Lessa (2015), ao realizaram pesquisa sobre as 

marcas do autor de Avenida Brasil (2012) no Twitter, constataram que os telespectadores, 

através da rede social, não só reconhecem recorrências temáticas e tipos de personagem nas 

obras de Carneiro como discutem o assunto com outros usuários.  

 A compreensão do estilo do autor-roteirista também deve considerar, portanto, como 

suas escolhas operam a partir de uma produção de conteúdo tão expressiva acerca das suas 

próprias narrativas, que vão de comentários nas redes sociais online acerca dos rumos da 

trama às fanfictions, textos escritos por fãs com histórias alternativas relacionadas ao universo 

ficcional de uma obra, ou várias dessas iniciativas reunidas. Em 2015, por exemplo, a Rede 

Globo promoveu um concurso de fanfics em que o vencedor teve sua cena exibida na novela 

Malhação57, estreitando a relação entre os conteúdos oficiais e as versões criadas por fãs em 

múltiplas plataformas.  Em 2018, os autores Miguel Falabella e Glória Perez anunciaram que 

iriam transformar uma thread do Twitter (quando há uma aglutinação de postagens em torno 

de um só assunto) em um seriado58. 

 

 

                                                             
57 Disponível em < http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/07/veja-os-bastidores-da-cena-da-fanfic-em-

malhacao.html> Acesso em abril de 2019.  
58 Disponível em <https://www.hypeness.com.br/2018/09/gloria-perez-e-miguel-falabella-vao-transformar-uma-

thread-no-twitter-em-seriado-da-globo/> Acesso em abril de 2019. 

http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/07/veja-os-bastidores-da-cena-da-fanfic-em-malhacao.html
http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/07/veja-os-bastidores-da-cena-da-fanfic-em-malhacao.html
https://www.hypeness.com.br/2018/09/gloria-perez-e-miguel-falabella-vao-transformar-uma-thread-no-twitter-em-seriado-da-globo/
https://www.hypeness.com.br/2018/09/gloria-perez-e-miguel-falabella-vao-transformar-uma-thread-no-twitter-em-seriado-da-globo/
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2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

 A linguagem televisiva é uma combinação de linguagens prévias do rádio, do cinema, 

do teatro de revista e de linguagens que foram surgindo junto com a TV, como o videoclipe e 

a computação gráfica. A televisão experimentou tal mistura até conseguir desenvolver um 

modo próprio, formatando assim seus gêneros (sem, no entanto, deixar de incluir esses 

elementos). Dos formatos televisivos, a teleficção é o exemplo mais característico de um 

gênero que sofreu influências de outras linguagens em seu início (BALOGH, 2002). 

 Não é preciso ser telespectador assíduo ou até mesmo pesquisador de televisão para 

conhecer (enquanto dado histórico) e reconhecer (na sua linguagem) a filiação da novela de 

TV com o romance-folhetim, que, não sem propósito, é apelidada de folhetim eletrônico por 

estudiosos e críticos. De maneira semelhante, não é incomum ouvir a associação entre as 

telenovelas aos modos melodramáticos de uma narrativa, que assume o sentido de histórias 

com bastante sentimentalismo, exagero e lágrimas. Trata-se, de certa forma, de um senso 

comum acertado. No entanto, a telenovela brasileira sofreu e vem sofrendo influências de 

outros gêneros e formatos, para além do romance-folhetim e do melodrama cênico, como o 

romance europeu e brasileiro do século XIX, a radionovela latino-americana, a fotonovela, o 

cinema clássico hollywoodiano e a fita em série norte americana (seriados e soap operas). 

Ainda que com diferentes graus de incidência, cada um desses gêneros ou formatos contribuiu 

certas características às novelas que assistimos (ORTIZ, BORELLI, RAMOS,1989; 

ALENCAR, 2004; PALLOTTINI, 2012).  

 De modo sintético, podemos dizer que a temática e a estrutura do melodrama 

chegaram à telenovela via radionovela, assim como o modus operandi das soap operas, que 

são produzidas a partir de agências de publicidade para venda de cosméticos e produtos de 

higiene. O romance-folhetim, por sua vez, foi assimilado de forma mais direta pela novela de 

TV, na estrutura de capítulos e nas inspirações para as histórias. Naturalmente, essas trocas e 

referências não acontecem entre os meios de maneira estanque, há sempre uma mescla de 

influências, de transmutações (ALENCAR, 2004).  

Meyer (1996), se refere ao contexto do século XIX na França e a relação entre o 

romance-folhetim e o melodrama cênico como uma “estética do ir e vir” (p. 60), que os 

folhetins muitas vezes se inspiravam na estética do melodrama que por sua vez adaptava 

muito desses romances para o teatro. Ambos também se relacionam com o romance negro, 

que precede o folhetim em termos de popularidade. A autora também destaca que em dado 

momento o “melodrama e folhetim invadem o cinema. O cinema das auroras, emocionado e 
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alimentando o imaginário brasileiro e latino-americano” (p. 385). Ademais, esses usos 

melodramáticos do cinema que perpassam pela novela, pelo seriado norte americano, que 

muitas vezes utiliza soluções narrativas da tradição novelesca, num fluxo contínuo de 

“múltiplos e complexos entrelaçamentos entre as trajetórias da ciência, da tecnologia e da 

arte” (BALOGH, 2002, p. 194).  

Em função do objetivo desta tese, a análise das marcas estilísticas do autor-roteirista 

de telenovelas, consideramos fundamental um conhecimento, ainda que abordado de maneira 

breve, desses modos de contar histórias, já que eles configuram muito dos esquemas e 

estratégias utilizados pelos autores de TV. A partir da cronologia, iniciamos com o 

melodrama, que é um termo tão difundido que, por vezes, deixa a impressão e que todos 

sabem do que se trata. Em contrapartida, ora parece que as pessoas estão falando de conceitos 

completamente distintos59. Diante de tal inexatidão, acreditamos ser importante defini-lo 

enquanto gênero a partir de uma contextualização. 

 O melodrama surge na França em fins do século XVIII, no contexto da Revolução 

Francesa, marco histórico do colapso do regime aristocrático. A partir de novas formas de 

governar, surgiu, portanto, um modelo novo de sociedade, formada pela burguesia e 

trabalhadores livres. Essa sociedade emergente convocava tanto a necessidade de 

entretenimento quanto de educação, a partir de lições morais claras, já que grande parte ainda 

era iletrada. Nasce, então, o melodrama cênico, com intuito de agradar a essa crescente 

formação social, e por isso, desde o início, é associado à ideia de teatro popular 

(THOMASSEAU, 2012; MENDES, 2015). De maneira resumida, o melodrama consiste em: 

 

(...) um gênero teatral que privilegia primeiramente a emoção e a sensação. Sua 

principal preocupação é fazer variarem estas emoções com a alternância e o contraste 

de cenas calmas ou movimentadas, alegres ou patéticas. É também um gênero no qual 

a ação romanesca e espetacular impede a reflexão e deixa os nervos à flor da pele (...) 
O melodrama, é verdade, pratica em geral um moral convencional e ‘burguesa’, mas 

não se pode esquecer que ele veiculou, durante uma boa parte do século não só idéias 

políticas, sociais e socialistas, mas, sobretudo humanitárias e ‘humanistas’, apoiando-
se na esperança fundamental de um triunfo final das qualidades humanas sobre o 

dinheiro e o poder. Ele carreou, de cambulhada, os sonhos e as esperanças dos estratos 

sociais mais desfavorecidos, mas também criou e manteve a efervescência de um 
imaginário popular, rico e vigoroso (THOMASSEAU, 2012, p.139,140). 

 

                                                             
59 “A palavra melodrama, com efeito, traz ao pensamento a noção de um drama exagerado e lacrimejante, 

povoado de heróis falastrões derretendo-se em inutilidades sentimentais ante infelizes útimas perseguidas por 

ignóbeis vilões, numa ação inverossímil e precipitada que embaralha todas as regras da arte e do bom senso, e 

que termina sempre com o triunfo dos bons sobre os maus, da virtude sobre o vício. Este esquema, se não é 

inteiramente falso, é por demais simplificador” (THOMASSEAU, 2012, p. 9). 
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 A natureza abrangente do melodrama advém justamente deste público que nasceu com 

a revolução, uma população recém liberta do sistema feudal e dos ofícios ligados à 

aristrocracia. A ética melodramática é construída sob um viés democrático, visando atender os 

desejos de todas as camadas da população. A ideia de teatro popular associada ao gênero 

nascente logo sofreu um julgamento desfavorável por parte dos críticos – se desenvolvendo na 

ideia ambivalente de ser amado pelo grande público e rejeitado pelos intelectuais 

(THOMASSEAU, 2012). Tal característica marcante das peças melodramáticas pode ser 

considerada o primeiro traço do gênero herdado da novela de TV: sua vocação popular. Em 

La telenovela: un formato antropófago, Rincón (2008) sintetiza a relação entre ambas as 

manifestações ao definir o produto televisivo: 

  

A telenovela é um formato de televisão para contar histórias em tom de melodrama 
(...) é um sucesso industrial, comunicativo e cultural porque responde às necessidade 

do espectador, que assiste TV para entreter, evitar o tédio cotidiano através da ficcção, 

identificar-se emocionalmente, realizar o desejo de encontrar o amor (...) (RINCÓN, 

2008, p. 49)60. 

 

 Ainda sobre a origem do melodrama cênico, seus principais temas estão 

intrinsecamente ligados ao contexto histórico em que está inserido e ao seu público 

consumidor – uma perspectiva de educar e representar a população, o que implica, 

evidentemente, as relações de poder da sociedade da época. A moral está no centro da ação 

dramática, de forma que o público possa experimentar sensações catárticas se identificando 

com as histórias assistidas. Para Thomasseau (2012) ao propor uma visão da sociedade na 

qual as virtudes civis, marciais e familiares eram exaltadas, os melodramas tinham como 

objetivo reconciliar todas as ideologias, “numa tentativa de reconstrução nacional e moral ou, 

ao menos, na busca do fortalecimento das instituições sociais, morais e religiosas” (p. 15).  

 

De maneira geral o melodrama, inalteradamente, apresenta a luta entre bem e mal 

absolutos, busca ser ao mesmo tempo universal e quotidiano, procurando comover o 
público através de uma estética moralizante que corresponde a códigos 

preestabelecidos. Sua trama também é de certa forma imutável; o vilão acaba sempre 

desmascarado pelo herói, o bem sempre vence o mal, e assim a virtude é sempre 
premiada e o crime sempre punido (THOMASSEAU, 2012, p. 6, 7). 

 

                                                             
60 Citação original: “Una telenovela es un formato televisivo para contar historias em tono de melodrama, un 

producto cultural que responde a las necesidades de reconocimiento de las masas desposeídas de mayores 

relatos. La telenovela es un éxito industrial, comunicativo e cultural porque responde a las necesidades del 

televidente, que ve la pantalla para entretenerse, escapar en la ficción al tedio cotidiano, identificarse 

emocionalmente, concretar el deseo de encontrar el amor (...) ” (RINCÓN, 2008, p.49). 
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 A estrutura do melodrama é rigorosamente tripartida: um forte antagonismo com a 

situação inicial, um confronto violento e um desenlace que representa o triunfo da virtude 

sobre o vício. A divisão da humanidade para o melodrama clássico é simples e intangível: os 

bons de um lado e os maus de outro. As críticas ao gênero vinham justamente por essa 

simplicação do mundo e do maniqueísmo da distinção entre vício e virtude.  A ação do 

melodrama é bastante clara e desenvolvida com o privilégio da fábula sobre os caracteres e 

apresentando personagens estereotipadas como a vítima inocente, o vilão e a personagem 

cômica. Essa estrutura narrativa do gênero também influenciou as histórias contadas pelas 

telenovelas, que sempre apresentam essas entidades principais de personagens 

(PALLOTTINI, 2012; THOMASSEAU, 2012). 

 Os temas e a estratégias do melodrama seguem nas novelas de TV, assim como 

estiveram presentes no romance-folhetim do século XIX, que podemos considerar seu 

equivalente na literatura, assim como a telenovela seria a referência teleficcional. Os 

romances folhetinescos priorizam histórias de amor em alguma medida revolucionárias, uma 

vez que o tema do amor impossível convoca narrativas com personagens de diferentes classes 

sociais que se apaixonam, mas que têm dificuldade em concretizar seu amor em função das 

regras sociais e morais estritas. Na tradição do melodrama, os enredos podem variar, mas a 

lição final é sempre a mesma: a virtude será recompensada e o crime castigado. Dentro dessa 

herança temática e estilística, os principais temas das novelas de televisão serão o amor, suas 

alegrias (o romance, a paixão, o casamento) e suas dores (a infidelidade, a separação, o 

segredo, a traição) (MEYER, 1996; CAMPOS, 2007; MENDES, 2015).  

 Ainda sobre o folhetim: romance publicado em fatias diárias nos rodapés dos jornais, 

teve início em 1836, na França, com Émile de Girardin, editor do jornal La Presse. Ao 

comercializar a obra literária desta maneira, a indústria cultural emerge tendo como base a 

literatura deste século.  

 

Folhetim: a arte de se fazer esperar, desejar. Girardin queria popularizar o jornal, levá-

lo aos artesãos, camponeses, operários. Queria torná-lo diário. Mas, para tanto, era 

necessário atrair leitores. E nada melhor do que histórias contadas em capítulos, num 

lugar destinado às cartas de amor, charadas, receitas: o rodapé do jornal, ou se 
preferimos, o folhetim. Seriam histórias de amor e aventura, no chamado estilo 

folhetim-miscelânia, baseadas na mentalidade romântica, na escola romântica e no 

melodrama do teatro popular (teatro de feira, pantominas) (ALENCAR, 2004, p. 42).  

 

 Além da filiação temática constantemente reiterada, a principal herança do folhetim 

para a novela na TV é, então, a estrutura do texto parcelado, a serialidade da história, que faz 
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surgir a necessidade de ganchos para prender o leitor, gerando expectativas de sua 

continuidade. A frase impressa nos jornais “continua no próximo capítulo”, foi cunhada pelo 

próprio Girardin (MEYER, 1996).  

 

Não seria a telenovela a “tradução” atualizada de um velho gênero que jornais, 

revistas (A Fon-fon), fascículos prolongaram pelo século XX, recontado através de 
novos veículos? Um produto novo, de refinada tecnologia, nem mais teatro, nem mais 

romance, nem mais cinema, no qual reencontramos o de sempre: a série, o fragmento, 

o tempo suspenso que reengata o tempo linear de uma narrativa estilhaçada em tramas 
múltiplas, enganchadas no tronco principal, compondo uma “urdidura aliciente”, 

aberta às mudanças segundo o gosto do “freguês”, tão aberta que o próprio intérprete, 

tal como na vida, nada sabe do destino de seu personagem. Precioso freguês que 
precisa ficar amarrado de todo jeito, amarrado por ganchos, chamadas, puxado por um 

suspense que as antecipações anunciadas na imprensa especializada e até na cotidiana 

não comprometem, na medida em que a curiosidade é atraída tanto pelo “como” 

quanto pela expectativa dos diveros reconhecimentos que dinamizam as tramas 
(MEYER, 1996, p. 387). 

 

Os romances românticos, não necessariamente de folhetim, escritos neste mesmo 

período, também estão presentes na matriz cultural da telenovela brasileira. Alencar (2004) 

destaca que não só os livros clássicos de romance estrangeiro, mas escritores brasileiros do 

romantismo, como José de Alencar, Joaquim Manoel de Macedo e Machado de Assis 

exerceram influência no folhetim eletrônico, tendo até alguma de suas obras adaptadas. Assim 

como a telenovela, o romantismo “não distinguia os gêneros, fazendo conviver lado a lado a 

tragédia e a comédia no bojo amplo do drama, que se desejava tão vasto e variado quanto o da 

própria realidade” (PRADO, 1974, p. 28).  

Finalmente, a telenovela herda seu nome de batismo a partir da novela literária, cuja 

significação literária veio com o romantismo europeu no século XIX, que resulta numa obra 

mais extensa que o conto e mais curta e dinâmica que o romance, que suponha “trazer ao seu 

leitor (ou ouvinte) novidades no seu entrecho, peripécias, complicações, aventuras, 

acontecimentos novos” (PALLOTTINI, 2012, p. 32, grifo do autor). Quando as histórias em 

capítulos passaram a ser contadas no rádio, nos Estados Unidos, atingem o meio termo entre 

um conto e um romance, e seria, portanto, uma novela, uma radionovela e ao surgir na 

televisão, telenovela.  

 A telenovela estadunidense, que deu origem às radionovelas latino-americanas, se 

diferencia, no entanto, do formato das telenovelas brasileiras, que se aproximam mais do 

formato folhetinesco da perspectiva do próximo capítulo que segue em direção a um desfecho 

da história. As soap operas são mais enoveladas, e conforme comentado no capítulo anterior, 
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podem durar até mais de 20 anos. Além disso, a novela brasileira é exibida em horário nobre e 

possui um maior investimento de produção (ORTIZ, BORELLI e RAMOS, 1989).  

 A partir de movimentos não-lineares entre continentes, reconstruções e rupturas, essa 

foi basicamente a trajetória que possibilitou que a forma cultural da telenovela surgisse. Mas, 

conforme exposto no tópico anterior a respeito da história do gênero no país, “o caráter 

receptivo e tolerante do brasileiro (...) o gosto por todo tipo de novidade, exacerbaram o nosso 

inato antropofagismo cultural” (BALOGH, 2002, p. 170), fazem com que nossas novelas 

continuem buscando novas referências estruturais e temáticas, seja em produções audiovisuais 

de outras localidades, seja na peculiaridade presentes nos regionalismos desse país 

continentalmente plural. 

 

2.3. O GÊNERO TELENOVELA  

 

 Neste trabalho, temos nos referido à telenovela ora como gênero, ora como formato, 

embora até o presente momento não tenhamos explicado o que entendemos por tais termos. 

Julgamos importante, esclarecermos que consideramos que a novela de televisão é tanto um 

formato, no sentido de constituir uma forma específica de articular ficção no sistema 

televisivo, e como outros autores igualmente afirmam (SOUZA, 2004a; PALLOTTINI, 

2012), quanto um gênero intertextual.  

Em capítulo do livro Telenovela: ficción popular y mutaciones culturales, Lucrecia 

Escuero Chauvel (1997) questiona o que faz uma telenovela ser uma telenovela,  afirmando 

que a pergunta se trata do sistema de produção do objeto e uma preocupação acerca das 

especificidades estruturais, das formas de circulação e dos discursos sociais da sociedade de 

consumo contemporâneas, e que a resposta ao questionamento desaguaria no conceito de 

gênero.  

A autora, então, parte da definição do linguista Todorov (2014), que afirma que na sua 

concepção mais básica, o gênero é tanto um princípio de coerência textual, quanto uma forma 

de classificação. A partir do seu discurso, os gêneros literários poderiam ser fantástico, 

policial ou histórico; enquanto fórmula ou modelo de produção, enquanto epopeia, tragédia ou 

comédia (a classificação da Poética aristotélica).  

Em consonância com Chauvel (1997, p.76), acreditamos que no contexto televisivo, a 

noção de gênero toma da crítica literária esse entendimento duplo de classe e fórmula: “o 

gênero irá relacionar não apenas o texto com uma série, mas um público com um sistema de 
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produção, contribuindo para construir a competência de leitura e interpretação dos 

consumidores, ou seja, sua enciclopédia midiática”61.  

A partir do encadeamento dos discursos sociais na mídia, Chauvel (1997), amparada 

em Verón (1988), fala dessas duas acepções de gênero, o primeiro enquanto gênero-

linguagem, ligado ao que ela chama de matéria significante dos formatos, como entrevista, 

reportagem e debate jornalístico e o segundo enquanto gênero-produto, que trata do uso do 

gênero enquanto produto, se relacionando às competências dos meios, como audiência e 

programação, como os jornais e programas de variedades. Para Chauvel (1997, p. 76), os 

gêneros-produto possuem “certa estabilidade de conteúdo, define[m] um campo semântico e 

um tipo de relação com o espectador”62, incluindo a telenovela nesta segunda categoria.  

 
Parece-me claro que a telenovela pertence a esta última categoria de gêneros-produto, 

permitindo que ela seja analisando por uma dupla perspectiva:  por um lado, como um 

macrofuncionamento discursivo, a telenovela é uma ficção televisiva, mas por sua vez, 

e enquanto produto inserido em uma lógica de produção midiática, constrói um tipo 
particular de contrato midiático com o espectador, como por exemplo o fato de exigir 

acompanhamento diário ou semanal para o entendimento da trama (CHAUVEL, 1997, 

p. 76, grifos do autor)63. 

 

 A classificação da novela enquanto gênero, ou às vezes subgênero da ficção televisiva 

(PALLOTTINI, 2012) parte do pressuposto de que os gêneros estruturam hábitos de consumo 

na mídia e cada um deles se organiza em torno de uma estrutura básica que o identifica. Se 

por um lado essa estrutura parece ser resistente às mudanças, o que segundo Chauvel (1997) é 

natural para que haja um reconhecimento e estabilidade64, por outro lado é passível de 

transformações que acompanham o contexto social e histórico, conforme vimos no item 

anterior acerca das fases do campo da telenovela, evoluções que, aos poucos, reorganizam o 

horizonte de expectativas dos telespectadores (CHAUVEL, 1997; LOPES, BORELLI, 

RESENDE, 2002).  

                                                             
61 Citação original “el género pondrá en relación no sólo un texto con una serie, sino un público con un sistema 

de producción contribuyendo a construir la competencia de lectura e interpretación de los consumidores, es 

decir, su enciclopedia mediática” (CHAUVEL, 1997, p. 76).  
62 Los géneros-P tienem una cierta estabilidad de contenidos, definen un campo semántico y un tipo de relación 

con el espectador (CHAUVEL, 1997, p. 76).  
63 Me parece evidente que la telenovela pertende a esta última categoría de géneros-producto, lo que le permite 

ser analizada en una doble perspectiva: por una parte, como macrofuncionamiento discursivo, la telenovela es 

una ficción televisiva pero a su vez, y en cuanto producto inserto en la lógica de producción del medio, 

construye un particular tipo de contrato médiatico con el espectador, como por ejemplo el hecho de requirir el 

seguimiento cotidiano o semanal para la comprensión de la intriga (CHAUVEL, 1997, p. 76). 
64 Para Chauvel (1997, p. 77), a televisão é um meio forte, no sentido de que reafirma constantemente as formas 

de reconhecimento  próprio, e a novela é um gênero forte no sentido de fornecer regras estruturais precisas, 

estáveis e redundantes, que formam a competência “semiomidiática”dos telespectadores. 
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 A partir da percepção do gênero-linguagem visto enquanto uma forma de classificação 

e coerência textual (CHAUVEL, 1997) no interior da telenovela, consideramos a afirmativa 

de Lopes, Borelli e Resende (2002) para quem as matrizes culturais de gênero migram de um 

campo cultural para o outro, se mantendo em constante diálogo entre si e entre o próprio 

cotidiano dos consumidores destes produtos. As autoras também sugerem que, no contexto da 

produção cultural contemporânea, há tanto uma ampliação da noção de gênero quanto o termo 

se encontra mais presente no universo cultural. 

 
(...) é possível afirmar que os gêneros se constituem como mediação fundamentação 

na relação entre produtores, produtos e receptores na cultura moderna. Pensar, 

portanto, na importância e significado dos gêneros ficcionais pressupõe, em um 

primeiro momento, descolar a reflexão do espaço da realização estritamente literária, 
ampliar sua potencialidade e descobrir que eles ocupam outros lugares no campo da 

moderna produção cultural (LOPES, BORELLI, RESENDE, 1997, p. 245).  

 

 Consideramos, portanto, em ambas as perspectivas do conceito de gênero, enquanto 

estrutura e tipologia da obra, sua noção enquanto categoria cultural e estratégia de 

comunicabilidade (MARTÍN-BARBERO, 2009; MITTELL, 2004), na qual compreendemos a 

perspectiva histórica da relação dos gêneros com as transformações culturais, sendo eles 

permeáveis às tensões históricas e sociais. Nesse sentindo, ainda que considerem que os 

gêneros ficcionais migrem entre os meios, Lopes, Borelli e Resende (2002) chamam atenção 

para que sejam consideradas as eventuais transposições e adaptações, como também os 

inúmeros diálogos entre as manifestações da ficção contemporânea, que permitem que os 

gêneros sejam “dinamicamente recriados” (p. 246). Da mesma forma que propomos aqui, as 

autoras também consideram “a ideia de gênero como modelo dinâmico, em contínuo estado 

de fluxo e redefinição” (p. 246).  

 Para mencionar um exemplo, basta percebermos as reconfigurações dos gêneros 

cênicos e literários manisfestados nas telenovelas, como o próprio melodrama, que na 

televisão ganha contornos mais realistas de diálogo com o cotidiano do país. O drama 

sentimental, o melodrama, o cômico, o policial, a aventura e o western são alguns dos 

principais gêneros encontrados na telenovela brasileira. No entanto, essas manifestações são 

sempre entremeadas e atualizadas, já que a própria novela de TV está sempre en busca de 

novas inspirações e referenciais. “O gênero mais puro, com todas essas características, 

dificilmente pode ser reconhecido nas produções de telenovelas” (BORELLI, 1997, p. 174).  

 Um outro exemplo que já foi mencionado no capítulo anterior, e que ainda será 

rememorado no capítulo analítico, se refere à estruturas de serialidade das novelas de TV. Se 
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Machado (2003),  há quase duas décadas, atribui às telenovelas uma estrutura seriada simples, 

em que as histórias iniciadas no primeiro capítulo de desenrolam ao logo da obra até o 

desfecho dado nos capítulos final, atualmente podemos dizer que o modelo de serialidade da 

telenovela brasileira se encontra mais complexo, a partir de uma combinação dos modos 

seriados contínuos e episódicos e as múltiplas tramas.  

 O uso da estratégia de comunicabilidade dos gêneros, por sua vez, pode ser 

exemplificada com a divisão dos horários das telenovelas a partir da segmentação do público, 

conforme mencionados no item anterior, a novela das seis e sua linha pedagógica, a novela 

das sete enquanto comédia de costumes a chamada “comédia pastelão”, e a novela das oito 

sobre dramas da sociedade contemporânea, e assim por diante (ALENCAR, 2004). Esses 

universos ficcionais, cada um com sua particularidade, constituem estratégias presentes na 

telenovela para construir uma intencionalidade e um certo entendimento com os 

telespectadores, gerando uma maior identificação da obra com este público receptor.  

Explicitado o que compreendemos da telenovela enquanto gênero, os parágrafos 

seguintes do presente tópico serão dedicados ao que consideramos como as características 

recorrentes do gênero telenovela, ou pelo menos, do que consideramos como o modo 

brasileiro de conceber esses produtos.    

Conforme explicitado neste trabalho, ao passo que faz parte do senso comum, assim 

acreditamos, a telenovela é uma história de longa extensão, contada diariamente na televisão, 

a partir de capítulos, por cerca de oito meses, que pressupõe um espectador que se disponha a 

acompanhar uma narrativa ficcional seriada que oferece vários temas e modos de narrar, mas 

que certamente trará um heró/heroína e vilões, e atores recorrentes e conhecidos (SOUZA, 

2006).  

Para Pallottini (2012), um dos elementos fundamentais da telenovela brasileira é a 

existência de uma trama principal e muitas subtramas, todas apresentadas desde o início. “A 

telenovela precisa e se vale da multiplicidade de enredos” (p.68). Para a autora, a existência 

de muitas tramas secundárias garante a possibilidade da complexidade e extensão da história. 

Essas tramas acabam por se articular umas com as outras, com maior ou menor intensidade. 

Supõem-se a criação de protagonistas, responsáveis pela condução da história. É 

convencionado que o núcleo central apareça na maior parte da novela, e que de preferência, 

encerre os capítulos. É importante que haja uma espécie de alívio cômico nas subtramas, para 

contrapor com as questões trazidas pela trama central, geralmente de maior carga dramática. 
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Nas palavras de Daniel Filho (2003), é importante alivar a tensão trazendo um pouco de 

comédia para os espectadores, perspectiva em consonância com Pallotini, para a qual: 

 

(...) É comum que se introduzam na história tramas paralelas de tons mais leves, feitas 

para amenizar o teor dramático de certos enredos. Essas tramas servirão, no momento 
oportuno, para que o autor crie cenas de alívio, que forneçam ao espectador modos de 

fugir ao ambiente excessivamente pesado que porventura aconteça na história 

principal (PALLOTTINI, 2012, p. 67). 

 

Outro aspecto que particulariza a telenovela brasileira, que acreditamos também ter 

sido absorvida pelo senso comum, inclusive pela denominação de “obra aberta”65, é o fato 

dela ser gravada a medida em que é exibida, a diferença entre o tempo de escrita e exibição é 

bastante reduzido, e acaba gerando uma espécie de diálogo com o público, possibilitando um 

rápido retorno de informações para o autor. Dessa maneira, “conclui-se que é indispensável 

para o autor a possibilidade de escolher entre vários fios narrativos e desenvolver os que se 

comprovem mais férteis ou que tenham maior aceitação junto ao público” (PALLOTTINI, 

2012, p. 66).  

 Nesse sentido, considerando que a audiência é crucial para manter a telenovela, a Rede 

Globo realiza grupos de discussão para acompanhar o seu andamento perante o público. “São 

reuniões realizadas no decorrer das novelas com telespectadores de várias faixas etárias e 

sociais”. A emissora também se vale de uma Divisão de Pesquisa para conhecer a opinião, 

expectativas, hábitos e comportamentos do telespectador, inclusive para ter informações dos 

tipos de conteúdo a serem exibidos nos seus programas (ALENCAR, 2004, p. 79). As 

mudanças executadas pelo autor e/ou propostas pela direção da Globo, jogando com a opinião 

pública, depende, no entanto, das várias relações entre os agentes no interior do campo,  do 

grau de prestígio e autonomia, ou seja, a posição desses profissionais no campo de produção.   

 Seguimos reiterando neste trabalho que as duas principais características do gênero é a 

serialidade e a repetição. Acerca da primeira, Sadek (2008) afirma que: 

 
(...) serialização ajuda a TV a manter seu público. O espectador disperso e inquieto 

tem sua atenção solicitada pela TV, que concorre com os demais atrativos do ambiente 

e da vida real. O seriado permite ao público acompanhar a história mesmo entre lapsos 

de atenção e se familiarizar os personagens de modo que continue a conviver com 
eles, mesmo quando perde um capítulo ou parte dele. A serialização diária tem 

                                                             
65 Pallottini (2012) esclarece que embora a expressão “obra aberta” venha de Umberto Eco, a expressão, para se 

referir a telenovela, se tornou portadora de um sentido muito distinto da originada pelo teórico. Para Eco, de 

acordo com a autora “A obra aberta é aquela que apresenta a possibilidade de várias organizações, que não se 

mostra como obra concluída, numa direção estrutural dada, mas se supõe que possa ser finalizada no momento 

em que é fruída esteticamente” (p.53). 
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também a qualidade de requerer do espectador a suave disciplina de assistir 

voluntariamente à mesma história todos os dias na mesma hora, o que 
consequentemente organiza seu cotidiano, dando-lhe uma referência fixa, quase como 

se fosse um fenômeno natural que se repete todos os dias no mesmo período (SADEK, 

2008, p. 32,33). 

 

 A serialidade, como também já foi exposto, traz a necessidade do gancho, cria 

expectativas e faz o espectador desejar retornar naquele mesmo horário em busca do mesmo 

programa. Tanto para Pallottini (2012), quanto para Daniel Filho (2003), um bom gancho no 

final do capítulo deve ser relativo aos protagonistas.  

 
O amanhã é o que interessa ao espectador, e é o que interessa aos produtores da 

novela. É preciso que a audiência acredite no amanhã (pelo menos no amanhã da 

novela), e volte a ligar o seu receptor. É para isso que se cria o gancho, é para isso que 
se criaram todas as velhíssimas técnicas de despertar suspense, expectativa 

(PALLOTTINI, 2012, p. 105). 

 

 Além de fazer o espectador ansiar pelos acontecimentos seguintes, o gancho traz 

dinamismo, pois assim como outros fenômenos de exposição da novela, ele é pensado para ir 

extendendo os fatos e prolongando os desfechos para que a história continue atraindo e 

trazendo novidades ao longo de toda a sua extensão. A longa duração das novelas também 

convoca a necessidade de que os fatos sejam reiterados. Para Pallottini (2012, p. 57), “a 

repetição da informação, a redundância, acrescentada à extensão natural da novela e ao seu 

caráter fragmentado, pode ser a sensação de ritmo lento, o que não é exato. Trata-se apenas do 

andamento imposto pelo gênero em suas dimensões obrigatórias”. Uma dessas dinâmicas 

acontece por um tema musical constante de um personagem a cada aparição, cujo tema e/ou 

letra lhe atribui características e se associa a ele. De toda forma, a própria dinâmica do 

produto convém que o autor encontre maneiras criativas e soluções diferentes para reiterar a 

informação. Às vezes acontece de um personagem secundário contar para outro personagem 

alguma ação relevante do protagonista, às vezes o vilão rememora a mesma ação, contando 

vantagem ou julgando o herói. Em suma: “O autor de telenovela (...) sabe que precisa repetir, 

mas sabe também que deve: repetir de outro modo, repetir com outra personagem; repetir 

acrescendo informação” (PALLOTTINI, 2012, p. 35). 

 Tão fundamental quanto os protagonistas nas produções contemporâneas é o 

merchandising, a publicidade implícita realizada no interior da ficção, junto com a ação 

narrativa, constituindo parte da ficção. De maneira geral, trata-se de um texto escrito pelo 

próprio autor. Daniel Filho (2003) explica que às vezes os roteiristas colaboradores acabam 

escrevendo, pois o caráter de publicidade acaba “ofendendo a criatividade” de alguns autores. 
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A telenovela é o espaço televisivo mais atraente para o merchansiding, assim como configura 

os programas de maior audiência para as chamadas publicitárias (PALLOTINI, 2012; 

HAMBURGER, 2005).  

 Finalmente, em função de serem obras inseridas no contexto produtivo na ficção 

televisiva, em ambos os trabalhos de Daniel Filho (2003) – diretor, ator e produtor de cinema 

e TV, e Pallottini (2012) – que além de pesquisadora é dramaturga e novelista, os autores 

relatam dicas e regras para se escrever telenovelas, embora expressem que não se tratam de 

categorias absolutas. O que soma a perspectiva de gênero não como algo rígido, um conjunto 

de características estanques, mas como processos que envolvem recorrências textuais e 

também das dinâmicas de produção, da recepção, da audiência, em suma, dos problemas que 

o autor enfrenta e a maneira que os resolve na construção do seu estilo. 

 Daniel Filho (2003) afirma que a apresentação inicial de uma obra acontece nos 

primeiros 20 capítulos, que é quando a novela tende a conquistar o público. Nos capítulos 50 

e 110, é necessário uma reviravolta para dar fôlego à história, o conflito inicial necessida de 

reforços após certo tempo. Em geral, um escândalo provoca o interesse em uma telenovela. O 

autor, então, sugere soluções que fazem parte da tradição de escrever telenovelas:  

 

-     descobre-se algo novo num personagem 

- alguém é assassinado 

- alguém some 
- fulano não morreu 

- sicrano/sicrana é que é o/a verdadeiro/a pai/mãe 

- onde está a carta? O mapa da mina? 
- Quem era pobre fica rico 

- o/a herói/heroína está irremediavelmente doente 

                           (DANIEL FILHO, 2003,p 181). 

 

A nossa investigação acerca da história do gênero, assim como o nosso repertório, 

demonstra que essas soluções são frequentemente adotadas nos enredos. Pallottini (2012), de 

maneira mais sistemática, faz uma lista de elementos que devem integrar a microestrutura de 

um capítulo. Nas palavras da autora, todo capítulo deve trazer algo que mova os 

acontecimentos, seja um personagem, um fato ou uma circunstância, envolvendo o 

protagonista sempre que possível. As cenas devem ser curtas, de até três minutos, porque 

soluciona o ganho do final do capítulo anterior. Os capítulos devem “respirar”, trazer cenas 

externas e “sorrir”, ou seja, desenvolver as subtramas leves, cômicas ou românticas.  
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Remetendo aos manuais, Pallottini (2012) também desenvolveu em sua obra “os dez 

mandamentos do noveleiro”, que entre as principais dicas, está a de construir bem o 

protagonista, pois serem eles os condutores do drama e da trama: 

 

Como tal, aparecem mais vezes, agem mais, falam mais e carregam consigo a maior 

parte das chaves que resolverão os problemas propostos. É preciso que sejam 
estruturalmente sólidos, bem apresentados, coerentes, ativos; que sejam internamente 

conflituados, mas de forma que os conflitos sejam, eles mesmos, coerentes; e que, por 

consequência, dominem a cena, sejam carismáticos e tenham personalidade 

(PALLOTTINI, 2012, p. 192). 

 

 Para Pallottini (2012), um dos papéis do autor-roteirista é imaginar a história como se 

ela dependesse visceralmente dos protagonistas, pois são estes personagens que modificam o 

curso de ação da narrativa, e na maioria das vezes, fazem aparecer as novidades do texto. Há 

casos em que o protagonista não vinga, um problema que vai exigir soluções que podem vir 

de construções narrativas da tradição de contar histórias, ou podem emergir da própria novela, 

do desenvolvimento de certos personagens da narrativa, ou até da opinião pública, através dos 

grupos de discussão66.  

 “Evitarás (...), uma vez mais, os recursos já reiterados: gêmeos idênticos, irmãos 

desencontrados, pais perdidos, amores proibidos, inocências resgatadas, velhas senhoras 

malévolas”. Um dos mandamentos do escritor de novelas sugerido por Pallottini (2012, p. 

200) tem como intuito evitar os clichês de muitos romances em todo o mundo. A partir da 

nosso proposta teórico-metodológica, no entanto, que pensa as obras a partir de suas 

intencionalidades e como o estilo do roteirista enquanto soluções para os problemas 

emergentes na produção da novela, acreditamos que o uso que se faz desses elementos não é 

necessariamente para ser evitado, a depender da história que se está sendo contada. Como 

viemos reiterando, muitos realizadores conseguem empreender um uso específico das técnicas 

mais convencionais e arquétipos de personagens mais comuns.  

 

 

                                                             
66 Na novela global Caminho das Ìndias (2009), escrita por Glória Perez, era inicialmente centrada no romance 

entre os personagens Maya e Bahuan, que viviam um amor impossível pela diferença de castas na Ìndia, sendo a 

heroína obrigada a casar com Raj. As pesquisas de audiência mostravam rejeição a Bahuan e antipatia com o 

casal. O então herói passou cada vez mais a perder espaço na trama, que passou a centralizar o enlace amoroso 

entre Maya e Raj, seu marido arranjado, na torcida por um final feliz. Informações do site Teledramaturgia 

www.teledramaturgia.com.br Acesso em Abril de 2019. 

 

http://www.teledramaturgia.com.br/
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2.4. CONTEXTO PRODUTIVO DA TELENOVELA  

 

 Enquanto produto audiovisual, a novela convoca uma ambiência coletiva de trabalho 

e, consistindo uma obra extensa e massiva, exibida diariamente na televisão aberta, agrega 

ainda mais um conjunto de profissionais de diferentes áreas e tipos de formação. A nossa mais 

popular forma de entretenimento é resultado do esforço de roteiristas, diretores, produtores, 

diretores de arte, figurinistas, cenógrafos, atores e técnicos das mais diversas especialidades, 

como som e luz, contra-regras, maquiadores, motoristas, chegando a contabilizar mais de 300 

pessoas. Ainda assim, é uma ambiência que possui uma hierarquia interna feita de escolhas, a 

começar pelas escolhas do autor, o contador da história. 

 O roteirista, reconhecido como autor do processo produtivo, é responsável pela criação 

da história, desenvolvendo personagens e enredo. Coordena roteiristas colaboradores e ao 

longo da história da telenovela passou a ter uma maior importância nas obras ao ponto de 

participar de outras etapas de sua elaboração, como escolha dos atores e trilha sonora. 

Roteirista de telenovela tem o nome reconhecido pelo público - tendo no horizonte a 

divulgação feita pela emissora, que remete constantemente ao autor, pela crítica e por 

instâncias de consagração específicas. Quando falamos do lugar de autoria deste profissional, 

estamos falando de uma construção de um lugar de poder que o roteirista tem de imprimir 

seus modos de contar a história diante de um conjunto de outros profissionais. Este espaço foi 

ocupado historicamente, e é a partir dele que falamos da construção social do autor (SOUZA, 

2004; 2011). 

 A produção de uma telenovela tem início com o trabalho do autor. Uma sinopse 

extensa e bem detalhada escrita pelo autor é o primeiro passo dessa produção. A sinopse serve 

de base para a definição de cenários, figurinos, elenco e locação. As relações entre os agentes-

profissionais dependem de sua posição de distinção no campo e da produção específica, mas 

fica a cargo do diretor de núcleo e do autor (às vezes mais um do que outro) a escolha dos 

atores, da equipe técnica e da definição de conceitos básicos que nortearão a obra. 

 

A sinopse determina o número de personagens, o tipo de cenografia e de figurino a 
serem utilizados, proporcionando a primeira estimativa de custos. Ela é o ponto de 

partida do processo produtivo. Esse processo será minuciosamente planejado, como 

veremos, com o envolvimento de várias etapas, recursos e profissionais diversos, 
temporários ou fixos, exclusivos ou não. Diretores e produtores também cuidarão de 

outros times de primeira linha no decorrer do processo, que apresentaremos adiante. A 

sinopse permite prever esses e outros elementos organizacionais que compõem a infra-

estrutura material e artística da produção de novelas (ALENCAR, 2004, p. 71). 
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 Toda semana o autor entrega o roteiro e uma escaleta aos diretores, que resume os 

cenários utilizados para as gravações naquele conjunto de capítulos. Às vezes os autores 

principais desenvolvem as escaletas com as informações básicas de ações da narrativa e os 

roteiristas colaboradores, que podem chegar a seis integrantes, escrevem os diálogos a partir 

das ações descritas. Souza (2006) ressalta que a peculiaridade desses produtos serem escritos 

à medida que vão ao ar na TV 

 

(...) implica num sistema fabril que envolve profissionais especializados, que 
trabalham em equipes hierarquicamente organizadas, num sistema de poder 

centralizado. Estes realizadores devem corresponder às exigências deste tipo de 

atividade: ritmo acelerado, eficiência, enorme capacidade de improvisação e criação, 

buscando manter a qualidade técnica e artística de um produto que deve atender o 
maior número de demandas dos telespectadores. Este contexto de produção exige dos 

escritores um empenho físico e emocional que tem levado muitos deles a trabalharem 

em equipe por eles coordenada, pois a responsabilidade final pela condução da 
narrativa e pela fidelidade e satisfação dos telespectadores tende a ser deles (SOUZA, 

2006, p. 197). 
 

Alencar (2004), ao realizar um panorama da telenovela no Brasil, reproduz um 

esquema publicado pelo caderno “Telejornal” de O Estado de S. Paulo, em 2002, que 

apresenta o trabalho de criação em grupo de uma telenovela (Figura 1). Ainda que não 

estejam presentes nas gravações, os autores estão no centro da produção da novela de TV. 

Hamburger (2005) fala a respeito dessa relação que os demais profissionais do set, em 

especial os atores, estabelecem com os roteiristas: 

 

Diretores, técnicos e atores concordam a respeito dessa autoridade [do autor]. Embora 
decidam quantas cenas e, dentro das cenas, quantas falas cada personagem terá, e o 

destino dos personagens esteja em suas mãos, os autores levam em conta o 

desempenho do elenco e a repercussão dos personagens. Assim, com ritmos diferentes 

de atuação, atores e atrizes controlam, em certa medida, a temporalidade diegética da 
trama. Alguns membros do elenco possuem acesso direto aos autores, outros não, mas 

todos procuram estabelecer vínculos que permitam oferecer sugestões e impressões 

sobre as reações que seus personagens despertam no público. Às vezes os atores 
sugerem mudanças em seus personagens. A performance do elenco e as sugestões da 

equipe de trabalho, bem como os resultados da sondagem de opinião, interagem com 

as intenções e a intuição dos autores na definição dos desenvolvimentos da trama 

(HAMBURGER, 2005, p.45). 
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Figura 1 - Como se escreve uma novela em grupo (ALENCAR, 2004, p. 72) 

 

Inferimos questões de ordem histórica, criativa e econômica que contribuem na 

construção social da autoria do roteirista. O primeiro ponto é a vinculação da telenovela com 

o texto escrito e com o diálogo, explicitado pelas suas matrizes culturais abordadas 

anteriormente. A partir desse vínculo, é a figura do roteirista quem controla os rumos da 

história, e que até início dos anos 1980 tinha o controle total por ser o único profissional 

envolvido nesse processo de escrita (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989). Nos anos 1970, 

fase da consolidação da telenovela, já destacada por nós a partir de Souza (2004) como um 

dos períodos mais criativos da produção do gênero, os roteiristas, que já vinham de outros 

ofícios do contar histórias, começaram a ser reconhecidos dentro da televisão, gerando 

prestígio e lucro para a Rede Globo, que passou a investir na divulgação dos seus escritores. 

Por último, a publicidade é o principal agente motor da telenovela, seja através dos intervalos 

comerciais, seja através do merchandising. No caso do último, trata-se de um recurso 

publicitário que depende inteiramente de uma boa história e um bom texto.  

Inseridos num contexto de produção de bens culturais de escala industrial, os autores-

roteiristas são os que têm mais chances de possuir alguma autonomia criativa e exercer algum 

controle sobre seus textos. Muitos acabam lançando mão de estratégias criativas para 

minimizar os efeitos da padronização e fragmentação do processo de realização das 

telenovelas. Os autores que desejam prestígio e autoridade dentro do campo, procuram, de 

maneira geral, “escapar de uma industrialização mais agudizada que levaria de roldão sua 
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individualidade de criador, rumando para a pura indiferenciação do trabalho artístico-cultural” 

(ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989, p. 169).  

Tão importante para o processo produtivo de uma novela, e que assim como o autor-

roteirista, é um dos primeiros a iniciar o trabalho é o diretor de núcleo, que conforme sugere 

Daniel Filho (2003), funciona como um produtor executivo, controlando e observando todo o 

processo produtivo, escolhe profissionais para trabalhar na novela e tem autonomia para ações 

como a de mudar locais de gravação e excluir cenas. Também seleciona os projetos a serem 

produzidos, aprovando ou não as sinopses que os roteiristas submetem à emissora. 

Recentemente, esse profissional passou a ter a denominação de diretor artístico. 

 Já o diretor-geral é responsável por dirigir a telenovela em sua unidade. Também 

coordena outros diretores, responsáveis pela direção de cenas, em um trabalho que, de forma 

geral, pode ser mais técnico do que conceitual. Pelo menos há duas décadas, como parte dos 

tensionamentos do campo, vem-se buscando um reconhecimento por parte dos diretores no 

processo criativo dessas obras. O desenvolvimento tecnológico de equipamentos audiovisuais, 

que amplia as possibilidades técnicas e criativas do trabalho desses diretores pode ser 

considerado um dos fatores. Hamburger (2005) sugere que a consistência de algumas 

parcerias entre autor e diretor nas novelas sugere a importância cada vez mais significativa do 

diretor. Na história da telenovela, há muitos casos de reconhecimento da parceria autor/diretor 

na concepção criativa da obra, como as parcerias entre Gilberto Braga (autor-roteirista) e 

Dennis Carvalho (diretor)67, e Benedito Ruy Barbosa (autor-roteirista) e Luiz Fernando 

Carvalho (diretor)68 (ALMEIDA, 2012). 

 A dimensão industrial da produção de novela, assim como crescente apuro técnico, 

nos convoca a mencionar outros profissionais inseridos nessa estrutura, reproduzindo 

também, a tabela de Alencar (2004, p. 82), que expõe de maneira ampla os vários ofícios 

envolvidos nesses programas e como eles estão relacionados uns aos outros (Figura 2).  

 

                                                             
67 Parceiros em obras como a novela Vale Tudo (1988) minissérie Anos Rebeldes (1992). 
68 Entre outras telenovelas, trabalharam juntos em Renascer (1993) e O rei do gado (1996). 
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Figura 2 - Profissionais da telenovela (ALENCAR, 2004, p.82) 

 

Assim como no cinema, o assistente de direção é essencial na produção da 

teledramaturgia, pois é o elo entre a direção e a produção. O ritmo intenso do set acaba por 

convocar seu trabalho, que deve estar atento ao funcionamento da equipe para que tudo esteja 

de acordo no momento em que o diretor gritará “ação!”: a iluminação deve estar adequada, os 

atores posicionados, os móveis no lugar. É o profissional que muitas vezes vai ser responsável 

pelas soluções criativas de problemas que emergem durante as gravações. 

 

O assistente de direção deve checar se tudo está andando conforme o previsto, 
inclusive a iluminação, fazendo o que for necessário para que a gravação flua na 

velocidade correta. Um bom assistente de direção cria movimentos para a figuração, 

preenchendo vazios, criando ação. O ideal é o diretor estar concentrado em poucas 

coisas, principalmente na interpretação dos atores e se os movimentos de câmera estão 
conforme pediu. Se tiver que fazer ou ensaiar mais uma vez a cena, a praxe é o 

assistente de direção assumir a tarefa (DANIEL FILHO, 2003, p. 263, 264). 

 

 O diretor de fotografia zela pela qualidade da imagem, e seu ofício está diretamente 

alinhado com o diretor de cena, pois além de ser responsável pela luz e pelos enquadramentos, 

ou seja, pela encenação da obra, esta função tem intuito de reforçar as intenções previstas pela 

dramaturgia. Este profissional vem tendo um papel cada vez mais importante na construção 

narrativa e dramatúrgica do produto, seja por causa da alta definição de imagem que veio 

junto com a TV Digital, seja com as possibilidades técnicas, de efeitos de imagem. 

Recentemente, na novela Velho Chico (2016), com a morte do ator Domingos Montagner, que 
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fazia o protagonista Santo, durante as filmagens da novela, o diretor de fotografia Leandro 

Pagliaro69 passou a representar o olhar do personagem, que era representado através da 

câmera subjetiva, exigindo deste profissional uma sensibilidade narrativa que ia além da 

habilidade técnica do uso da câmera.  

 O diretor de arte, juntamente com o diretor e às vezes com o roteirista, cria a 

concepção visual do programa, elaborando tanto as locações em estúdio quanto buscando as 

locações externas, liderando também a equipe de cenógrafos, figurinistas e produtores de arte. 

Já o figurinista, é responsável pelo visual dos personagens, através das roupas e acessórios. O 

ator e produtor Daniel Filho (2003, p. 427), que se inclui na afirmativa, diz que “Há atores 

que só começam a representar corretamente quando acabam de vestir a roupa do personagem. 

É o momento em que eles completam a construção do personagem”.  

 Finalmente, em maior número na produção das telenovelas, estão os atores, 

profissionais que darão vida à história elaborada pelo roteirista. Tanto pela quantidade, quanto 

pela importância que possuem no contexto produtivo, encarnando os personagens que 

veremos na tela, a formação do elenco é uma das maiores dificuldades de uma produção de 

dramaturgia. Autores e diretores terão suas preferências de escalação, mas nem sempre todos 

os atores estão disponíveis.  

 

A escalação do ator deve ser feita de maneira segura porque, principalmente em 

novela, ele é o elemento mais importante, o “dono” do personagem. Lógico que o 

texto é do autor, mas o ator bem escalado, com domínio do personagem, consegue 

cativar e dar peso ao resultado final (DANIEL FILHO, 2003, p. 304). 

 

 Da mesma forma que os estúdios de cinema de Hollywood se valem do star system na 

produção dos seus filmes, que é realizado em função do destaque e da fama de certo ator, de 

uma grande estrela, a telenovela brasileira usa igualmente deste esquema dentro da televisão, 

os autores escrevem uma novela tendo em mente quem interpretará os protagonistas, ou a 

emissora se valer do destaque midiático de certo ator para colocá-lo em evidência (DANIEL 

FILHO, 2003).  

 

 

 

                                                             
69 O profissional foi responsável pela fotografia de outros trabalhos na Rede Globo em parceria com o diretor 

Luiz Fernando Carvalho: as séries Subúrbia (2012) e Correio Feminino (2013) e a novela Meu pedacinho de 

chão (2014).  
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3. ENTRE DISPOSIÇÕES E TOMADAS DE POSIÇÃO: A TRAJETÓRIA 

ARTÍSTICA DE JOÃO EMANUEL CARNEIRO 

 

 Neste capítulo reconstituímos a trajetória artística de João Emanuel Carneiro que, 

enquanto roteirista, é um agente social inserido nos campos da teledramaturgia e do cinema 

brasileiros. Ambos consistem em sistemas de produção comercial amplos, instituídos por uma 

concorrência altamente competitiva. Refletir sobre esses dois campos de produção 

audiovisual, com base na perspectiva de Bourdieu (1996), implica estar atento à história das 

práticas e representações de agentes, grupos de instituições que configuram os parâmetros nas 

lutas classificatórias e definem a natureza dos produtos que são feitos, como são feitos e os 

critérios de avaliação. Em consonância com o sociológico, Souza argumenta que: 

 

Trajetórias, posições, escolhas que estão relacionadas aos sistemas de reconhecimento 

e consagração próprias do campo, sistemas que permitem aos realizadores se 

pensarem enquanto criadores, que envolvem a relação com seus pares e as lutas 

classificatórias sobre telenovela, atuação dos profissionais, etc., que sofrem efeitos de 
outros campos (político, religioso, jornalístico) e que pressupõem relações com as 

instâncias reguladoras básicas do campo – telespectadores, mercado publicitário e 

outros realizadores internos, externos e que atravessam o campo (SOUZA, 2002, p. 7). 
 

 Sem perder de vista o objetivo deste trabalho, identificar e analisar o estilo do autor-

roteirista em telenovelas, a partir das obras de João Emanuel Carneiro, o desenvolvimento 

deste capítulo prioriza aspectos de sua trajetória que possam refletir em suas escolhas ao 

escrever seus trabalhos, pensado a partir de sua formação e suas principais referências 

enxergadas à luz da noção de encargo e intencionalidade das obras, a partir de Baxandall 

(2006), sendo as marcas estilísticas identificadas como resoluções para problemas.  

O mapeamento da trajetória do roteirista, portanto, entendendo sua relação com os 

demais realizadores e instituição responsável pela obra audiovisual, colabora no sentido de 

melhor compreender o processo de criação do autor como também constitui a estratégia de 

construir hipóteses sobre escolhas estilísticas presentes nas telenovelas. Também nos ajuda a 

entender a posição do roteirista em cada contexto de produção e seu grau de autonomia. O 

capital simbólico acumulado das instâncias autorais e seu processo de consagração no interior 

dos campos em que transita, sobretudo através das premiações, também são importantes para 

suas escolhas enquanto criador. A trajetória de Carneiro aqui descrita foi investigada através 

de matérias veiculadas na grande imprensa, em entrevistas com o autor (em programas de 

televisão, jornais impressos e para o Memória Globo (2008), sites de festivais de cinema e 

outras instâncias de consagração e através das obras de pesquisadores de televisão.  



117 
 

João Emanuel Carneiro fala constantemente em entrevistas70 que sempre foi um 

contador de histórias, sua brincadeira preferida quando criança. Filho de um artista plástico 

com a escritora, museóloga, antropóloga e crítica de arte Lélia Coelho Frota, que chegou a 

ganhar o Prêmio Jabuti em 1979, importante instância de consagração literária, Carneiro 

cresceu no universo cultural da criação artística, entre intelectuais, escritores e artistas em 

geral de clásse média alta. Adolescente, nos anos 1980, fã e colecionador de quadrinhos, já 

possuia um capital social que permitiu capitalizar sua escrita, e através de contatos do seu 

círculo social familiar, aos 15 anos, chegou a colaborar como roteirista nos quadrinhos de 

Ziraldo, nos gibis dos personagens Pererê e Menino Maluquinho. 

No final da década de 1980, ingressou no curso de Letras da Pontífica Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e, durante a faculdade decidiu fazer do divertimento 

infantil sua profissão, através do audiovisual. Nesse período, enquanto estudante universitário, 

decidiu contar suas próprias histórias e encontrou uma maneira de fazê-los ao produzir seus 

próprios filmes, pois além da disposição, dispunha de condições financeiras para tal 

empreendimento (MEMÓRIA GLOBO, 2008).  

 

3.1. A INSERÇÃO NO CAMPO CINEMATOGRÁFICO 

 

O cinema brasileiro tem se configurado como uma indústria modesta em grande parte 

de sua história71, se o compararmos a outras indústrias cinematográficas no mundo, ou mesmo 

a países vizinhos, como a Argentina72. Mesmo nos dias atuais, predomina na produção 

nacional o cinema independente e que se apoia em editais públicos de incentivo ao 

audiovisual. Observando o portfolio de duas das produtoras audiovisuais mais bem sucedidas 

do país, a O2 Filmes e a Conspiração, percebemos que o trabalho com publicidade é maior, 

seguidos por programas televisivos e cinema. Outra grande produtora do país, a Globo 

Filmes, ainda possui suas produções muito vinculadas à emissora de televisão. Foi criada 

                                                             
70 Observamos em pelo menos quatro entrevistas em que  Carneiro relaciona sua vocação de escritor às histórias 
que inventava com seus bonecos na infância.  1- Entrevista para o livro Autores – histórias da teledramaturgia, 

do Memória Globo (2008); 2- Entrevista realizada em 2009 para o programa Outras Palavras, do Canal Futura, 

disponível no canal do Youtube da emissora:< https://www.youtube.com/watch?v=3xZHtmyZF7s > Acesso em 

abril de 2019; 3- Entrevista para o programa Starte, do Globo News, realizada em 03 de abril de 2012; 4- 

Entrevista para o programa Donos da História, programa do Canal Viva, exibido em 23 de julho de 2017 e 

disponível em < https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/> Acesso em abril de 2019.  
71 Durante o período da Chanchada, entre as décadas de 1930 e 1960, o cinema brasileiro chegou a ter bons 

estúdios ligados aos filmes das produtoras Cinédia e Atlântida Cinematográfica. 
72 “Cinema na América Latina: argentinos produzem mais, mas assistem menos”. Disponível em: 

<http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/cinema/2012-07-12/cinema-na-america-latina-argentinos-produzem-

mais-mas-assistem-menos.html>. Acesso em: 20 de junho de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=3xZHtmyZF7s
https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/
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inicialmente em 1997 como um departamento da TV Globo voltado para a coprodução de 

filmes (BUTCHER, 2006), passando, posteriormente, a realizar cortes para cinema de 

minisséries da emissora. 

Nesse panorama de desenvolvimento, um dos grandes probemas identificados na 

indústria cinematográfica brasileira é a sua distribuição. O cinema brasileiro ainda é um 

“cinema de festival”: os filmes que se destacam em premiações nos principais festivais do 

país, como o Festival de Brasília e o Festival do Rio, são aqueles com mais chances de 

conseguirem distribuição para estrearem em salas comerciais (CHALUPE DA SILVA, 2010).  

Com grande parte das obras cinematográficas sendo realizadas através de editais 

públicos e sua visibilidade se dando a partir de festivais de cinema espalhados em todo o país, 

do Cine Ceará ao Festival de Cinema de Tiradentes, dois importantes eventos para a produção 

independente, alguns dos principais cineastas brasileiros contemporâneos começaram suas 

carreiras como curta-metragistas em festivais. O cineasta Beto Brant realizou três curtas 

metragens e foi diretor de videoclipes, recebendo premiações73, antes de estrear seu primeiro 

longa Os matadores (1997). Já Karim Ainouz, diretor e roteirista, realizou seis curtas-

metragens antes da sua estreia no circuito comercial de cinema com Madame Satã (2002)74. 

No final da década de 1980, o país vivia uma crise generalizada, com alta inflação e 

que apenas sinalizava os anos difíceis que viriam para o cinema brasileiro e para outros 

setores da sociedade. Em 1990, o governo do presidente Fernando Collor de Melo fechou a 

Embrafilme, empresa estatal reguladora do cinema nacional desde 1969, assim como outros 

órgãos estatais que eram responsáveis pelo gerenciamento do cinema nacional, como o 

Concine (Conselho Nacional de Cinema), que existia desde a década de 1970, e a Fundação 

do Cinema Brasileiro. Até esse momento, a produção brasileira era totalmente apoiada nesse 

modelo de produção estatal, que financiava e distribuía os filmes. No mesmo momento, 

também houve a extinção da cota de tela, que estabelecia um número mínimo de exibição de 

filmes nacionais nas salas de cinema. Foi-se interditado um modelo de produção que existia 

há mais de 20 anos sem uma substituição imediata por outra política de produção de filmes 

nacionais. Essas medidas tiveram um impacto muito forte nas produções cinematográficas 

que praticamente se extinguiram na primeira metade da década de 1990. 

                                                             
73 Beto Brant recebeu prêmio de melhor curta-metragem no Festival de Havana por Jó (1993) e dirigiu três clipes 

para o grupo Titãs, vencendo o MTV Video Music Awards com o videoclipe Será que é isso que eu necessito? 
74 As filmografias de Beto Brant e Karim Ainouz podem ser vistas no site do IMDB (Internet Movie DataBase): 

<https://www.imdb.com/>. Acesso em: junho de 2018. 
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Esse era o contexto cinematográfico do Brasil quando João Emanuel Carneiro decidiu 

escrever, dirigir e produzir o curta-metragem Zero a zero. Além da disposição para fazer o 

filme, o roteirista também dispunha de recursos financeiros, já que ele mesmo bancou a 

realização da obra. Para as funções técnicas, convidou alunos do curso de Cinema da 

Universidade Federal Fluminense, o segundo mais antigo do país, criado em 1968 pelo 

cineasta Nelson Pereira dos Santos e que formou realizadores consagrados do cinema 

brasileiro independente como Marina Meliande, Felipe Bragança e Pablo Baião e até mesmo 

novelistas como Rosane Svartman, co-autora da novela da Rede Globo Totalmente Demais 

(2015). Uma combinação da disposição de um contador de histórias para se lançar no 

mercado audiovisual, com a de estudantes ávidos por experiências práticas (MEMÓRIA 

GLOBO, 2008). 

O curta-metragem foi lançado apenas dois anos depois, o que Carneiro atribui à falta 

de experiência e dinheiro (MEMÓRIA GLOBO, 2008). O que vemos na tela é um filme com 

enquadramentos de câmera e planos simples, denunciando um diretor pouco experiente. O 

filme possui uma proximidade com os quadrinhos: mostra o diálogo entre um garoto e uma 

garota na praia sem que o rosto deles apareça; as partes do corpo, enquadradas em primeiro 

plano, conversam entre si. O filme dá destaque ao diálogo, fazendo um criativo uso das partes 

do corpo na narrativa e que, ao mesmo tempo, exigia poucos movimentos de câmera, o que 

demonstra, senão sua experiência prévia como roteirista, o seu maior interesse pela escrita do 

filme. O trabalho venceu a categoria de melhor curta-metragem em 16mm no Festival de 

Gramado em 1991, tornando João Emanuel Carneiro conhecido no meio cinematográfico. Em 

entrevista publicada em Autores – histórias da teledramaturgia, obra feita pelo Memória 

Globo (2008), o roteirista exprime como percebe o curta na sua trajetória: 

 

Minha vontade de trabalhar com cinema surgiu da vontade de fazer o curta-metragem. 

Eu precisava contar aquela história. Zero a zero é um filme realizado com mil dólares, 
e que, de certa maneira, abriu as portas da minha carreira. A partir dele, ganhei vários 

prêmios e passei a ser um pouco conhecido. Muitos cineastas brasileiros viram o 

filme, gostaram e me convidaram para escrever roteiros (MEMÓRIA GLOBO, 2008, 
p.19). 

 

 Em 1994, escreveu e dirigiu outro curta, Pão de Açúcar. Em entrevista realizada para 

o programa Umas palavras do Canal Futura em 200975, Carneiro revela que nunca quis ser 

diretor, mas desejava escrever histórias para o cinema e os curtas-metragens foram uma 

                                                             
75 Entrevista realizada em 2009 para o programa Outras Palavras, do Canal Futura, disponível no canal do 

Youtube da emissora:< https://www.youtube.com/watch?v=3xZHtmyZF7s > Acesso em abril de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=3xZHtmyZF7s
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maneira de se inserir no universo cinematográfico, conhecer diretores e produtores que 

pudessem se interessar pelas suas histórias. Isso demonstra que o roteirista decidiu seguir a 

lógica do campo do cinema, mudando seu habitus e se tornando diretor circunstancialmente. 

Após seus curtas terem circulado de forma significativa em festivais de cinema, passou a 

colaborar em vários roteiros de diversos longas-metragens e não voltou a trabalhar como 

diretor76. 

 Em termos técnicos, realizar um filme nos dias de hoje se tornou bem menos 

complicado. Os equipamentos digitais são menos custosos e mais fáceis de manusear. Esse foi 

certamente um dos fatores que fizeram com que novos realizadores pudessem fazer seus 

filmes e se inserir no mercado. Atualmente, mais de duas décadas depois do início da carreira 

de Carneiro no audiovisual, o cinema independente brasileiro permanece com a mesma 

lógica, a do curta-metragem e do festival. O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, 

por exemplo, um dos nomes mais celebrados da nova geração, realizou seis curtas-metragens, 

entre eles os premiados Eletrodoméstica (2005) e Recife Frio (2009), construiu capital 

simbólico nos festivais e com seu trabalho como crítico de cinema e curador até a estreia do 

seu primeiro longa-metragem, O som ao redor (2012). 

 

3.2. A CONSAGRAÇÃO COM CENTRAL DO BRASIL  

 

O cineasta Walter Salles afirma que a premissa de Central do Brasil (1998) já existia 

antes da realização do seu primeiro longa-metragem de ficção, Terra Estrangeira (1995), co-

dirigido com Daniela Thomas. A partir do argumento inicial, o cineasta propôs que Marcos 

Bernstein, que trabalhava como assistente de produção e pesquisa na VideoFilmes, produtora 

de Salles, desenvolvesse a história. Bernstein iniciou seu trabalho de roteirista co-escrevendo 

Terra Estrangeira com o diretor, produção em que também foi assistente de direção77. 

Como Bernstein era um roteirista iniciante, decidiu, juntamente com Salles, convidar 

outro roteirista e surgiu o nome de João Emanuel Carneiro, que era igualmente inexperiente, 

mas havia se destacado no cenário cinematográfico nacional com seus dois curtas-metragem 

                                                             
76 Em entrevista mais recente, para o programa Donos da História, do Canal Viva, exibida em 23 de julho de 

2017, Carneiro afirma que na verdade, gostaria de ser diretor de cinema, mas as oportunidades e suas habilidades 

lhe encaminharam para o ofício do roteiro. A fala do roteirista reflete, mesmo sinteticamente, uma fase do campo 

do cinema em que era difícil o ingresso de novos diretores, conformem explicitamos mais à frente. Disponível 

em: < https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/> Acesso em abril de 2019.  
77 Informações contidas no making of do filme Central do Brasil (DVD Central do Brasil, Europa Filmes, 2000) 

e em entrevista de Marcos Bernstein ao programa Boa Vontade Entrevista, da emissora paulistana Boa Vontade 

TV. Entrevista disponível no canal do Youtube da emissora: <https://www.youtube.com/watch?v=lUlyr3Vc6kc> 

Acesso em: 30 de junho de 2018. 

https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/
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Zero a Zero e Pão de Açúcar. Em entrevista para o site da Sony Pictures Classics78, uma das 

distribuidoras de Central do Brasil, Walter Salles afirma ter convidado os dois roteiristas pela 

curiosidade do novo. Na opinião do cineasta, um roteirista experiente pode, amiúde, realizar 

um trabalho mecânico e, por isso, importa mais o talento do que a experiência. Vale ressaltar 

que no momento Salles também era um diretor inexperiente. 

O trabalho de escrita do roteiro durou cinco anos e teve aproximadamente vinte cinco 

versões (ROMANIELO, 2013). No making of contido no DVD do filme79, Carneiro e 

Bernstein revelam que dividiam as cenas que seriam escritas por eles, individualmente, e em 

seguida se reuniam para entrar em consenso sobre o que foi produzido. No entanto, durante o 

período de filmagem, apenas João Emanuel Carneiro estava presente no set, como assistente 

de direção, com igual disposição para mudanças ou improvisações ligadas ao roteiro80.  

Durante a pré-produção do filme, o roteiro de Central do Brasil foi selecionado no 

Sundance Institute Screenwriters Lab, um dos laboratórios de elaboração de roteiro mais 

concorridos entre novos realizadores. O trabalho de escrita do roteiro também foi premiado 

com US$ 310 mil em um concurso promovido pelo Sundance Film Institute81, em disputa 

com outros 2.000 concorrentes. Central do Brasil foi o único argumento escolhido em 

unanimidade pelos setes jurados internacionais e até aquele momento foi o maior prêmio e 

estímulo internacional recebido por um cineasta brasileiro a um projeto futuro de produção82. 

O valor do prêmio é equivalente à metade dos custos do primeiro longa-metragem de 

Salles, Terra Estrangeira. Além do financiamento inicial do filme, que foi orçado em US$ 2,2 

milhões, a importância do prêmio é o aval internacional concedido ao projeto, que passou a 

ter o apoio de investidores estrangeiros e co-produção francesa. Em entrevista ao jornal Folha 

de São Paulo, o cineasta norte-americano Howard Goldberg afirma que “um projeto de filme 

escolhido pelo Sundance Institute abre todas as portas das produtoras e garante muitas 

facilidades para o filme virar realidade”83. 

                                                             
78 Disponível em: <https://www.alsolikelife.com/shooting/2009/08/980-112-central-do-brasil-central-station-
1998-walter-salles>. Acesso em: 30 de junho de 2018. 
79 DVD Central do Brasil, Europa Filmes, 2000. 
80 Central do Brasil no IMDB <https://www.imdb.com/title/tt0140888/?ref_=nm_knf_t3>; DVD Central do 

Brasil, Europa Filmes, 2000. 
81 O Sundance Film Institute é uma organização sem fins lucrativos fundada pelo ator estadunidense Robert 

Redford e é comprometida com o crescimento de artistas do cinema independente. Dentre suas principais 

atividades está a realizaçãode um festival de cinema para produção independentes. 
82 Informações contidas na matéria “Central do Brasil‟ tem filmagens em PE”. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fol/cult/cu05023.htm>. Acesso em: 30 de junho de 2018. 
83 “Sundance premia roteiro de Walter Salles”. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/1/29/ilustrada/8.html>. Acesso em: 30 de junho de 2018. 
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Além disso, a experiência prática no laboratório de roteiros, significou uma 

oportunidade singular para os dois roteiristas iniciantes aprenderem o ofício com profissionais 

consagrados do cinema mundial, além do capital simbólico gerado ao ter o trabalho 

selecionado numa instituição igualmente prestigiada. O site do Sundance Institute descreve o 

laboratório da seguinte maneira:  

 

O Laboratório de Roteiristas é um workshop de cinco dias que oferece aos roteiristas 
independentes a oportunidade de trabalhar intensamente em seus roteiros com o apoio 

de escritores estabelecidos em um ambiente que se concentra na arte e na criação de 

roteiros através de riscos criativos84.  

 

Para darmos a dimensão da importância deste laboratório, alguns dos cineastas que 

tiveram os roteiros dos seus filmes desenvolvidos a partir desta experiência são os 

estadunidenses Quentin Tarantino, com Cães de Aluguel (1992); Paul Thomas Anderson, com 

o filme Jogada de Risco (1996) e Kimberly Pierce, com Meninos não choram (1999), 

realizadores conhecidos mundialmente e que obtiveram expressiva consagração com tais 

filmes85.  

Com o prestígio internacional conseguido em grande parte graças ao roteiro 

desenvolvido por João Emanuel Carneiro e Marcos Bernstein, houve uma captação de 

recursos bem sucedida também no Brasil. O filme foi produzido com o apoio do Ministério da 

Cultura, através da secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual e a lei de incentivo à 

Cultura – Lei Rouanet e co-produzido e finalizado com recursos da Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, através da RioFilme. A produção do filme 

ainda teve apoio dos Governos do Estado da Bahia e Pernambuco, estados onde o filme foi 

rodado, e de prefeituras locais (SALLES, 1998). 

Central do Brasil se tornou um dos mais emblemáticos filmes brasileiros e foi 

considerado o marco de consolidação para a Retomada do Cinema Brasileiro (NAGIB, 2002).  

Como já abordamos, em 1990, o governo brasileiro vigente foi responsável pelo fechamento 

da Embrafilme, assim como de outros órgãos estatais que produziam e distribuíam os filmes 

nacionais. Desde 1969, ano de criação da Embrafilme, que o cinema no Brasil possuía um 

vínculo muito forte com o Estado e o encerramento destas instituições fizeram com que as 

                                                             
84 Texto original: “Program Description: The Screenwriters Lab is a five-day writers' workshop that gives 

independent screenwriters the opportunity to work intensively on their feature film scripts with the support of 

established writers in an environment that focuses on the art and craft of screenwriting and creative risk taking”. 

Disponível em: <http://www.sundance.org/programs/feature-film> Acesso em abril de 2019. 
85 Informações retiradas do site do Sundance Institute. Disponível em: < 

http://www.sundance.org/programs/feature-film> Acesso em abril de 2019. 

http://www.sundance.org/programs/feature-film
http://www.sundance.org/programs/feature-film
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produções fílmicas no país diminuíssem e fossem quase extintas até meados de 1995. Apenas 

em 1993, após a saída do presidente Collor de Melo, foi promulgada a Lei do Audiovisual, 

para tentar revitalizar o setor e promover a retomada expressiva do cinema brasileiro. O 

marco consiste justamente em ter sido estabelecida novamente uma política do audiovisual e 

acabou por caracterizar as produções realizadas a partir de 1995 como o Cinema da 

Retomada. 

O grande legado da Retomada, além de simbolizar a transição para um modelo de 

produção que permanece até hoje no país, foi reconectar o público brasileiro com o seu 

cinema, de fazer as pessoas encararem o cinema nacional como parte de sua identidade, de se 

reconhecerem nas telas e de voltarem a frequentar as salas de cinema para assistir filmes 

nacionais (NAGIB, 2002).  Nesses últimos anos, não havia no imaginário de grande parte dos 

brasileiros uma referência de cinema nacional86.  

O filme tido como ponto inicial da Retomada das produções nacionais é Carlota 

Joaquina (1995), primeiro filme de Carla Camurati, que caiu no gosto do público e fez mais 

de um milhão de espectadores (NAGIB, 2002). No entanto, Central do Brasil é o mais bem-

sucedido da Retomada. Além de igualmente levar mais de um milhão de espectadores ao 

cinema, venceu mais de 20 prêmios internacionais, entre eles o Urso de Ouro de melhor filme 

e Urso de Prata de melhor atriz para Fernanda Montenegro no Festival de Cinema de Berlim. 

Venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e foi indicado ao Oscar de Melhor 

Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, gerando uma comoção e torcida nacionais por parte do 

público e da imprensa que lembravam as copas do mundo (ORICCHIO, 2008). 

No trailer87 oficial de Central do Brasil, uma narração em off anuncia a premissa do 

filme: “um filho em busca do pai, uma mulher a procura de um filho, um filme em busca de 

um país”. Essa última frase remete tanto ao fato de tratar-se de um road movie, que adentra o 

interior do país mostrando na tela um Brasil distante dos grandes centros urbanos, mas 

também acaba sintetizando o momento em que o país vivia com o seu cinema, de 

redescoberta. Uma das marcas dos filmes do período, tão bem configuradas em Central do 

Brasil, foi um retorno às variadas formas da tradição de representação do Brasil, remetendo 

ao Cinema Novo (ORICCHIO, 2008). “Um filme em busca de uma emoção perdida”, dito 

                                                             
86 Uma pesquisa encomendada pelo jornal Estado de São Paulo em 1992 revela que 61% dos entrevistados não 

foram capazes de dizer um filme brasileiro que tinham lhes agradado, 39% por não lembrarem o título e o dado 

mais alarmante, 37% por nunca terem entrado numa sala de cinema para ver uma produção brasileira. Ainda, 

poucos se recordavam de ter visto uma produção brasileira, a maioria citava o sucesso que foi Dona flor e deus 

dois maridos, uma produção de 1976 (ORICCHIO, 2008). 
87 Trailer disponível em <https://tvuol.uol.com.br/video/trailer-do-filme-central-do-brasil-

04020E183262E0C15326/>. Acesso em: 30 de junho de 2018.  
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também no trailer, sintetiza essa busca do cinema nacional por um público e de um público 

por uma referência de cinema brasileiro.  

Em síntese, João Emanuel Carneiro inicia sua carreira no longa-metragem com um 

convite do até então jovem e inexperiente Walter Salles para escrever o roteiro de Central do 

Brasil (1998) em parceria com Marcos Bernstein, uma produção com êxitos de público88, 

crítica e instâncias de consagração. Em termos de temática, arriscamos dizer que algumas das 

marcas estilísticas de Carneiro já estão presentes no filme, como a ambiguidade moral da 

protagonista e uma vontade de retratar um Brasil não hegemônico, desaguando em produções 

como as telenovelas Da cor do pecado (2004), que se passa em parte em São Luiz – MA, e 

Avenida Brasil (2012), cujo cenário é o Divino, bairro fictício do subúrbio e zona norte 

carioca. 

 

3.3. OUTRAS HISTÓRIAS A SEREM CONTADAS NO CINEMA 

 

Com o sucesso de Central do Brasil, Carneiro foi convidado a trabalhar como 

roteirista colaborador ou principal para diversas produções de cineastas com trajetórias e 

estilos bastante diferentes, vivenciando diversos modos de produção e amadurecendo o 

conhecimento e a percepção acerca do ofício.  Colaborou em textos, ora junto a diretores, ora 

com uma equipe de roteiristas, o que proporcionou dinâmicas de trabalho e escrita diversas. 

No primeiro caso, em geral, prevalece as escolhas criativas do diretor-roteirista, pois os 

colaboradores são contratados para escrever diálogos e pensar em ambiências. No trabalho em 

equipes com diversos roteiristas, às vezes as decisões são coletivas ou se divide o roteiro em 

partes (MEMÓRIA GLOBO, 2008). Essa experiência foi importante ao considerar os 

encargos assumidos pelo autor estudado ao se tornar o roteirista titular de uma novela.  

 Em 2015, o ator e diretor Guilherme Fontes lança Chatô – o rei do Brasil, um filme 

cuja produção gera uma história que rende mais do que o próprio material fílmico. Como 

estava se destacando como roteirista no início dos anos 1990, época de início da produção do 

filme, Carneiro foi convidado para participar do projeto que, ao longo dos 21 anos, passou por 

muitas controvérsias, inclusive sobre quem seriam os roteiristas. Finalmente, aparecem nos 

créditos João Emanuel Carneiro e Guilherme Fontes89. 

                                                             
88 “1 milhão passa por ‘Central do Brasil”. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq13069833.htm> . Acesso em: 30 de junho de 2018. 
89 “Chatô‟, o filme mais longo de todos os tempos”. Época, 10/04/2015. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/04/chato-o-filme-mais-longo-de-todos-os-tempos.html>. Acesso em: 

julho de 2018. 
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 Mas enquanto Chatô estava sendo produzindo, Carneiro foi roteirista colaborador de 

Castelo Rá-Tim-Bum, O filme (1999), de Cao Hamburger, produzido pela TV Cultura; do 

filme independente Cronicamente Inviável (2000), de Sérgio Bianchi, um filme de forte 

denúncia social e ganhador de prêmios importantes como o da APCA, Associação Paulista 

dos Críticos de Arte, e o Youth Jury Award: Environment is Quality of Life no Festival 

Internazionale del Film de Locarno; e do filme Seja o que Deus quiser (2002), dirigido por 

Murilo Salles. 

 Em 2001, Carneiro repete a parceria com Marcos Bernstein no filme Um crime nobre, 

de Walter Lima Júnior, consagrado diretor atuante desde os anos 1960 e que, entre algumas 

premiações, recebeu o Urso de Prata no Festival de Berlim. Com produção da Globo, foi uma 

tentativa da emissora de realizar uma série de filmes de baixo orçamento para televisão, se 

associando, inclusive, à produtora norte-americana Columbia (Sony Pictures) e à emissora 

italiana RAI90, mas o projeto não foi bem-sucedido, no entanto, reforça o acúmulo de capital 

simbólico de Carneiro ao ser associado ao diretor que ocupa uma posição importante no 

campo do cinema brasileiro.  

 De toda maneira, o cenário do cinema brasileiro, ainda se reestruturando, era favorável 

a experimentações. Foi apenas no ano seguinte, a partir da repercussão de Cidade de Deus 

(2002), de Fernando Meirelles, que o cinema brasileiro consolidou uma filmografia regular 

anual. Ainda não existiam tantos profissionais que trabalhassem no cinema apenas no ofício 

do roteiro. O que tornava rico o espaço de possibilidades para Carneiro, que teve a disposição 

para experimentar o ofício do roteiro no cinema em obras com diferentes temáticas e 

condições de produção. 

  Em alguns dos filmes escritos por Carneiro, observamos um alinhamento de histórias 

da realidade brasileira (como o que vinha sendo visto em Central do Brasil, Cronicamente 

Inviável e Seja o que Deus quiser) com o maior potencial comercial, a partir da coprodução e 

distribuição da Globo Filmes, que não só possui o capital financeiro para investir nos filmes, 

como os meios de divulgação através dos diversos veículos de comunicação ligados ao Grupo 

Globo. Orfeu (1999) é fruto dessa parceria, filme com roteiro de Carneiro e dirigido por Cacá 

Diegues, atuante desde os anos 1960. Além de ter massivo elenco da TV Globo, o que 

chamava o público ao cinema, o filme era baseado na obra de Vinícius de Morais e possuía 

direção musical de Caetano Veloso. Em 2003, o roteirista trabalha novamente em um filme de 

Cacá Diegues com produção da Globo Filmes, Deus é Brasileiro, uma comédia road movie.  

                                                             
90 Informações extraídas da página do filme no Internet Movie Data Base (IMDB). Disponível em < 

https://www.imdb.com/title/tt0446493/> Acesso em janeiro de 2019. 

https://www.imdb.com/title/tt0446493/
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João Emanuel Carneiro passou a ser um roteirista bastante ativo no cenário 

cinematográfico nacional, escrevendo filmes que circularam com relativo êxito no circuito 

comercial (BUTCHER, 2006). Foi roteirista principal de Cristina quer casar (2003), comédia 

de uma pequena produtora dirigida por Luiz Villaça, Redentor (2004), parceria entre a Globo 

Filmes e a Conspiração Filmes e dirigido por Cláudio Torres, e dos filmes A partilha (2001) e 

A dona da história (2004), ambos dirigidos por Daniel Filho e produzidos pela Globo Filmes. 

Essa posição conquistada no ambiente cinematográfico, escrevendo para produtos de 

diferentes contextos e temáticas, trabalhando com diversos produtos, diretores e atores, nos 

leva a refletir sobre a tomada de posição para trabalhar na televisão, de que maneira suas 

habilidades no cinema e seus interesses os levaram, em 1999, a ser roteirista colaborador da 

minissérie A muralha (2000), escrita por Maria Adelaide Amaral, na Rede Globo.  

 

3.4. PRIMEIROS TRABALHOS NA TELEVISÃO 

 

A Rede Globo, a segunda maior emissora do mundo de acordo com a revista de 

economia Forbes91, e com reconhecido grau de excelência em suas produções ficcionais, pode 

ser considerada, para um roteirista estreante, um lugar difícil de trabalhar, além de 

competitivo (HEFFNER, 2007). Inicialmente, não se escolhe os projetos com os quais se 

envolve: a partir do trabalho realizado vão se fazendo alguns testes, como o de um 

colaborador escrever o roteiro de algum programa especial da emissora, de menor duração. 

No contexto histórico da teledramaturgia, alguns roteiristas construíram sua trajetória dentro 

da emissora e se tornaram autores consagrados, como Gilberto Braga, Benedito Ruy Barbosa 

e, mais recentemente, João Emanuel Carneiro (NOGUEIRA, 2002). Como explica Comparato 

(1995), há dinâmicas próprias de trabalho nas emissoras de TV que explicam a trajetória dos 

seus funcionários, a exemplo do autor-roteirista de telenovela:  

 
Os roteiristas contratados trabalham nas grandes redes de TV ou nas grandes 
produtoras. Existe, portanto, um amplo leque de variantes contratuais em relação aos 

diversos trabalhos possíveis que são levados a cabo. Alguns roteiristas podem escrever 

durantes anos apenas os diálogos das séries de humor, enquanto outros, por exemplo, 

podem ter um contrato de exclusividade total, com determinadas obrigações durante 

                                                             
91 A Globo só perde em volume de programação e faturamento para a emissora estadunidense ABC. Ainda, o 

Grupo Globo é considerado o 14º maior conglomerado de mídia do mundo. Disponível em: 

<http://www.businessinsider.com/the-30-biggest-media-owners-in-the-world-2016-5> Acesso em 30 de junho de 

2018. 
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um dado período de tempo e recebendo, o resto do ano, uma remuneração para não 

trabalhar para os concorrentes (COMPARATO, 1995, p.356)92. 

 

 O convite para ser colaborador na minissérie A Muralha partiu do diretor de núcleo 

Daniel Filho, que, na época, coordenava trabalhos tanto na emissora quanto na Globo Filmes. 

O diretor narra que contratou João Emanuel Carneiro, porque precisava de um roteirista com 

experiência cinematográfica para fazer aquela minissérie de época (DANIEL FILHO, 2003). 

De acordo com Daniel Filho (2003), o texto estava muito radiofônico, entre quatro paredes, 

com mais diálogos do que ação, com poucas externas e cenas de batalha. Em seguida, também 

na Globo, Carneiro realizou duas adaptações de obras literárias e uma história original para o 

programa Brava Gente. Em 2001, repete a parceria com Maria Adelaide Amaral sendo 

colaborador da minissérie Os Maias e, em 2002, colabora também em telenovela, Desejos de 

Mulher, de Euclides Marinho. 

 O momento em que o roteirista que estamos estudando adentra no campo, final da 

década de 1990 e início da década de 2000, conforme mostramos no capítulo anterior, 

corresponde à fase de reestruturação e ampliação do campo da telenovela, um momento em 

que o produto atinge escalas industriais, criando um cenário favorável para o surgimento de 

uma nova geração de autores-roteiristas. Em consequência, Carneiro realiza sua estreia como 

autor principal da novela das sete Da cor do pecado em 2004, considerada um enorme 

sucesso, configurado pela audiência expressiva, sendo até hoje uma das produções mais vistas 

do horário93. Seu trabalho seguinte, Cobras e Lagartos (2006), também do horário das sete, 

repetiu o sucesso da novela anterior. 

 Tendo realizado três trabalhos como roteirista colaborador na Rede Globo, João 

Emanuel Carneiro, demonstrando disposição em submeter sinopses para ser roteirista titular 

                                                             
92 Nesse sentido, achamos importante ressaltar o contexto de fundação da Associação de Roteiristas 

Profissionais de Televisão, Cinema e Outras Mídias, em 2000, a partir da solidariedade e indignação 

de autores da TV Globo pela falta de crédito de alguns roteiristas em um programa humorístico da 
emissora, agravada pela notícia de que um conhecido diretor iria dar a si próprio crédito de roteirista 

de uma novela que estava dirigindo mesmo sem ter escrito o roteiro. Os dois fatos combinados 

levaram dezenas de autores a iniciarem um protesto pela internet. O movimento foi crescendo e o que 
visava apenas proteger o direito de alguns companheiros se tornou uma associação destinada a discutir 

os problemas da profissão, seus direitos e deveres, e o fortalecimento da categoria no mercado de 

trabalho. Disponível em http://www.abra.art.br/ Acesso em Janeiro de 2018. 
93 “Da cor do pecado, primeira novela de João Emanuel Carneiro, estreava há 14 anos”. Disponível em: 

<https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/historia-da-tv/2018/01/da-cor-do-pecado-primeira-novela-de-

joao-emanuel-carneiro-estreava-ha-14-anos>. Acesso em: 30 de junho de 2018. 

http://www.abra.art.br/
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de novelas, afinal, conforme explica na entrevista ao programa do Canal Viva Donos da 

História94, desejava, de fato, ser dono das histórias das obras em que trabalhava: 

 

A televisão é muito a arte do autor. E o cinema é a arte do diretor. Assim como teatro 

talvez seja a maior arte do ator. Então eu migrei pra televisão porque sabia que quando 
fosse autor de alguma coisa na televisão eu teria essa autonomia e essa voz que eu não 

tinha no cinema, por estar sempre subordinado a ideia do diretor. 

 

 Tendo acumulado certa experiência e capital simbólico na Globo, tendo trabalhado 

com diferentes profissionais, a tomada de posição de Carneiro foi submeter a sinopse, 

incorporando o habitus dos criadores de novela da emissora com uma história mais 

“tradicional”, mas com elementos essenciais para uma novela do horário das sete funcionar 

sem grandes riscos – como ter bons núcleos de humor, ser leve e dinâmica (MEMÓRIA 

GLOBO, 2008). Percebemos Da cor do pecado como uma tomada de posição importante, na 

medida em que, em entrevistas, como no já mencionado programa Donos da História, o autor 

declara que essa foi a novela que o possibilitou exercer o papel de autor principal de sua 

primeira telenovela, ganhando reconhecimento entre os pares e o público. 

 

3.5. A ESTREIA COMO AUTOR DE NOVELAS DO HORÁRIO DAS SETE 

 

Quando João Emanuel Carneiro tem a sinopse de Da cor do pecado aprovada, 

culminando na sua estreia enquanto autor titular, ele afirma ter encarado com simpatia a ideia 

de fazer carreira na televisão justamente pela autonomia que poderia ter ao criar suas 

histórias, e que não seguiria trabalhando em TV se continuasse colaborador, pois apesar de 

reconhecer o papel deste ofício, ele não é o dono da trama (MEMÓRIA GLOBO, 2008). Na 

entrevista concedida ao mencionado programa do Canal Viva, o autor declara: 

 

Eu fiquei muito pouco tempo como colaborador, eu quis logo ser autor, eu queria 

contar minhas histórias. Então eu fiz uma sinopse dessa novela, Da cor do pecado, 
que na época chamava Chocolate, deixei na Globo, sabendo assim, se não fossem 

fazer essa novela, eu vou fazer um filme, não vou ficar mais na Rede Globo como 

colaborador. E por acaso eu fui na Rede Globo, deixei essa sinopse, em cima da mesa 

do Ary Nogueira que era o diretor nessa época de RH e o Sílvio de Abreu95 passou 
uma hora depois que eu estive lá, pegou uma pilha de sinopses, essa tava por cima e 

                                                             
94 Entrevista para o programa Donos da História, programa do Canal Viva, exibido em 23 de julho de 2017 e 

disponível em < https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/> Acesso em abril de 2019.  

 
 
95 Sílvio de Abreu, autor de telenovela, era na época o diretor do núcleo de teledramaturgia da Rede Globo, que 

tinha entre outras funções, aprovar os projetos ficcionais da emissora, entre série e novelas.   

https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/
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levou 40 sinopses no avião pra ler (...) No mesmo dia ele ligou pro Ary Nogueira que 

ligou para mim já dizendo que iam fazer a novela.  

   

 Nas novelas, além do roteirista principal e dos colaboradores, existe um supervisor de 

texto, um profissional mais experiente que atua especialmente em produtos de autores 

iniciantes, como era o caso de João Emanuel Carneiro em sua telenovela de estreia. Em Da 

cor do pecado, o autor Silvio de Abreu foi o supervisor, que revisava os textos, orientava e 

dava sugestões mais diretas para a trama, como a escolha de atores e da própria diretora 

Denise Saraceni, que dirigiu também A muralha, e já havia trabalhado com o roteirista. Souza 

(2004a) sugere que escolher equipes de trabalho semelhantes dá garantias à emissora de que o 

trabalho realizado pode acontecer sem tantas divergências produtivas e criativas.  

 Carneiro afirma que seu método de escrita de telenovelas veio especialmente do seu 

trabalho com os dramaturgos Maria Adelaide Amaral e Sílvio de Abreu, que são conhecidos 

como autores que centralizam muito o trabalho para si. “Silvio foi uma pessoa maravilhosa, 

foi um supervisor pra mim nessa novela, e um mestre sempre, uma pessoa que sabe tudo 

desse ofício e um grande estimulador também nesse processo todo”, ressalta o autor96. 

Sobre o seu método de trabalho, Carneiro explica que, se o capítulo tem 30 páginas, 

sua escaleta terá 20, com os diálogos já apontados e que a tarefa do seu colaborador é 

melhorar, dar um acabamento em forma de cena, depois o capítulo volta para ele, que faz a 

revisão final. Uma escaleta de novela consiste em um capítulo cena por cena, já com 

indicações de cenário, locações – é o plano detalhado, mas conciso, de como será o capítulo, 

para que normalmente os roteiristas colaboradores escrevam o diálogo. Mesmo considerando 

seu método exaustivo, Carneiro alega preferi-lo, porque acredita que assim a novela fica mais 

bem composta e coesa (MEMÓRIA GLOBO, 2008).  

 

Se eu mandasse cada colaborador desenvolver um núcleo, botasse todas as ideias deles 

nas tramas e, em seguida, juntasse tudo, a novela não teria unidade. Quer dizer, é 
muito exaustivo para mim, mas fica mais redondo. Não gosto quando as novelas se 

tornam muito aleatórias, e me incomoda quando vejo uma novela assim (MEMÓRIA 

GLOBO, 2008, p.26). 

 

Os roteiristas colaboradores desta novela são Ângela Carneiro, Vincent Villari e 

Vinicíus Vianna. Destes profissionais, Vincent Villari foi o único a seguir trabalhando com 

Carneiro nas novelas seguintes, tendo também integrado a equipe de Cobras e Lagartos 

                                                             
96 Entrevista para o programa Donos da História, programa do Canal Viva, exibido em 23 de julho de 2017 e 

disponível em < https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/> Acesso em abril de 2019.  

 

https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/
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(2006) e A Favorita (2008). A recorrência na colaboração é importante na dinâmica industrial 

da teledramaturgia, pois a dinâmica de trabalhos entre profissionais que já se conhecem acaba 

colaborando nas escolhas do autor que definem seu estilo. 

 Em Da cor do pecado, o preconceito racial norteia a narrativa, que é centrada no 

romance interracial vivido pela feirante Preta e o botânico e o herdeiro Paco, ambientada nas 

cidades de São Luís e Rio de Janeiro. Casal que se conhece e se apaixona no primeiro 

capítulo, amor impossível, vilã que atrapalha o relacionamento, dilemas entre diferentes 

classe sociais: vários temas “clássicos” do folhetim estão presentes, assim como as 

convenções das tramas do horário das sete, como um programa de humor que transcenda o 

tradicional núcleo cômico da novela e se estenda na história.  

 Embora seja a novela mais convencional do autor, ela traz algumas novidades para a 

emissora, como a primeira protagonista negra da Rede Globo e a estreia do prestigiado ator de 

cinema Matheus Nachtergaele em novelas. Acreditamos também que esta estreia já exibe 

marcas de estilo de Carneiro enquanto novelista, que serão recorrentes em suas obras, como a 

preferência por espaços narrativos que não estejam localizados unicamente nos bairros de 

classe média das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, onde são ambientadas a maior parte 

das telenovelas da Globo. A ambiguidade moral dos personagens e a dúvida acerca do seu 

caráter também é uma marca recorrente nas novelas estudadas, conforme será apresentado na 

análise das obras, no capítulo seguinte.  

Outra escolha dos modos de narrar que estão presentes na trama, configurando o estilo 

do autor é o núcleo da família Sardinha, formada por uma mãe solteira e super protetora, 

Mamuska, que cria os cinco filhos (Apolo, Dionísio, Ulisses, Thor e Abelardo) com o 

objetivo de torná-los grandes lutadores. Carneiro partiu do seu repertório enquanto 

consumidor e experiência enquanto roteirista de quadrinhos para que este núcleo, através dos 

diálogos, da caracterização dos personagens, e a encenação remetessem às convenções das 

histórias de heróis dos quadrinhos estadunidenses. O roteirista afirma que, além de explicitar 

essas marcas no texto, conversava com a direção sobre a forma de retratar a família para que 

sua representação se tornasse de fato uma marca (MEMÓRIA GLOBO, 2008). A proposta era 

que a combinação de cores, os planos curtos, os enquadramentos em detalhes sequenciais, a 

disposição das personagens e os seus movimentos corporais, e as onomatopéias feitas através 

da sonorização, aludissem, de fato, aos comics (Figuras 03, 04, 05 e 06). No enredo, por 

exemplo, além das constantes lutas travadas entre estes personagens, a matriarca da família 
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fazia uma sopa especial que desenvolvia uma espécie de super força instantânea a quem 

tomasse, remetendo a Popeye, clássico dos quadrinhos norte-americanos, criado em 1929.  

 

 
Figura 3 - Mamuska, matriarca da família Sardinha 

  
Figura 4 - Família Sardinha alinhada, em 

enquadramento frequente dos personagens 

 
Figura 5 - Thor e Apolo lutam 

 
Figura 6 - Contra-plongée da derrota de Apolo 

 

 

 

 

 

 De modo a demonstrar essa configuração dos quadrinhos, onde os quadros de cenas da 

novela repetem aos quadros dos comics, capturamos duas sequências da família Sardinha, 

praticamente sem cortes, nas quais podemos observar o uso de planos curtos, que dão a ilusão 

de imagem para, com enquadramentos de detalhes, que criam um encadeamento de cortes 

rápidos que formam a ação narrativa do conjunto de cenas. Na primeira sequência (Figura 

07), tem-se uma sequência formada por 15 planos, bastante precisos e com enquadramentos 

centralizados, nos quais Apolo e Dionísio decidem sair de casa e viajar com o barco do 

último, para desgosto da matriarca e dos outros irmãos. Vemos a revolta da mãe, que 

questiona a fuga dos filhos. No quadro 11 desta figura, a namorada de Apolo se junta ao 

grupo, e na imagem em movimento, vista no capítulo, sua chegada é tão rápida que só 

percebemos quando ela está no quadro. Por último, Mamuska joga a mala de Apolo na água, 

que mergulha para recuperá-la. 
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Figura 7 - Sequência de planos da família Sardinha – praticamente sem cortes 

 

 Na segunda sequência (Figura 08), mostramos seis planos em que a amante do 

personagem Dionísio chega ao pier onde está seu barco, identificando que ele se encontra no 

local por reconhecer sua moto. 
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Figura 8 - Planos praticamente sem cortes, imagens quase paradas, enquadrados em detalhes, 

 

Da cor do pecado, além de uma das maiores audiências da história do horário, já foi 

reprisada duas vezes no Vale a pena ver de novo, programa de reprise de novelas da Rede 

Globo que vai ao ar de segunda à sexta no período da tarde. Em 2018, 14 anos depois de ter 

estreado, é a quarta novela mais exportada da emissora, sendo vendida para 104 países97. 

Ainda, pelo trabalho desenvolvido em Da cor do pecado, João Emanuel Carneiro ganhou o 

prêmio de Autor Revelação pela Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA). 

Além do conhecimento e do gosto por quadrinhos, o autor também diz ter levado 

muito da sua experiência de cinema para a televisão: 

 

Levei para a televisão a ideia de que o discurso, o diálogo, muitas vezes, precisa ser 

indireto. O problema da televisão é que, às vezes, o discurso é muito direto. Você 
escreve uma cena em que o personagem tem que dizer: “Eu te amo”. Existem mil 

maneiras de dizer “eu te amo” sem ser tão evidente, sem sublinhar tanto a frase. Ao 

mesmo tempo, na televisão, você precisa passar todas as intenções. No cinema, há 
outros recursos para transmitir o clima, as intenções. Na TV, as intenções precisam 

estar presentes no texto. Se não estiverem indicadas, os diretores não terão tempo para 

pensar naquela cena, e a mensagem poderá não ser transmitida. (…) O cinema ensina 

a fazer um discurso indireto, e a televisão ensina a fazer um discurso direto. Eu tento 
estar no meio do caminho quando faço televisão (MEMÓRIA GLOBO, 2008, p. 22).  

 

Esta é uma visão frequentemente explicitada por Carneiro, seja nas marcas dos seus 

trabalhos, seja em declarações em entrevistas. Era o roteirista de televisão que tinha vindo do 

cinema e que, portanto, teria algo novo a oferecer àquelas tramas. Uma das maiores críticas 

                                                             
97 “Saiba o ranking das novelas da Globo mais vendidas para o exterior” Disponível em: 

<http://bastidoresdainformacao.com.br/saiba-o-ranking-das-novelas-da-globo-mais-vendidas-para-exterior/>. 

Acesso em: 30 de junho de 2018. 
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que roteiristas de ficção brasileiros sofrem dos profissionais estrangeiros98 é a de serem muito 

diretos, didáticos, de mostrarem e dizerem ao mesmo tempo, menosprezando o espectador. 

Reconhecemos a influência do cinema no estilo de Carneiro principalmente a partir da 

maneira que o autor estrutura seu capítulo, de considerar aquela unidade de 1h a partir da 

possibilidade de um episódio isolado, trazendo algum conflito com desfecho em cada 

capítulo. A transição do cinema para a televisão do autor foi através do seu prestígio, mas 

também lhe gerou alguma controvérsia. Sua segunda novela, Cobras e Lagartos (2006), foi 

acusada de plágio pelos cineastas Walter Salles e Daniela Thomas99. O “mocinho” da trama, 

um músico motoboy que sonhava em seguir carreira artística, seria originalmente o 

protagonista do filme Linha de passe (2008), cujo primeiro tratamento do roteiro tinha sido 

escrito por Carneiro em 2003, antes do roteirista se desligar do projeto. Enquanto realizava 

seus primeiros trabalhos na televisão como colaborador, o roteirista participou desta produção 

dos diretores Walter Salles e Daniela Thomas, com quem já esteve, antes, em Central do 

Brasil (1998) e O primeiro dia (1999).  

O problema teria vindo em um momento conturbado para a Rede Globo, que havia 

escalado a novela de Carneiro baseado na audiência de Da cor do pecado para recuperar a 

audiência do horário das 19h, que havia caído expressivamente nas últimas três novelas que 

sucederam a trama de estreia do autor. Nesta primeira década de 2000, vimos que outras 

emissoras passam a investir novamente em ficção, chegando a ameaçar a hegemonia global 

com obras como o remake de A Escrava Isaura (2006), da Record.  

Dentro deste contexto, para a emissora era importante resolver a questão não 

comprometendo a próxima novela de Carneiro, já que o autor mostrou ter habilidade para 

recuperar o público das 19h. Além disso, a novela demanda um alto investimento financeiro e 

complexo sistema produtivo, exigindo soluções rápidas para que algo vá ao ar de segunda a 

sábado. Mas, apesar de ter sido aberto um processo contra a Globo, os agentes envolvidos 

resolveram a questão amigavelmente, regravando algumas cenas para que fossem alteradas 

determinadas características dos personagens.  

Dentro deste contexto, refletindo sobre as dinâmicas dos campos de produção 

audiovisual, nos quais o Grupo Globo ocupa posição privilegiada tanto no cinema quanto na 

televisão, concluímos a importância dos cineastas terem realizado um acordo com a emissora, 

                                                             
98 Guru em Hollywood, Robert McKee diz que roteiristas brasileiros devem aprender a não explicar tudo. O 

Globo, 10/02/2014. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/guru-em-hollywood-robert-

mckee-diz-que-roteiristas-brasileiros-devem-aprender-nao-explicar-tudo-11539505>. Acesso em: maio de 2018. 
99 Walter Salles aponta plágio em “Cobras e Lagartos”. Folha de São Paulo, 27/04/2006. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u59933.shtml>. Acesso em: julho de 2016. 
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já que Walter Salles é parceiro do Grupo - tendo a produtora de Salles, a VideoFilmes, 

produzido alguns filmes distribuídos pela Globo Filmes, como Cidade de Deus (2002), de 

Fernando Meirelles. No entanto, depois desse acontecimento, Carneiro não trabalhou mais 

como roteirista de filmes. 

Apesar da controvérsia, Cobras e Lagartos repetiu o sucesso da primeira novela do 

autor, atingindo picos de audiência que inúmeras produções do horário das nove nunca 

conseguiram atingir. Uma trama que se vale do humor para falar do consumo desenfreado, 

com uma narrativa leve, centrada na comédia e no romance, com um também protagonista 

negro, Foguinho, primeiro papel do ator Lázaro Ramos na televisão.  

A novela possui mais elementos cômicos do que a primeira, o que culminou na 

escolha do diretor Wolf Maia, experiente em comédias. O grande destaque desta novela é o 

protagonista anti-herói Foguinho, uma espécie de Macunaíma100 contemporâneo. Carneiro 

(MEMÓRIA GLOBO, 2008) fala que nas novelas se leva muito a sério as figuras clássicas do 

folhetim: a heroína, o mocinho, o vilão. Ele quis apresentar um personagem central que 

gerava dúvida: ele é bom ou mau-caráter? Essa característica voltaria a se repetir nas demais 

tramas escritas pelo autor. 

 

3.6. ESTREIA NO HORÁRIO DAS 21H 

 

Com capital simbólico acumulado de uma extensa filmografia, alguns prêmios no 

cinema e na televisão e duas novelas das sete, João Emanuel Carneiro ganha prestígio entre os 

pares na emissora e tem sua primeira sinopse aprovada para uma telenovela das 21h, A 

Favorita, que estreou em junho de 2008. Desde 1993, ano em que Benedito Ruy Barbosa faz 

a novela Renascer e que marca sua estreia no horário das 21h, não havia entrado ninguém 

novo no seleto grupo de autores que escrevem novelas para este horário: Gilberto Braga, 

Sílvio de Abreu, Glória Perez, Aguinaldo Silva e Manoel Carlos. João Emanuel Carneiro, 

com A Favorita, quebra uma rotatividade na emissora que já durava 15 anos101. 

A Favorita estreia em 2008 com direção geral de Ricardo Waddignton, um dos 

principais e mais experientes diretores da Globo, o que implica uma tomada de posição segura 

da emissora, já que as novelas das 21h consistem em produções com maiores riscos, 

                                                             
100 Referência ao livro de Mário de Andrade, Macunaíma, o heroí sem nenhum caráter, escrito em 1928 e um 

dos marcos do modernismo brasileiro. 
101 Manoel Carlos não integra a faixa de horário desde 2014, quando alegou estar aposentado da escrita de 

novelas. No seu lugar, entra o autor Walcyr Carrasco, com Amor à Vida (2014), que já escreveu mais duas 

novelas para às 21h, O outro lado do paraíso (2017) e A dona do pedaço (2019).  
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sobretudo por se tratar de um horário de mais visibilidade (SOUZA, 2011) e por Carneiro ser  

um estreante nas novelas dessa faixa. Já os roteiristas colaboradores são Marcia Prates, Fausto 

Galvão, Vicent Villari e Denise Bandeira, com os últimos tendo trabalhado nas novelas 

anteriores. Carneiro disse em entrevista102 que sempre escolhe seus colaboradores; e como já 

falamos, é coerente para as obras de um mesmo autor contar com certa recorrência na equipe, 

pois além de garantir a fluidez da produção novelística, os colaboradores reincidentes estão 

mais familiariados com as possíveis escolhas dramatúrgicas do ator titular.  

O espaço dos possíveis de João Emanuel Carneiro era oportuno, alguns fatores 

contribuíram para o roteirista conseguir ter a sua sinopse aprovada para o disputado horário: a 

própria emissora andava em busca de realizar uma telenovela que não se passasse no Rio de 

Janeiro103 (MEMÓRIA GLOBO, 2008). A novela que Carneiro propôs inicialmente era uma 

novela rural em que parte dela se passaria em alguma cidade de Goiás. Como o diretor de 

núcleo detém a última palavra acerca de elementos estratégicos de uma trama da Rede Globo, 

representando os interesses da emissora, foi estabelecido que, por questões de orçamento – 

afinal, tratava-se apenas da terceira novela do autor na emissora – uma modificação no local 

onde ocorre a narrativa para São Paulo. Pensando a telenovela e as escolhas do autor a partir 

do paradigma problema/solução (BORDWELL, 2008a), o roteirista transfere sua trama para 

São Paulo (o que barateia os custos), mas cria um município fictício que abriga a vila de 

trabalhadores da fábrica em torno dos protagonistas da história, com ares interioranos, 

ganhando assim o rural e o urbano.  

A Favorita apresenta como trama central a rivalidade entre as personagens Flora e 

Donatela, antigas parceiras de uma dupla sertaneja que havia feito sucesso no passado. Uma 

das grandes novidades dessa produção foi a decisão do autor em fugir dos modelos habituais 

de folhetim e iniciar a trama sem revelar ao público quem era a vilã e quem era a heroína. 

Pensando as convenções da telenovela atreladas ao romance de folhetim, consideramos que 

houve uma reestruturação da convenção, na qual o autor se utiliza do arquétipo de heroína de 

folhetim na caracterização da vilã, para causar dúvida e jogando com o telespectador a partir 

do seu repertório de histórias ficcionais e de estereótipos. 

 Neste sentido, Daniel Filho (2003), a partir da sua experiência como diretor, ator e 

produtor de filmes, minisséries e novelas, relata o que se foi convencionado em telenovela ao 

narrar mistérios. A partir do estabelecimento dessas regras, a novela da Rede Globo Suave 

                                                             
102 Entrevista realizada em 2009 para o programa Outras Palavras, do Canal Futura, disponível no canal do 

Youtube da emissora:< https://www.youtube.com/watch?v=3xZHtmyZF7s > Acesso em abril de 2019 
103 Das 12 telenovelas das 21h que passaram  imediatamente antes de A Favorita, apenas duas não se passavam 

no Rio de Janeiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=3xZHtmyZF7s
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Veneno (1999), em que ele foi diretor de núcleo junto com Ricardo Waddignton, é dada como 

exemplo de uma trama que teve baixa audiência por não ter cumprido com tais resoluções: 

 

a) O público sabe, os personagens não.  

b) Alguns personagens sabem, o público não.  
c) Um personagem sabe, o público sabe, os outros personagens não acreditam.  

d) Ninguém sabe o que acontece, o público vai saber junto com os personagens  
As fórmulas B e D são incompatíveis com a novela. Suave Veneno usou a fórmula B. 
(...) Quando o público não sabe, no início da novela, qual o mistério ou quem é quem, 

cria-se um problema! Tudo tem que ficar claro de início: mocinho, bandido, objetivo, 

etc. (DANIEL FILHO, 2003, p.177). 
 

Daniel Filho (2003) ainda afirma que um dos erros de Suave Veneno teria sido uma 

suposta vontade de ser original e a pressa em quebrar as regras. “Tudo isso, infelizmente, vai 

contra o estilo próprio das novelas. O difícil é aproveitar a fórmula e, contudo, ser diferente. 

Então o público não percebe a fórmula, só a diferença” (p. 176). A noção de estilo adotada 

aqui nesta tese, como viemos reiterando, parte das escolhas narrrativas dos autores, em 

soluções para problemas que estabelecem diálogos e rupturas com certas convenções, mas 

muitas vezes a partir delas.  

Contrariando a perspectiva do diretor e produtor, A Favorita também inicia sua trama 

narrando um mistério, usando a fórmula B e em alguns aspectos da trama a fórmula D, ambas 

desaconselhadas por Daniel Filho (2003) com base no seu repertório e experiência. No 

entanto, tal aspecto da trama é ressaltado até hoje entre estudiosos e críticos como um dos 

elementos mais inventivos das novelas contemporâneas (MOURA, 2009; SOUZA; WEBER, 

2009). A escolha de Carneiro por criar um mistério no início da trama sobre qual personagem 

estaria falando a verdade, Flora ou Donatela, representa uma experimentação bem-sucedida 

dentro do campo, que ao mesmo tempo se utilizou da linguagem do folhetim já codificada 

pelo público, para que este acreditasse que a heroína era a dotada de características 

convencionadas do seu arquétipo de personagem. Os efeitos gerados por essas escolhas, ao 

mesmo tempo em que convocam características já reconhecidas nas narrativas de telenovelas, 

como o par vilã e heroína, provocam uma ruptura de expectativas ao deixar brechas na 

delimitação e informação exata acerca das personagens. 

Em termos de audiência, A Favorita teve a pior estreia de sua década, segundo 

informações publicadas no jornal Folha de São Paulo104. Como temos reiterado, as novelas 

têm suas marcas fortemente associadas aos seus autores (SOUZA, 2011). No caso das tramas 

                                                             
104 “A Favorita tem a pior estreia da década”. Disponível em: <https://goo.gl/upyP5G>. Acesso em: maio de 

2018. 
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das 21h, podemos afirmar que essa associação se configura de maneira ainda mais presente, já 

que os autores são poucos e os que estavam escalados neste horário no momento da estreia de 

Carneiro já eram novelistas consagrados no ofício de escrever novelas para as 21h. 

Sugerimos, então, que uma das possibilidades de A Favorita ter demorado a cair no gosto do 

público e apresentar audiência que configure um sucesso expressivo, foi justamente porque os 

telespectadores deste horário, que possui público específico e mais amplo, ainda não conhecia 

João Emanuel Carneiro enquanto autor-roteirista.  

Outro aspecto a ser considerado é a disputa por audiência, através da concorrência 

com a teledramaturgia de outras emissoras, especialmente da Record, que por causa da estreia 

de  A Favorita, antecipa o último capítulo da novela Caminhos do Coração, das 22h30 para às 

20h40, ou seja, no horário em que na época se iniciavam as novela das 20h na Globo105. 

 Por fim, reforçando a contradição representada por esta novela nas regras explicitadas 

por Daniel Filho (2003) quanto à narração de mistérios, a partir do capítulo 56, na qual foi 

revelado ao público que a personagem rica com falhas de caráter era quem estava falando a 

verdade e a pobre e sofredora era a assassina, tal reviravolta gerou grande repercussão na 

audiência – ainda que parte dela estivesse se sentindo enganada, conforme declaram algumas 

matérias jornalísticas e o próprio autor, que revela em entrevista que a Rede Globo recebeu 

centenas de cartas de espectadores neste sentido. A partir de então a novela passou a despertar 

um maior interesse e a audiência aumentou106. Aclamada também nas instâncias de 

consagração, A Favorita ganhou dois prêmios APCA relativos ao ano de 2008, o de melhor 

autor para João Emanuel Carneiro e de melhor atriz para Patrícia Pillar. 

 

3.7. OUTRAS EXPERIMENTAÇÕES NA TELEDRAMATURGIA 

 

Depois de uma bem-sucedida estreia no horário das 21h, e terceira telenovela como 

autor principal, João Emanuel Carneiro ganha mais responsabilidade na Rede Globo ao atuar 

pela primeira vez na supervisão de texto de uma novela, Cama de gato (2009), de Duca 

Rachid e Thelma Guedes, do horário das 18h. 

 Em 2010, Carneiro retoma a parceria do roteiro de Central do Brasil com Marcos 

Bernstein e os dois escrevem a minissérie de nove episódios A cura. O autor de A Favorita 

                                                             
105 Tiago Santigo, autor da novela da Record, chegou a dizer em entrevista que “desbancaria a hegemonia da 

Globo” IN: “A Favorita tem a pior estreia da década”. Disponível em: <https://goo.gl/upyP5G>. Acesso em: 

maio de 2018. 
106 “Com reviravoltas, “A Favorita” passou de fracasso a fenônemo em 2008”. Disponível em: 

<http://m.folha.uol.com.br/ilustrada/2008/12/480638-com-reviravoltas-a-favorita-passou-de-fracasso-a-

fenomeno-em-2008.shtml . Acesso em: 30 de junho de 2018. 
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também repete a parceria da novela ao ter novamente Ricardo Waddington como diretor geral 

e de núcleo. Assim como em A Favorita, a minissérie gira em torno de um mistério e é 

centrada na incerteza do caráter do protagonista. A trama se passa na cidade mineira de 

Diamantina e mostra Dimas, um médico com dons curativos que retorna à cidade natal depois 

de, ainda criança, ter levado a culpa por um incidente que matou o melhor amigo. Há, 

também, uma história paralela do século XVIII, de um cruel antepassado do protagonista 

Dimas e sua relação com um curandeiro daquele período. 

 As minisséries, sempre exibidas após às 22h horas na Rede Globo, são os programas 

da emissora em que ocorrem mais experimentações, sejam de um autor, de uma temática ou 

de um formato. Acumulando três sucessos na emissora, Carneiro pode experimentar escrever 

em um formato inédito na sua trajetória, no qual, diferente das novelas, a obra vai ao ar já 

concluída, tendo inclusive a autonomia de convidar seu colega para co-escrever. O horário 

mais tarde de exibição também proporciona uma liberdade maior com o texto, já que a 

censura ao vocabulário, a violência e a nudez são menos restritivas. 

 Em A Cura, elementos dos gêneros de terror e suspense, que já apareciam nas novelas 

de Carneiro, são amplificados pelos autores, já que tais gêneros também são restritos a 

exibições mais tarde na televisão. A atmosfera mística e sobrenatural, cujos elementos de 

encenação, como uma fotografia escura, luz de velas, jogos de luz e sombra e músicas que 

incitam o suspense já apresentadas em cenas específicas em Da cor do pecado e A 

Favorita107, ganha centralidade na minissérie, com um programa de efeitos para gerar 

apreensão no espectador. Como outros trabalhos do roteirista, conquistou prêmio da APCA. 

 

3.8. AVENIDA BRASIL NO CONTEXTO DA CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

 

A Favorita (2008), do horário das nove, deu destaque ao autor roteirista João Emanuel 

Carneiro. A novela gerou repercussão expressiva na imprensa após o capítulo 56, quando 

finalmente foi revelado quem era a vilã da trama entre as duas protagonistas apresentadas ao 

público inicialmente. A partir desse momento, os índices de audiência da novela aumentaram 

e o roteirista virou assunto para o grande público e para a crítica especializada108. 

Quando Avenida Brasil (2012) foi anunciada na Globo como a próxima telenovela 

                                                             
107 “Morte, sangue: relembre cenas macabras nas novelas de João Emanuel Carneiro”. Disponível em < 

https://www.bol.uol.com.br/listas/morte-sangue-relembre-cenas-macabras-nas-novelas-de-joao-emanuel-

carneiro.htm> Acesso em abril de 2019.  
108 Informações extraídas do site Teledramaturgia, do jornalista Nilson Xavier. Disponível em 

www.teledramaturgia.com.br> Acesso em abril de 2019.  

https://www.bol.uol.com.br/listas/morte-sangue-relembre-cenas-macabras-nas-novelas-de-joao-emanuel-carneiro.htm
https://www.bol.uol.com.br/listas/morte-sangue-relembre-cenas-macabras-nas-novelas-de-joao-emanuel-carneiro.htm
http://www.teledramaturgia.com.br/
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das nove escrita por João Emanuel Carneiro, gerou uma expectativa, por parte do público e 

crítica109, de que a obra tivesse características semelhantes a seu sucesso anterior: que fosse 

inovadora, tivesse grandes reviravoltas e apresentasse uma ambiguidade moral semelhante 

nas representações de heroína e vilã. Essa expectativa tinha uma justificativa consistente. 

Trata-se do horário das 21h, dos grandes riscos, porque é o de maior audiência, mas também 

o de maior prestígio e reconhecimento dentro da emissora (SOUZA, 2011), para os críticos e 

para audiência de maneira geral. Têm-se um olhar mais atento às produções do prime time, 

como espera-se um apuro maior em sua realização. 

Avenida Brasil tem como trama central a busca da personagem Nina por vingança. 

Determinada a fazer justiça punindo a sua ex-madrasta, que, no passado, havia dado um 

golpe no seu pai e foi responsável pela protagonista, ainda menina, viver em um lixão. A 

novela apresenta poucos núcleos, e um destaque para a história principal ainda maior do que 

em A Favorita, aspecto que será explorado no capítulo seguinte.   

Tal telenovela é considerada para muitos críticos como o apogeu de João Emanuel 

Carneiro, considerando-a inovadora em termos narrativos e de encenação, preterindo a 

história de amor que muitas vezes move as tramas novelescas e trazendo o tema da vingança, 

clássico dos melodrama e folhetins, porém com ares renovados ao subverter novamente os 

arquétipos de vilã e heroína – que consistia em uma protagonista anti-heroína capaz de 

enganar e roubar para concluir seus planos de punir a vilã. Ou seja, as escolhas executadas 

pelos profissionais que participaram da produção de Avenida Brasil, seja nas estratégias 

dramatúrgicas, os temas abordados e os elementos da mise-en-scène geraram debate na 

imprensa e entre pesquisadores e estudiosos110. 

Consideramos que a temática foi um dos pontos fortes desta trama, que trouxe um 

olhar sobre a emergente classe C, que emergiu durante o Governo Lula (2003-2010), 

                                                             
109 A grande maioria das matérias que saíram antes da estreia de Avenida Brasil tentam compará-la com A 

Favorita e até prever seus pontos em comum. Matérias podem ser encontradas no banco de dados TV Pesquisa, 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no site: <http://www.tv-pesquisa.com.puc-rio.br/>. 

Acesso em: abril de 2019. 
110 Presente em artigos como “A complexidade televisiva na pós-modernidade: a telenovela Avenida Brasil em 
pauta”. Disponível em: <http://www.usp.br/alterjor/ojs/index.php/alterjor/ article/view/aj7-gi1/pdf_109>. Acesso 

em: 13 de abril de 2016. E “Inovações estilísticas na telenovela: a situação em Avenida Brasil”. Disponível em 

<http://revistaseletronicas. pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/16648>. Acesso em: 13 de abril de 

2018. Ainda, presente em matérias jornalísticas como “Avenida Brasil‟ oferece um espelho para a nova classe 

C”. Disponível em: <http://televisao. uol.com.br/critica/2012/03/27/avenida-brasil-oferece-um- espelho-para-a-

nova-classe-c.htm>. Acesso em: 13 de abril de 2016; “Análise: Avenida Brasil aproximou sala de estar da ficção 

com sala de estar da vida real”. Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,final-da-novela- 

nao-deixou-duvida-do-estilo-obra-de-folhetim,948143>. Acesso em: 13 de abril de 2016. E artigos como “O 

Protagonismo das Classes Populares na Telenovela Brasileira: uma reflexão a partir da “Avenida Brasil”. 

Disponível em: <http://www.intercom. org.br/papers/nacionais/2012/resumos/R7-2046-1.pdf>. Acesso em: 13 

de abril de 2018. 

http://www.tv-pesquisa.com.puc-rio.br/
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marcado por uma estabilidade econômica e um boom do consumo. Em episódio do  

programa do Canal Viva Donos da História111, Carneiro diz que a novela que estamos 

tratando captou um certo espírito do tempo, que acredita no momento em que concedia a 

entrevista, 2017, esta trama não faria tanto sucesso. Em entrevista à Folha de São Paulo112, 

realizada um mês antes da estreia de Avenida Brasil, o autor é questionado acerca de sua 

novela refletir os anseios da nova classe média, ao que respondeu: 

 
O escritor é um observador do que está em volta dele. Estou morando há três meses 

em Copacabana e aqui noto muito o Brasil do Lula, essa nova classe média. Acho 

curioso porque tem menos tensão social, já está um pouco uniformizado, não é como 
Ipanema que você vê o menino do morro e o cara que mora na praia. A minha novela é 

um pouco sobre isso também, tá havendo uma ascensão de pessoas que não tinha 

acesso a um bando de coisas que agora têm, e como isso vai influenciar o perfil 
cultural dessas pessoas, qual vai ser a cara dessa nova classe média.  

 

 Em entrevista ao telejornal Estudio I, da Globo News, Ivana Bentes,  pesquisadora da 

Escola de Comunicação da URFJ113, também é da opinião que a representação da classe C 

foi um dos fatores que contribuiu com o sucesso de Avenida Brasil, considerando esta como 

“a novela da mobilidade social do pós-Lula”. A pesquisadora também ressalta o tratamento 

da personagem vilã: “A maldade de Carminha é relativizada diante da maldade absoluta do pai. 

É uma vilã que tem humanismo. A novela sai do maniqueísmo e entra na complexidade que está 

na literatura, no cinema”.  Nesse sentido, o crítico de ficção televisiva Nilson Xavier114 

argumenta que embora as novelas, de maneira geral, busquem acompanhar a evolução da 

sociedade, Avenida Brasil representa um caso raro no gênero de “novela certa na hora certa”. 

A crítica do jornalista ainda ressalta que:   

 

Não houve na história recente deste país uma telenovela que aproveitou tão bem a 

situação socioeconômica para refletir na tela um retrato pitoresco de nossa realidade 
contemporânea. Pode-se dizer que o fictício bairro do Divino é um microcosmo do 

Brasil e foi responsável por toda essa catarse que levou diariamente milhões de 

brasileiros à frente da TV e que repercutiu nas ruas e na Internet. Mais uma vez – 

como em poucos exemplos em nossa Teledramaturgia – o brasileiro se viu refletido na 
telenovela. 

                                                             
111 Entrevista para o programa Donos da História, programa do Canal Viva, exibido em 23 de julho de 2017 e 

disponível em < https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/> Acesso em abril de 2019.  
112 Entrevista disponível em <https://f5.folha.uol.com.br/televisao/1056919-joao-emanuel-carneiro-cria-

mocinha-anti-heroina-em-nova-novela.shtml> Acesso em abril de 2019. 
113 “Ivana Bentes: Avenida Brasil é a novela da mobilidade social Pós-Lula”. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2012/10/ivana-bentes-avenida-brasil-e-novela-da-mobilidade-social-pos-

lula.html> Acesso em abril de 2019. 
114 “Avenida Brasil’: uma tragédia grega no subúrbio carioca”. Disponível em: 

<https://nilsonxavier.blogosfera.uol.com.br/2012/10/20/avenida-brasil-uma-tragedia-grega-no-suburbio-

carioca/?cmpid=copiaecola>. Acesso em abril de 2019. 

https://globosatplay.globo.com/viva/v/6022986/
https://f5.folha.uol.com.br/televisao/1056919-joao-emanuel-carneiro-cria-mocinha-anti-heroina-em-nova-novela.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/televisao/1056919-joao-emanuel-carneiro-cria-mocinha-anti-heroina-em-nova-novela.shtml
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2012/10/ivana-bentes-avenida-brasil-e-novela-da-mobilidade-social-pos-lula.html
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2012/10/ivana-bentes-avenida-brasil-e-novela-da-mobilidade-social-pos-lula.html
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A novela teve a direção de núcleo de Ricardo Waddignton, no terceiro trabalho em 

parceria com João Emanuel Carneiro. A direção geral foi de José Luiz Vilamarim, em sua 

segunda direção geral no horário das 21h, e Amora Mautner, que fazia sua estreia na função 

nas tramas deste horário. É importante reconhecer, nestes casos, a noção sugerida por Souza 

(2004a) de autoria compartilhada entre autor e diretor, não só pela aclamação dos diretores 

através da imprensa, mas por identificar na análise desta obra, um desenvolvimento da 

intencionalidade do autor realçado através do apuro técnico nos elementos de encenação, 

como iluminação, movimentos de câmera e enquadramento. Os roteiristas colaboradores são 

Alessandro Marson, Luciana Pessanha, Thereza Falcão, Antonio Prata e Márcia Prates – e 

apenas a última roteiristas trabalhou com Carneiro anteriormente, em A Favorita.  

Identificamos, especialmente em entrevistas115 com João Emanuel Carneiro realizadas 

antes da estreia e durante a exibição de Avenida Brasil, que o autor se encontrava em uma 

posição com mais autonomia que nas tramas anteriores, como a escolha de seus diretores, 

colaboradores, e alguns atores. Consideramos estas escolhas, que estão atreladas aos modos 

de exercer o ofício de cada um desses profissionais, um dos motivos do imenso êxito desta 

produção. O capital simbólico acumulado na televisão deu ao autor a liberdade criativa que 

não tinha tido até então, gerando seu produto mais aclamado até o momento. Arriscamos dizer 

que a escolha da equipe consiste em uma tomada de posição definidora para a qualidade da 

obra, existindo a confluência entre o texto de Carneiro com o rigor e a criatividade estilística 

da dupla responsável pela direção geral.  

A audiência massiva de Avenida Brasil em convergência com os novos usos da 

Internet, como já abordamos no capítulo anterior, tornou o produto um fenômeno de interação 

nas redes sociais online, tendo sido capaz de levar uma grande audiência a interagir com 

conteúdos transmídia criados pela Rede Globo ou por fãs em ambiências digitais, como os 

memes116. Para Nilson Xavier: 

 

Avenida Brasil foi a primeira novela coqueluche da Internet. Que o digam os memes 
referenciando a trama, a cascata diária de "oioiois" no Twitter e as inúmeras charges 

                                                             
115 Entrevista para o programa Starte, do Globo News, exibida em 03 de abril de 2012; entrevista para o Globo 

Réporter, da Rede Globo, exibida em 19 de outubro de 2012; entrevista para a Folha de São Paulo, disponível 

em < https://f5.folha.uol.com.br/televisao/1056919-joao-emanuel-carneiro-cria-mocinha-anti-heroina-em-nova-

novela.shtml> Acesso em abril de 2019.  

 
116 Último capítulo de “Avenida Brasil‟ mobiliza redes sociais”. Disponível em: 

<http://info.abril.com.br/noticias/ internet/ultimo-capitulo-de-avenida-brasil-mobiliza-redes- sociais-19102012-

21.shl>.  

https://f5.folha.uol.com.br/televisao/1056919-joao-emanuel-carneiro-cria-mocinha-anti-heroina-em-nova-novela.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/televisao/1056919-joao-emanuel-carneiro-cria-mocinha-anti-heroina-em-nova-novela.shtml
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engraçadinhas no Facebook. Hoje já não se espera mais o dia seguinte para comentar a 

novela com o vizinho. É tudo em "real time", como se o telespectador fosse à janela 
gritar para os vizinhos o que achou de determinada cena. Avenida Brasil conseguiu 

reunir todas as noites milhões de brasileiros, ávidos em compartilhar opiniões, em um 

mesmo sofá, virtual. Os números do Ibope ainda interessam ao mercado. Mas a 

repercussão na Internet tem uma função maior: é formadora de opinião, tão 
influenciável quanto os velhos "group discussions" entre donas de casa organizados 

pelas emissoras117. 

 

 Além da aclamação do público, através da audiência massiva e do engajamento 

configurado na forte presença de discussões acerca da novela em ambientes online, do debate 

generalizado, das salas das universidades aos bares, Avenida Brasil se tornou a novela mais 

exportada do Brasil pela Rede Globo, já vendida para mais de 140 países118.  

 

3.9. AUTOR DAS 21H: A REGRA DO JOGO E SEGUNDO SOL 

 

No capítulo 2, A telenovela brasileira, quando tratamos dos profissionais envolvidos 

no campo da telenovela, mencionamos as novas possibilidades técnicas do audiovisual e sua 

relação com uma ascensão do diretor no processo produtivo que gera as soluções criativas de 

uma novela. Amora Mautner obteve grande destaque na imprensa enquanto revelação na 

direção geral de Avenida Brasil. Essa conquista de capital simbólico, assim como a própria 

dinâmica da produção dessas obras, configurado nas relações com o autor, por exemplo, 

certamente contribuíram para que a diretora assumisse a direção de núcleo no trabalho 

seguinte escrito por João Emanuel Carneiro, A regra do jogo (2015). A realizadora ainda 

acumulou o cargo de direção-geral, junto aos diretores Paulo Silvestrini e Joana Jabace. 

Uma das principais tomadas de posição na elaboração de A regra do jogo foi 

justamente de Amora Mautner, criando um recurso de gravação denominado de Caixa Cênica, 

que consiste “em cenários de 360 grais, com a boca de cena fechada e uma logística que 

permite gravar uma novela na velocidade em que ela acontece”, segundo informações do site 

Memória Globo119. A forma de captação das imagens se aproximou dos reality shows para 

que o espectador tivesse uma impressão de naturalidade nas cenas. No período que antecedeu 

                                                             
117 Acesso em abril de 2018; “Avenida Brasil‟ faz sucesso também nas redes sociais”. Disponível em: 

<http://nilsonxavier.blogosfera.uol.com. br/2012/06/10/avenida-brasil-faz-sucesso-tambem-nas-redes- sociais/>. 

Acesso em abril de 2018. 
118“Saiba o ranking das novelas da Globo mais vendidas para o exterior” Disponível em: 

<http://bastidoresdainformacao.com.br/saiba-o-ranking-das-novelas-da-globo-mais-vendidas-para-exterior/>. 

Acesso em: 30 de junho de 2018. 
119Curiosidades de “A regra do jogo”. Disponível em 

<http://memoriaglobo.globo.com/mobile/programas/entretenimento/novelas/a-regra-do-jogo/a-regra-do-jogo-

curiosidades.htm>. Acesso em: 30 de junho de 2018. 
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a telenovela, a Rede Globo, através dos seus programas de televisão, divulgou a nova trama 

abordando bastante a caixa cênica tanto quanto “a próxima novela do autor de Avenida 

Brasil” ou “A próxima novela de João Emanuel Carneiro”. Falava-se bastante na diretora de 

Avenida Brasil e no seu novo invento120.   

A criação de Amora Mautner sugere uma disputa por capital simbólico dentro da 

trama, em que a Caixa Cênica configura o reconhecimento de marcas autorais (enquanto 

autonomia criativa e distinção dentro do campo da teledramaturgia) e de estilo (a partir das 

escolhas presentes nos capítulos prontos que vão ao ar). A nova maneira de captar imagens na 

telenovela criada pela diretora não repercutiu ao longo dos capítulos, nem na imprensa, nem 

nos debates em ambientes online. Encontramos poucas matérias em sites da Internet 

criticando o invento no sentido dele não ter sido útil à proposta dramatúrgica da obra121. 

A regra do jogo não teve as mesmas críticas entusiasmadas, a mesma audiência nem a 

mesma repercussão dos outros trabalhos escritos por Carneiro. Foi considerada pela crítica 

uma novela ambiciosa122, cujos capítulos não deram conta das tramas do enredo; tanto a 

imprensa quanto os grupos de discussão convocados pela Rede Globo indicaram um timing 

ruim para a novela, já que a emissora andava sequenciando tramas de violência urbana no 

horário das 21h, e que o protagonista não deveria ter sido interpretado pelo ator Alexandre 

Nero, já que sua imagem ainda estava bastante associada ao protagonista de Império, novela 

que tinha tido seus últimos capítulos em março do mesmo ano123. 

Quando saiu o anúncio que João Emanuel Carneiro estrearia uma novela em 2018 já 

foi anunciada uma mudança na direção. Segundo Sol foi dirigida por Dennis Carvalho, que 

estreou em parceria com o autor. Acreditamos que esta mudança reflete um certo habitus do 

autor frente às dinâmicas industriais da criação deste fenômeno da cultura de massa que é a 

telenovela brasileira. No que tange ao seu ofício de criador da história, a partir das nossas 

observações, é onde reside sua maior autonomia. Apesar de que nesta nova trama, a roteirista 

Márcia Prates, que colaborou com o roteirista titular em A Favorita (2008) e Avenida Brasil 

(2012), é co-autora junto com Carneiro, embora nas chamadas da novela a menção seja 

                                                             
120 Amora Mautner explica o conceito da caixa cênica, uma inovação de “A regra do jogo‟. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/4385390/>. Acesso em: 30 de junho de 2018. 
121 Matéria do portal Uol, disponível em: <http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/por-que-a-festejada-

diretora-de-avenida-brasil-caiu-em-desgraca-na-globo--15323>. Acesso em: maio de 2018. 
122 Pretensiosa, A regra do jogo foi uma novela apenas mediana. Disponível em: 

<http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/opiniao/pretensiosa-a-regra-do-jogo-foi-apenas-uma-novela-mediana-

10696>. Acesso em: 30 de junho de 2018. 
123 Público cansa de maldade em novela e “A regra do jogo” não decola. Disponível em: 

<https://odia.ig.com.br/_conteudo/diversao/televisao/2015-10-02/publico-cansa-de-maldade-em-novela-e-a-

regra-do-jogo-nao-decola.html>. Acesso em: 30 de junho de 2018. 
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apenas do nome do veterano,  refletindo a noção de autoria como construção social trazida por 

Souza (2004a; 2004b), na qual o reconhecimento público e a consagração operam. 

Apesar de ter começado com críticas e protestos na Internet, redes sociais online por 

falta de representatividade racial, a nova novela de Carneiro começou com audiência 

semelhante à  Avenida Brasil, repercussão expressiva nos sites online e críticas positivas,124 

que oscilaram ao longo da exibição. 

Um desafio de pesquisa, situado no contexto deste trabalho, é o de lidar com 

fenômenos enquanto ainda ocorre o seu desenvolvimento. A trajetória de Carneiro e suas 

movimentações no campo de produção televisiva não se encerraram, e suas posições mais 

recentes oferecem como desafio a dificuldade de aproximação. Trabalhos futuros devem, 

portanto, retomar e atualizar os desenvolvimentos mais atuais da trajetória de Carneiro, a fim 

de entender como suas tomadas de posição anteriores se articulam com aquelas mais recentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
124 Concentrada na trama principal estreia de Segundo Sol foi impecável. Disponível em: 

<https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/tonygoes/2018/05/concentrada-na-trama-principal-estreia-de-segundo-

sol-foi-impecavel.shtml>. Acesso em: maio de 2018. 
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4. ANÁLISE DE ESTILO: AS TELENOVELAS DE JOÃO EMANUEL CARNEIRO 

 

Refazer a experiência simbólica do outro 

cavando-a no cerne de um pensamento que é teu 

e é meu, por isso universal, eis a exigência mais 

rigorosa da interpretação 

              Alfredo Bosi 

Existem poucas histórias, e é a maneira de contá-

las que faz a diferença. 

                                                          Daniel Filho 

  

 O último capítulo deste trabalho realiza a análise de estilo do autor-roteirista João 

Emanuel Carneiro a partir do exame de cinco de suas telenovelas: Da cor do pecado (2004), 

Cobras e Lagartos (2006), A Favorita (2008), Avenida Brasil (2012) e A regra do jogo 

(2015). A análise empreendida parte da noção de estilo como sendo as escolhas realizadas por 

este autor no que se refere aos problemas e soluções relacionados as seis categorias definidas 

com base no nosso constructo teórico-metodológico e na observação das obras, a saber: 1- 

Primeiro capítulo (apresentação da narrativa), 2- Construção das protagonistas, 3- Os pares 

românticos; 4- Os vilões, 5- O cômico, e 6- Construção da serialidade. Acreditamos que a 

seguinte divisão contribui para o processo investigativo dos produtos em si, considerando a 

extensão de material. No entanto, compreendemos que, nas narrativas das novelas, estes 

elementos se relacionam e, portanto, aparecem entremeados nos tópicos desenvolvidos a 

seguir.   

 

4.1. O PRIMEIRO CAPÍTULO: APRESENTANDO A NARRATIVA 

 

A exibição de uma telenovela diariamente busca gerar o interesse constante do 

telespectador, para que este não deseje mudar de canal ou desligar a televisão. Para isso, a 

primeira impressão é fundamental. Para que o público permaneça atento à história e passe a 

acompanhá-la pelos seus cerca de 180 capítulos, o primeiro capítulo deve ser interessante, 

movimentado e informativo (PALLOTINI, 2012, p. 72). Um capítulo de estreia com tais 

características, garante um interesse nesse primeiro contato com a obra que se propagará em 

críticas especializadas presentes em sites e jornais, em conversas cotidianas e em postagens 

em redes sociais online como o Twitter e o Facebook. Essa impressão positiva, que está 
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relacionada ao modo como o autor constrói a narrativa, pode ser determinante para que mais 

pessoas vejam os próximos capítulos, garantindo a audiência que o produto demanda.  

O primeiro capítulo de uma telenovela tem como função nos ambientar nessa nova 

narrativa que passaremos ou não a acompanhar; conhecermos os protagonistas, a trama 

central e os espaços narrativos principais. Deve nos apresentar os interesses principais do 

protagonista de maneira a gerar certa empatia e de antemão introduzir um conflito à trama 

principal, gerando o gancho narrativo para os próximos capítulos. Ainda, a emissora almeja 

uma audiência expressiva logo na estreia para que se consiga bons contratos com os 

anunciantes.  

Ao receber o encargo de escrever uma telenovela em determinada emissora e horário, 

pressupomos uma intenção do autor de realizar exatamente aquela novela e não outra, a partir 

da história que ele deseja contar. A perspectiva da intencionalidade, proposta enquanto 

método de análise de obras artísticas por Baxandall (2006), é central na nossa análise de estilo 

do autor-roteirista aqui proposta, apontando para a recontituição das escolhas do autor 

considerando as suas tomadas de posição ao produzir a obra como possíveis soluções para 

problemas que surgem na prática do seu ofício.  

Para refletir sobre as intenções que motivaram João Emanuel Carneiro a escrever cada 

uma de suas novelas, a realizar cada um dos seus encargos, consideramos o roteirista como 

um agente social e histórico, inserido no contexto contemporâneo de produção de novelas da 

Rede Globo dos últimos 20 anos, localizado em uma tradição artística do ofício de escrever 

telenovelas que tem mais de meio século. É nesse contexto, nesse espaço, que são 

apresentadas as possibilidades de desenvolvimento da sua narrativa.   

Para Baxandall (2006), ao considerar a relação do objeto e o contexto no qual foi 

produzido, conseguimos formular os problemas que o agente teve que enfrentar. Para realizar 

seu encargo, o autor-roteirista vai ter que buscar soluções através dos recursos que dispõe – 

que vão desde às condições de produção da emissora, ao dispor de certas locações ou de um 

orçamento limitado, por exemplo, às suas próprias capacidades imaginativas enquanto 

contador de histórias. Ressaltando, de acordo com o paradigma problema/solução apresentado 

por Bordwell (2008a), que todos esses recursos estão inseridos em uma tradição do ofício 

com esquemas estilísticos, métodos e técnicas já estruturados e consagrados, aos quais o autor 

pode estabelecer uma relação de vínculo ou de afastamento.  

 Dentro do encargo de escrever uma nova telenovela, que vai suceder outra trama de 

outro autor, pensar as intenções do primeiro capítulo é imprescindível, afinal, ele será a porta 
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de entrada a essa nova narrativa que vamos acompanhar, possivelmente logo após meses de 

afetos e familiaridade com a novela anterior: é esperado que o primeiro capítulo seja 

conduzido de maneira a sintetizar as intenções do autor com a história que almeja contar.  

 Para os profissionais envolvidos na produção de uma novela, o principal objetivo é 

que ela tenha êxito de audiência. Outros fatores, digamos assim, valorativos, também são 

importantes, como premiações e críticas positivas (DANIEL FILHO, 2003). Mas a premissa 

dos anunciantes é que quanto mais telespectadores estejam assistindo os horários em que são 

veiculadas sua publicidade, melhor. Para o diretor, produtor e ator Daniel Filho (2003), não 

existe regra para o sucesso de uma telenovela, mas alguns aspectos são fundamentais e estão 

diretamente relacionados à maneira de introduzir a história, ou seja, ao seu capítulo de estreia. 

O autor deve buscar simplicidade na maneira de apresentar a história, tendo clareza e, ao 

mesmo tempo, sendo econômico na quantidade de personagens centrais. “Quando a novela 

abre com muitos personagens, confunde o espectador e ele não sabe mais quem deve ser 

amado ou odiado” (DANIEL FILHO, 2003, p. 69).  

Mesmo com todas as transformações125 passadas pela telenovela, e as mudanças que 

continua vivendo, com a ampliação das possibilidades técnicas, expressa na modernização de 

câmeras e softwares de edição; a chegada da Internet e suas mudanças na recepção e no 

consumo; e até mesmo a expansão transmidiática das narrativas novelescas online e offline, a 

forma básica da telenovela é a mesma e é secular: o folhetim (PALLOTTINI, 2012). 

Há mais de dois séculos que escritores, roteiristas e dramaturgos demonstram que 

paixão, ódio, ciúme, ambição, vingança, paternidades desconhecidas, ricos gananciosos, 

pobres lutadores, coincidências inacreditáveis, tramas diabólicas e perseguições infindáveis 

resultam em uma história capaz de atrair um grande público. Na forma contemporânea da 

telenovela, tal história é devidamente dividida em capítulos diários, interrompidos em 

momentos decisivos para serem aguardados ansiosamente. Novas tecnologias à parte, o que 

acaba importando mesmo para a novela é uma história intrigante que engaje o telespectador.  

Mas, voltemos ao início, ou melhor, ao primeiro capítulo. Afinal, toda boa história 

precisa de um começo estimulante. O que se pode esperar de um capítulo de estreia? A teórica 

e dramaturga Renata Pallottini considera que: 

 

                                                             
125 Transformações tais que não dizem apenas respeito ao momento atual, com as  mudanças na recepção e 

consumo através da Internet, mas de mudanças que vêm desde as primeiras histórias exibidas ao vivo na década 

de 1950, às tramas de capa e espada da autora cubana Glória Magadan ao processo de modernização nos anos 

1970 após a telenovela Beto Rockfeller (1968), cunhada em uma proposta realista de narrar acontecimentos 

cotidianos de utilizando de fala coloquial (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989).  
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Uma telenovela deve abrir mostrando toda a sua força, toda a sua potencialidade. Esse 

início reunirá algumas das qualidades (...) apresentação de personagens, colocação do 
ambiente e do clima da história básica, introdução do conflito principal; e outras 

características próprias: instalação de um tipo de gancho próprio da telenovela, feito 

de micro e macroexpectativas, apresentação de pelo menos algumas das tramas 

secundárias e personagens que as interligarão, e introdução da trama principal com seu 
respectivo conflito (PALLOTINI, 2012, p. 72). 

 

Pallottini (2012) indica que existem basicamente duas técnicas para iniciar uma 

telenovela. A primeira é que o primeiro capítulo deve começar com pequenos flashes de cada 

uma das tramas e subtramas que deve desenvolver, apresentando os principais personagens de 

cada núcleo de ação. Esse modo de apresentação pressupõe uma narrativa mais comedida, 

tendo em vista que os acontecimentos principais podem ocorrer ao longo dos vinte primeiros 

capítulos. A segunda propõe explorar de imediato as ações do núcleo principal, e os conflitos 

que acontecem no interior desse grupo serão o agente motor da narrativa. 

A primeira técnica tem como premissa uma maior ambientação geral nos personagens 

e espaços de ação da trama e de suas peculiaridades. Já a segunda, possui um foco maior no 

movimento e na ação dos protagonistas, partindo da ideia de que em uma novela é a história 

principal que vai prender o espectador de forma mais contundente e dará credibilidade às 

ações secundárias. Para Pallotini (2012), sempre existe um espaço para a harmonização das 

duas técnicas, para um meio-termo. Ou seja, é possível que uma seja atravessada pela outra.  

A partir da percepção da telenovela como um encargo do autor, que é um agente social 

que enfrenta problemas e que os soluciona por meio de certas escolhas, avançando nos 

constructos teóricos de Baxandall (2006) acerca das intenções de uma obra de arte e do 

paradigma problema/solução de Bordwell (2008a), a condução da narrativa explícita no 

primeiro capítulo estará em conformidade com os objetivos e características da história a ser 

contada ao longo da novela. O que eles irão expor inicialmente, que chamará a atenção do 

espectador nos próximos capítulos, depende do número de personagens e suas características, 

da quantidade de núcleos, da importância das subtramas para a narrativa central, da relevância 

ou não de certos espaços narrativos, apenas para mencionar alguns padrões de referência.  

As intenções por trás da escolha de caracterizar o maior número de personagens ou 

explodir um conflito de imediato vão ser mostradas ao longo dos capítulos, através da análise 

empreendida aqui das obras em si. Sendo assim, a análise do primeiro capítulo das novelas de 

João Emanuel Carneiro nos mostra as escolhas do autor de como conduzir inicialmente sua 

narrativa, qual será o primeiro olhar do espectador, o que será central para entendermos a 

trama que nos estimulará a acompanhar os próximos capítulos.  
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Nesse ponto, identificamos que as novelas de Carneiro misturam as duas abordagens, 

mas o autor prioriza caracterizar os personagens através das ações narrativas que podem 

desencadear ou não os conflitos. Nas novelas das 21h, o autor opta por realizar narrativas 

mais enxutas, com poucos núcleos e focada na trama central. 

Prosseguiremos com a análise das novelas de João Emanuel Carneiro. Até o momento 

de elaboração deste trabalho, o autor escreveu duas novelas para as 19h e quatro para as 21h. 

Segundo Sol (2018), sua obra mais recente até o momento, não integra o corpus analítico. 

Imediatamente, podemos afirmar que a execução das telenovelas possui diferentes intenções 

apenas por se encontrarem em horários distintos na grade de programação da Rede Globo. As 

novelas das 19h costumam ser caracterizadas como histórias leves, românticas e temperadas 

com algum humor. Por outro lado, o horário das 21h é caracterizado como o espaço das 

tramas contemporâneas que tratam das questões familiares, de temas considerados mais sérios 

(CAMPEDELLI, 1987). 

 

4.1.1. As novelas das sete: Da cor do pecado e Cobras e Lagartos 

 

Dentro da perspectiva analítica sugerida por Baxandall (2006), podemos dividir o 

Encargo geral em uma série de Diretrizes específicas, que são os termos relativos às 

circunstâncias desta atividade em particular. Ao receber o encargo de escrever uma telenovela 

do horário das 19h, assumimos que algumas das diretrizes sejam obter sucesso de audiência e 

dialogar com as convenções narrativas expressas nos produtos desta grade, o de histórias 

românticas, leves e bem-humoradas.  

Consideramos a ideia de convenção a partir do trabalho do historiador da arte E.H. 

Gombrich (1990), relacionada à tradição que, por sua vez, é construída nas primeiras 

realizações de um determinado ofício e suas técnicas, na continuidade com base no 

entendimento e na reprodução desses mesmos procedimentos por seus sucessos na elaboração 

do mesmo trabalho. A noção de convenção também é central na teoria de Bordwell (2013) 

acerca do estilo dos filmes. O autor afirma que todos os filmes tomam emprestado ideias e 

estratégias narrativas de outros filmes e outras formas de arte e que muito do que essas 

produções apresentam enquanto obra é ditado por regras tradicionais, as convenções.  

Acreditamos que parte das convenções narrativas das novelas das sete na Rede Globo 

foi estabelecida justamente por conta do horário de exibição. Imediatamente após o fim do 

horário comercial no Brasil, esse é o momento em que as pessoas normalmente chegam do 
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trabalho, as crianças estão em casa, e provavelmente, ainda acordadas, como também é hora 

do jantar. Ou seja, é construída a ideia de uma novela para a família. Ao mesmo tempo, não 

pode ser tão densa pois as pessoas estão chegando em casa ou jantando. O próprio autor João 

Emanuel Carneiro, em entrevista para Autores – histórias da teledramaturgia (MEMÓRIA 

GLOBO, 2008), considera que as novelas do horário das 19h não possuem um público típico 

e que por isso precisa chamar a atenção de todos, incluindo o adulto, o jovem e a criança: 

 

(...) a novela das sete precisa ser uma novela de bar. Precisa ser uma novela que faça a 
pessoa parar no botequim quando olhar para o monitor da televisão. A pessoa tem que 

se interessar por aquela imagem. A novela das sete não é uma novela de sofá que você 

senta e assiste. Ela precisa ter um atrativo a mais,  precisa ser muito movimentada, 

ágil. (...) Não há um público tão cativo nesse horário. Então, você precisa realmente 
conseguir atrair todo tipo de gente para assistir a história (MEMÓRIA GLOBO, 2008, 

p. 26). 

 

Exibida no horário das 19h, Da cor do pecado é a primeira novela de Carneiro como 

autor principal e foi ao ar inicialmente em 2004 com 185 capítulos. Sua narrativa é centrada 

no romance interracial vivido pela feirante Preta (Taís Araújo126) e o botânico (e 

supostamente único herdeiro do pai milionário) Paco ambientada nas cidades de São Luís e 

Rio de Janeiro. O casal forma um triângulo amoroso com a vilã Bárbara, namorada infiel de 

Paco, e que ambiciona casar-se com o botânico visando usufruir de sua herança. Em paralelo, 

o protagonista possui um irmão gêmeo que desconhece, Apolo, criado por Mamuska, uma 

antiga empregada do pai de Paco, Afonso, que teve gêmeos com o patrão e fugiu com uma 

das crianças sem que ele soubesse.  

Para criar uma história de amor leve, Preta e Paco, os protagonistas de Da cor do 

pecado se apaixonam à primeira vista. Se conhecem, falam “eu te amo” e decidem fazer 

mudanças significativas em suas vidas em prol do amor que sentem logo no primeiro capítulo. 

Na estreia, vemos que Bárbara, namorada de Paco, é a vilã que vai atrapalhar a concretização 

do amor do casal protagonista por causa da sua ambição pela herança do namorado. O pai do 

botânico, o empresário Afonso Lambertini, acaba indiretamente por ajudar a nora visando que 

Paco administre seu patrimônio. O conflito do núcleo principal, que vai se conduzir por toda a 

narrativa, aparece já no capítulo de estreia.  

No primeiro capítulo, tem-se igualmente o destaque do núcleo da família Sardinha, 

composto por Mamuska, dona de uma barraca de praia de sucos naturais, e seus cinco filhos:  

                                                             
126 Destacaremos o ator que interpreta a personagem conforme julgamos necessário para a análise de estilo do 

produto. Neste caso, destacamos Taís Araújo, pois de antemão, é importante saber que se trata de uma 

atriz/personagem negra. 
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Apolo, Ulisses, Thor, Dionísio e Abelardo. A matriarca aplica uma rígida educação aos filhos, 

treinando-os para serem lutadores nos moldes dos guerreiros gregos e romanos. Os 

personagens são cheios de maneirismos, palavras de ordem, roupas um pouco uniformizadas e 

seriam facilmente caracterizados apenas como o núcleo cômico se não fosse pelo intrigante 

detalhe de que Apolo, o filho mais velho, é idêntico a Paco, o botânico e herdeiro, embora 

essa semelhança seja a única ligação entre os dois núcleos inicialmente mostrada.  

Retomando rapidamente as teorias expostas por Pallotini (2012) acerca do capítulo de 

estreia de uma telenovela, Da cor do pecado soube mesclar as duas abordagens. As ações da 

narrativa são centradas em Paco e Preta, criando empatia com os protagonistas, curiosidade e 

intriga para os capítulos posteriores, ao mesmo tempo em que conhecemos muitos outros 

personagens e espaços narrativos. No entanto, iremos retomar a ideia do que seria a intenção 

do autor com suas escolhas do primeiro capítulo. Recapitulando: a intenção é criar uma suave 

história romanesca que atraia uma diversidade maior de público, já que é um horário, como 

explicitamos, em que é provável que muitas pessoas estejam chegando em casa do trabalho, 

no happy hour ou jantando. Agora, pensaremos as estratégias do primeiro capítulo que 

reforçam essa intenção.  

O primeiro capítulo de Da cor do pecado é focado no romance de Paco e Preta. A cena 

de abertura é de ambientação geral, remetendo a um videoclipe127. Vemos barcos no mar, 

construções antigas da cidade de São Luís, pessoas trabalhando e mulheres dançando tambor 

de crioula, dança popular maranhense (Figuras 9 e 10). No meio dessas imagens é mostrado 

um homem branco com uma câmera fotográfica dentro de um barco, contrastando com a cor 

da pele das pessoas que são mostradas (Figura 11).  Ao descer do barco, começa a fotografar 

pessoas no centro histórico: conhecemos o protagonista homem, Paco (Figura 12). 

                                                             
127 O termo alude a uma configuração atribuída ao videoclipe, a associação entre som e a imagem, mas também a 

outros aspectos do formato, como o comercial -  divulgação, a promoção de uma banda ( neste caso, por ser na 

abertura da novela indica a promoção da mesma) e o exibitório – formato televisivo (BARRETO, 2009).  
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Figura 9 - São Luís   

 

Figura 10 - Centro Histórico de São Luís 

 

Figura 11 - Paco no barco 

 

Figura 12 - Paco desembarca no centro histórico 

Em uma das ruas do centro histórico, mulheres dançam tambor de crioula128. Paco 

escuta a música dos tambores e se aproxima. Vemos várias saias rodando, rostos de mulheres 

exibidos de maneira rápida até se destacar o de uma mulher: a protagonista Preta (Figuras 13 

e 14). O destaque a Preta acontece até percebemos que Paco olha para ela e os olhares se 

cruzam.  A trilha incidental cessa e entra a canção Palavras ao vento, interpretada por Cássia 

Eller, enquanto os dois trocam olhares: temos um indicativo de amor à primeira vista. Ao 

longo da telenovela, a canção vai ser executada como forma de criar a atmosfera romântica do 

casal e como reiteração de sua relação. Dentre todas as apresentações dos personagens no 

primeiro capítulo, o dos protagonistas é o único em que há um momento solene, uma espécie 

de suspensão da narrativa, reforçado pela trilha sonora, que sobe enquanto a música de 

tambor, diegética, abaixa, os closes nos rostos dos personagens, onde o rosto de Preta aparece 

dançando em câmera lenta ao olhar para Paco (Figuras 15 e 16). 

 

                                                             
128 Dança típica maranhese de matriz africana.  



154 
 

 
Figura 13 - Tambor de crioula, Preta ao centro 

 
Figura 14 - Preta dança tambor de crioula 

 
Figura 15 - Preta olha para Paco 

 
Figura 16 - Paco olha para Preta 

 

Após esse primeiro encontro, eles se conhecem, quando Paco, fazendo uma pesquisa 

sobre ervas medicinais da região, vai até a barraca de Preta, que é feirante. As situações que 

se sucedem possuem o intuito de mostrar o caráter e a psicologia dos personagens: a 

fiscalização invade a feira popular onde a protagonista tem a sua barraca. Ela afirma a Paco 

que tem licença (ou seja, é correta), mas precisa ajudar seus amigos que não têm (solidária) a 

recolher as mercadorias. O protagonista ajuda a feirante, se arriscando por uma desconhecida 

(igualmente solidário). Ao mostrarem essas virtudes, há a intenção de gerar um sentimento 

positivo em relação aos protagonistas. A conversa inicial entre os dois também evidencia o 

amor impossível e as dificuldades que esse amor enfrentará ao longo da trama. Mas neste 

capítulo eles ficam juntos, vivem dias de romance nos lençóis maranhenses e fazem juras de 

amor. Paco retorna ao Rio de Janeiro com promessa de um retorno em breve para São Luís.  

Além de mostrar o desenvolvimento do romance dos protagonistas, o capítulo de 

estreia também enfatiza o humor. Inicialmente, com Pai Helinho (Matheus Nachtergaele), um 

Pai de Santo que diz fazer contato com os mortos, mas que é um charlatão, e seu assistente 

Cesinha. Helinho também é o melhor amigo da protagonista Preta. Outro núcleo cômico 

ressaltado no primeiro capítulo é o da família Sardinha, que ganha importância na trama ao se 

relacionar com o núcleo central, do personagem Paco.  
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Em síntese, o primeiro capítulo de Da cor do pecado se debruça por espaços 

narrativos diversos e nos apresenta muitos personagens. Todas as ações dos personagens 

secundários têm como função conhecermos os espaços em que se passa a trama e a 

caracterização dos personagens. Mas as ações que desencadeiam os conflitos da narrativa são 

centradas em Paco e Preta e na antagonista Bárbara.  

Obtivemos uma visão geral de São Luís, conhecemos o trabalho de Preta e os lugares 

que ela gosta de ir e a casa que ela mora com a mãe. Sabemos que a personagem é simples, 

desprovida de ambição, honesta e que ajuda os amigos. Conhecemos sua mãe e seu amigo 

Helinho. Conhecemos Paco e sabemos que ele é botânico e que, apesar de herdeiro, gosta de 

uma vida simples. Mora em uma casa modesta no Rio de Janeiro, contrastada com a mansão 

em que o pai vive. Conhecemos seu pai, seu melhor amigo e sua namorada. Conhecemos a 

vilã, seu amante e suas intenções. O gancho principal do capítulo, o conflito que emerge ao 

amor dos protagonistas, ocorre quando Bárbara, ao sentir Paco distante, revela ao namorado 

que ele é pai do bebê que ela espera (sendo, na verdade, filho do seu amante, Caíque). 

 O encargo de escrever mais uma novela para o horário das 19h veio para Carneiro dois 

anos após sua estreia como autor principal. Como mencionamos, o êxito de audiência é uma 

das prerrogativas do produto. Neste caso, há também uma relação entre a trajetória do autor e 

o encargo recebido, pois Carneiro havia sido escalado baseado no sucesso de público de Da 

cor do pecado para recuperar a audiência do horário, uma vez que a novela anterior, Bang 

Bang129 foi considerada um fracasso. Assim, em 2006 estreia Cobras e Lagartos, segunda 

novela do autor.  

 A convenção do horário acerca dos temas permanece e a trama se vale do humor para 

falar do consumo desenfreado, com uma narrativa centrada igualmente na comédia e no 

romance. Assim como na obra anterior, há também um casal de classes sociais distintas e que 

se apaixona à primeira vista: Duda um jovem músico e motoboy, se apaixona por Bel, 

perfumista e violoncelista, e que também é herdeira do seu tio Omar, dono da loja de 

departamento Luxus. Bel é noiva de Estevão, que a trai com sua prima Leona e deseja casar-

se com a jovem apenas por causa da herança. O triângulo amoroso, a herança indesejada, o 

casamento por interesse, tal como em Da cor do pecado, aparecem com centralidade nesta 

segunda novela do autor.  

Apesar de ambas as tramas das sete possuírem estruturas de personagens semelhantes, 

Carneiro fez escolhas distintas na apresentação da narrativa em Cobras e Lagartos, que são 

                                                             
129 Informação contida no site Teledramaturgia, do jornalista Nilson Xavier. Disponível em: 

www.teledramaturgia.com.br> Acesso em abril de 2019. 

http://www.teledramaturgia.com.br/
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justificadas pela centralidade que cada subtrama possui. Embora o primeiro capítulo de Da 

cor do pecado tenha apresentado vários núcleos de personagens, o conflito desenvolvido foi 

apenas o do casal protagonista; ou, para utilizar as palavas de Pallotini (2012) sobre as 

possibilidades de iniciar uma telenovela, “entra de vez no assunto principal e mostra-o 

claramente, deixando o espectador ciente do que o espera e do que deve esperar” (p. 72, 73). 

O capítulo de estreia de Cobras e Lagartos apresenta todos os núcleos da narrativa. As 

ações que sucedem servem quase que exclusivamente para apresentar os personagens e a 

atmosfera em que a história acontece. Conhecemos o núcleo de Bel (protagonista feminina); 

Duda (protagonista masculino); Foguinho (o outro protagonita masculino, que insere o 

cômico na centralidade da novela); Leona (a vilã e sua família ambiciosa) e núcleos mais 

secundários como de Celina (vice-presidente da Luxus e madrastra de Estevão); Ellen 

(vendedora da Luxus ambiciosa e vaidosa que se envolve romanticamente com Foguinho); e o 

núcleo de Eva, uma beata dona de uma loja no Saara, região comercial no centro do Rio de 

Janeiro e onde se localiza também o núcleo do protagonista Foguinho. Os núcleos de Eva e 

Foguinho são os principais núcleos cômicos da trama.  

A sequência que abre a novela tem a estrutura de um vídeo publicitário, com imagens 

rápidas, no qual inicialmente o milionário Omar Pasquim vence uma prova de motociclismo, 

recebe os amigos em um iate, mergulha no fundo do mar achando um colar de pérolas negras 

que presenteia a sua jovem acompanhante. Em sequência, tem-se um tour pela luxuosa loja 

Luxus, e o vídeo se encerra com o a voz do próprio Omar dizendo “Luxus, um conceito de 

vida. Você merece Luxus”. A conclusão da sequência mostra que trata-se de fato de uma 

publicidade para promover a megaloja de departamentos especializada em produtos de luxo 

(Figuras 18, 19, 20 e 21). 

 

 

Figura 17 - Competição de motociclismo 

 

Figura 18 - Omar chega à festa de helicóptero 
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Figura 19 - Entrada da loja Luxus 

 

Figura 20 - Interior da Luxus 

Ao escolher iniciar a novela com uma publicidade ficcional que remete à própria 

trama, Carneiro nos fornece de antemão o tom da narrativa, que é centrada no consumismo e 

no desejo de consumir, como também a importância do espaço da Luxus para a história. A 

loja é o patrimônio que Bel herdará, mas que não deseja administrar, ao passo que é a razão 

da cobiça de tantos personagens, como Estevão e Leona. Ao perceber o interesse da família 

com a sua herança, Omar Pasquim acaba deixando seus bens para Duda, o personagem que se 

envolve com a sua sobrinha. No entanto, o personagem Foguinho, que possui o mesmo nome 

que o par romântico de Bel (ambos, Duda e Foguinho, se chamam Daniel Miranda), finge ser 

o verdadeiro herdeiro do patrimônio de Pasquim. Vários acontecimentos da trama são 

desencadeados na loja, com personagens principais e secundários.  

No primeiro capítulo, somos apresentados a Bel e Duda, que formarão o par romântico 

principal. Bel, assim como Paco em Da cor do pecado, não demonstra interesse na herança. 

Duda é motoboy, clarinetista e saxofonista. A escolha de suas ocupações já denota um caráter 

sensível dos personagens. A primeira cena de ambos é tocando, sugerindo, inclusive, uma 

conexão entre eles, que resultará no enlace amoroso (Figuras 21 e 22). A apresentação dos 

personagens na novela sempre acontece de maneira distinta, notável, de maneira a demarcar 

as características mais importantes do seu papel na narrativa. 

 

 

 

Figura 21 - Bel e seu violoncelo 

      

Figura 22 - Duda toca saxofone no trabalho 
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Apesar de introduzir o possível par romântico central da trama, o encontro entre os 

dois acontece apenas no quarto capítulo. A escolha de Carneiro por adiar o encontro do casal 

diz respeito às próprias intenções desta telenovela, na qual o enlace amoroso deixa de ser o 

tema principal. Trata-se, inclusive, de uma das características do seu estilo mais recorrentes e 

marcantes, presente em todas as suas próximas novelas. A grande questão de Cobras e 

Lagartos é anunciada em sua sequência de abertura: o consumo, o desejo por uma vida 

luxuosa. O capítulo termina com Omar atordoado em sua concorrida festa de aniversário, após 

receber a notícia do médico de que tem poucos meses de vida.  

Do amor ao humor, a princípio, para um espectador menos atento, as cenas de 

Foguinho no capítulo de estreia podem parecer não distinguir a importância do personagem na 

narrativa. Mas algumas pistas são dadas ainda na sua apresentação. Na sua primeira cena, 

Foguinho é um homem-sanduíche no Saara, região de comércio popular no centro do Rio de 

Janeiro. Ao invés de estar concentrado no seu trabalho, ele flerta com as mulheres que passam 

na rua. Para a recusa de umas delas, ele responde “Tá perdendo a chance da sua vida. Eu sou 

o homem da sua vida, esse aqui, Daniel Miranda”. Os dois protagonistas (Duda e Foguinho) 

possuem o mesmo nome, o do primeiro tinha sido revelado um pouco antes. Trata-se da 

primeira pista do conflito principal da telenovela.  

O fato que desencadeia no conflito principal é a morte iminente de Omar. Ao 

descobrir que tem poucos meses de vida, o empresário se preocupa com a sua herança. O 

milionário, então, decide se disfarçar de Pereira, um faxineiro da Luxus, e se aproximar das 

pessoas que o cercam. Seu plano é identificar um homem que seja íntegro e generoso para 

elegê-lo seu herdeiro juntamente com a sua sobrinha Bel. Duda conhece Omar enquanto 

Pereira e eles se aproximam. Quando o empresário morre, ele deixa parte da sua herança para 

Duda, Daniel Miranda. Como ele conhecera o milionário disfarçado de faxineiro, não se 

reconhece como sendo o herdeiro de Omar. Foguinho, então, se apresenta como o verdadeiro 

Daniel Miranda, herdeiro da Luxus.  

A segunda pista que o primeiro capítulo nos fornece da centralidade de Foguinho na 

narrativa de Cobras e Lagartos é o seu tempo de tela. Em uma narrativa audiovisual, uma 

concepção que pode ser útil para identificar o foco narrativo é o “tempo de tela”, concedido à 

determinado personagem. (BRITO, 2007). Foguinho detém o maior tempo de tela na estreia 

da telenovela. Conhecemos o personagem primeiro em sua ocupação de homem-sanduíche 
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(Figura 23), seguida da sua casa e da sua família, e por fim, quando ele vai até a Luxus tentar 

impressionar a ex-namorada Ellen, funcionária da loja (Figura 24). 

 

 

Figura 23 - Foguinho no Saara 

    

Figura 24 - Foguinho na Luxus 

 

As diferenças na estrutura do primeiro capítulo dessas duas novelas se devem em 

grande parte à diferença do tema entre elas. O tema central de uma novela é essencial para a 

forma que ela vai ser conduzida: a relevância dos personagens em cada capítulo, a construção 

dos diálogos, que tipo de assunto será conversado e por quem. O tema que norteia Da cor do 

pecado é o preconceito racial. Na trama, será configurado pelo romance de um casal 

interracial, que, para reforçar as diferenças, ainda são de classes sociais distintas e habitam 

diferentes regiões do país. Paco e Apolo serem irmãos gêmeos é um fato central na novela, 

por exemplo. Porém, a temática central não é sobre irmãos separados ao nascer, por isso o 

tratamento a esse fato é menos problematizado na narrativa e trazido de modo mais leve; o 

que não ocorre quando essa temática se encontra no horário das 21h, no qual o tema 

geralmente é tratado com seriedade e bastante carga dramática130.  

Já Cobras e Lagartos é uma história sobre consumo desenfreado e suas consequências, 

configurada pela disputa da presidência da Luxus. Omar Pasquim tem um papel central na 

trama porque, além de ser o dono da loja de departamentos, ele representa o estilo de vida 

luxoso almejado, expressado em suas ações e no vídeo publicitário da Luxus que abre o 

capítulo. A relação de Bel e Duda representa o contraponto desta vida de consumo, eles se 

unem por sua paixão pela música e seus ideais de uma vida simples. Apenas o enlace amoroso 

dos dois não é suficiente para expressar as diversas possibilidades do tema, por isso que, nesta 

telenovela, o humor ganha centralidade com o protagonista Foguinho, representando o desejo 

                                                             
130 A exemplo das novela das 21h  Baila Comigo (1989), novela de Manoel Carlos, cujos gêmeos que são criados 

separados, Quinzinho e João Victor, são vividos pelor ator Tony Ramos.  
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de um status social elevado, para, entre outras coisas, ter a possibilidade de usufruir de bens 

de consumo luxuosos e conquistar o respeito da família e da mulher que ama.  

Resumindo, os capítulos de estreia de Da cor do Pecado e Cobras e Lagartos, as duas 

primeiras novelas de João Emanuel Carneiro, do horário das sete, têm como objetivo 

caracterizar o maior número de personagens, núcleos e espaços narrativos. Ambas estrearam 

com mais apresentação e menos conflito. São narrativas que possuem intenções comuns, em 

que predominam o cômico e o enlace amoroso. É com essas duas convenções, associadas às 

narrativas do horário, que o autor tem que lidar. Tais convenções também estão associadas às 

intenções do autor, ou seja, as escolhas de Carneiro para lidar com o cômico e com o amor 

são o que deixam evidente o seu estilo nas duas tramas das sete, demonstradas nas categorias 

seguintes. 

 

4.1.2. A Favorita: ação e foco na trama central  

 

Aqui estão presentes os resultados da análise do primeiro capítulo da novela de estreia 

no horário das 21h de João Emanuel Carneiro, A Favorita (2008). Consideramos que o autor 

se estabeleceu neste horário após uma sucessão de mais três novelas neste mesmo espaço: 

Avenida Brasil (2012), A regra do jogo (2015) e Segundo Sol (2018).  

Depois de uma extensa filmografia, duas novelas de sucesso de audiência no horário 

das sete e alguns prêmios no cinema e na televisão, o roteirista acumula capital simbólico, 

ganhando prestígio entre os pares da emissora. Podemos dizer que graças a um conjunto de 

disposições adquiridas e incorporadas (habitus) (BOURDIEU, 2017) que Carneiro pode ter 

sua primeira sinopse aprovada para escrever uma telenovela do horário das 21h, o principal 

espaço de novelas da Rede Globo, com um dos maiores índices de audiência da emissora e 

por isso um maior potencial comercial relacionado ao produto. Para Souza e Weber (2009), as 

tramas dessa faixa de horário geram um alto grau de reconhecimento e consagração para a 

emissora e para os autores-roteiristas envolvidos nessas produções, o que pode sugerir a razão 

desses profissionais muitas vezes deterem uma maior autonomia criativa. 

O horário das novelas mais assistidas configurou-se como o horário das tramas 

contemporâneas, que enfocam problemas da vida cotidiana e familiares (CAMPEDELLI, 

1987). Ao receber o encargo da emissora de escrever uma novela para este horário, parte-se 

do pressuposto de que o autor-roteirista, juntamente com a equipe de produção e criação, 

possuem as habilidades necessárias e adequadas para enfrentar os riscos e pressões próprias 
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do programa de dramaturgia exibido neste momento (SOUZA; WEBER, 2009). Não à toa, os 

autores das 21h são poucos e têm sido praticamente os mesmos131. 

O encargo do autor-roteirista de uma telenovela das 21h, portanto, está relacionado à 

escrita de uma trama contemporânea na qual as relações familiares estejam no centro 

temático. Unindo grande audiência a uma história que ocorra nos dias atuais, o potencial 

mercadológico é mais expressivo e o autor precisa estar preparado para inserir uma 

quantidade maior de merchandising de forma que essa diretriz não atrapalhe a fruição da 

história contada, e sim, corrobore com as intenções que tem com a obra. 

Pensando em alguns dos temas abordados pelas tramas das nove, Vale tudo (1988-

1989), escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, problematiza se tudo é 

válido em prol de ter vida mais abastada, incluindo roubar, matar e ser desonesto com a 

própria família. A personagem Maria de Fátima vende o único bem da sua mãe Raquel, uma 

modesta casa no Paraná, e se muda para o Rio de Janeiro com o dinheiro em busca de uma 

vida melhor, deixando a mãe desamparada. Alguns anos mais tarde, A próxima vítima (1995), 

novela de Sílvio de Abreu, tem no centro da sua narrativa a abastada família Ferreto e suas 

relações extraconjugais. A trama policial também aborda outras temáticas inseridas no 

contexto familiar, como a homossexualidade e o preconceito racial. Já Senhora do destino 

(2004-2005), escrita por Aguinaldo Silva, narra a história da imigrante nordestina Maria do 

Carmo, que consegue criar quatro filhos e melhorar de vida trabalhando no Rio de Janeiro. A 

filha mais nova da protagonista foi roubada quando bebê na primeira fase da trama, e Maria 

do Carmo vive a saga de reencontrá-la já adulta.  

A favorita, primeira novela das 21h de João Emanuel Carneiro, apresenta como trama 

central a rivalidade entre as personagens Flora e Donatela, antigas parceiras de uma dupla 

sertaneja que fizera sucesso no passado. Uma das principais características dessa produção foi 

a decisão do autor em fugir dos modelos habituais de folhetim e iniciar a narrativa sem revelar 

ao público quem é a vilã e quem é a heroína. Uma das duas cometeu um crime e está 

mentindo, há duas versões da mesma história. A narrativa inicial é construída de forma a gerar 

dúvida sobre o caráter das protagonistas e o primeiro capítulo colabora com essa intenção.  

As cenas de abertura das novelas das sete que estudamos consistem em planos gerais 

de paisagens. São apenas nas sequências seguintes que somos apresentados aos personagens, 

e ainda assim, através de ações que servem mais para caracterizá-los, como a cena de Preta 

                                                             
131 Antes de João Emanuel Carneiro, o último autor a estrear no horário das 21h foi Benedito Ruy Barbosa, com 

a novela Renascer, em 1993.  
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dançando, em Da cor do pecado, ou de Bel tocando violoncelo em Cobras e Lagartos, do que 

ações que desencadeiam movimentações da história.  

Já em A Favorita, a imagem inicial é um close do rosto da personagem Flora 

acordando na prisão (Figura 25). Em seguida, também em close, a personagem Donatela 

acorda em sua suíte. (Figura 26); e a sequência que se segue é de uma montagem paralela 

onde vemos as duas personagens desempenhando ações semelhantes, referentes ao despertar 

matutino, em ambientes distintos. Enquanto Flora se encontra numa cela de prisão, Donatela 

acorda no luxuoso quarto do rancho em que vive.  

 

 

Figura 25 - Flora acorda na prisão 

 

Figura 26 - Donatela acorda no rancho Fontini 

 

Enquanto as duas primeiras novelas de João Emanuel Carneiro têm a cena inicial 

composta por paisagens gerais que contextualizam a narrativa, A Favorita prioza a ação das 

protagonistas desde o início. As escolhas distintas de Carneiro em diferentes obras estão 

relacionadas aos problemas específicos que ele teve de enfrentar em cada uma delas. A 

solução encontrada está diretamente relacionada às intenções do autor. Uma questão inicial 

em Da cor do pecado é o fato de ser a primeira novela da Rede Globo ambientada em São 

Luís, apresentando um possível problema de falta de familiaridade do telespectador com a 

capital maranhense, já que a expressiva maioria das novelas da emissora são ambientadas 

entre Rio de Janeiro e São Paulo. As imagens iniciais da cidade, portanto, possuem essa 

função de localizar o espaço onde se passará a narrativa, situando também a sua atmosfera, 

centrada em uma cultura específica, mostrando inclusive o cotidiano simples de anônimos que 

tangenciam os objetivos de vida dos protagonistas Preta e Paco.  

 Problema semelhante acontece na novela mais recente de João Emanuel Carneiro até 

aqui, Segundo Sol (2018), que conta a história de um cantor de axé e é ambientada em 

Salvador. Além do contexto da cidade ser importante para a narrativa do protagonista, a 

novela inicia a trama no ano de 1999, fazendo-se necessário não apenas apresentar a cidade 

como também o período histórico. A solução encontrada por Carneiro é iniciar Segundo Sol 
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com imagens jornalísticas de arquivo do carnaval de Salvador nos anos 1990 (Figura 27), com 

imagens de artistas baianos como Gilberto Gil, Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Chiclete 

com Banana nos trios eletricos. A localidade do carnaval soteropolitano inclui pontos 

turísticos que possuem uma forte relação com a identidade da cidade, como o Farol da Barra 

(Figura 28) e a Praça Castro Alves. Ainda, a sequência inicial é acompanhada pela música O 

canto da cidade, lançada pela cantora Daniela Mercury em 1992. A canção tanto reforça a 

década em que a novela inicia, quanto descreve um imaginário de Salvador presente nos 

discursos de diversas expressões artísticas, seja na cidade praiera e solar – “a terra da 

felicidade”132 –  das músicas de Dorival Caymmi, seja na paradisíaca cidade mostrada na 

animação dos Estúdios Disney Você já foi à Bahia? , de 1944133. 

 

 

Figura 27 - Carnaval em Salvador, primeiro capítulo de Segundo Sol 

   

Figura 28 - Farol da Barra, uma das menções à cidade de Salvador. 

                                                             
132 Menção da canção “Na baixa do sapateiro”, composta por Ary Barroso em 1939 mas gravada por Dorival 

Caymmi nos anos 1950, e que inclusive, aparece no filme da Disney mencionado.  
133 Trecho do filme disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=NLuHm9x2S14> Acesso em abril de 

2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=NLuHm9x2S14
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A Favorita, no entanto, se passa em São Paulo, onde já foram ambientadas pelo menos 

78 telenovelas134. A apresentação inicial do local da história não parece constituir um 

problema a ser solucionado de imediato, a cidade poderia ser apresentada posteriormente, 

provavelmente sem perdas para o entendimento da obra, considerando a mediacia do público 

de novela. Em A regra do jogo (2015), ambientada no Rio de Janeiro, ocorre escolha 

semelhante, provavelmente por se tratar da cidade onde são ambientadas a maioria das 

novelas da Rede Globo. Essas duas obras iniciam com imagens das 

protagonistas/antagonistas, Flora e Donatela, na primeira; Tóia e Atena, na segunda135.  

Carneiro, então, inicia sua primeira telenovela das 21h com ações das protagonistas 

que imediatamente desencadeiam o conflito principal: Flora vai sair da cadeia após 18 anos 

presa pelo assassinato de Marcelo, marido de Donatela, decidida a provar a sua inocência e 

Donatela teme a liberdade da sua rival, pois afirma que ela é uma assassina perigosa.  

 Os cinco minutos iniciais da novela são de sequências exibidas em montagem 

alternada de Flora e Donatela. Ao escolher iniciar a novela com ações semelhantes da vilã e 

da heroína intercaladas, o autor fornece pistas das suas intenções com a novela: contar uma 

história ágil, com foco na ação narrativa e centrada na rivalidade dessas duas personagens. 

Essas estratégias narrativas, a agilidade que vem das muitas ações e a rivalidade entre Flora e 

Donatela, evidenciada através da montagem, consistem em parte do que consideramos o estilo 

do autor expresso nessa obra. A Favorita apresenta características que passam a ser 

recorrentes nas novelas seguintes de Carneiro, e que associamos ao seu estilo: uma novela 

mais enxuta, mais focada na trama central, na qual os capítulos têm uma dimensão episódica e 

conflitos e soluções são desenvolvidos no tempo de um capítulo (relacionados à maneira do 

autor de construir a serialidade das obras, que trataremos mais a frente). 

Ainda que as ações da trama central predominem neste capítulo de estreia, ele também 

teve êxito em exibir um panorama geral da história ao apresentar personagens de núcleos 

diferentes, tal como é esperado nos primeiros capítulos. De maneira geral, mencionamos que 

as ações dos personagens nos capítulos de estreias das telenovelas, especialmente dos 

personagens secundários, servem mais para caracterizá-los e expressar o seu papel na trama 

do que gerar conflitos na narrativa. Uma particularidade fundamental em A Favorita é que as 

ações narrativas de alguns núcleos secundários também colaboram na caracterização de 

                                                             
134 Informação retirada do site Teledramaturgia <www.teledramaturgia.com.br >. Acesso em abril de 2019. 
135 A narrativa ágil é uma das características atribuídas à João Emanuel Carneiro em pesquisa realizar no Twitter 

acerca das marcas do autor presente em suas tramas (CERQUEIRA; LESSA, 2015). 

http://www.teledramaturgia.com.br/
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personagens centrais, o que reforça a escolha estilística de Carneiro de priorizar a trama 

central sem deixar de cumprir o encargo de apresentar os núcleos secundários imediatamente.  

Para mencionar um exemplo, o primeiro personagem que não está relacionado à trama 

central que conhecemos é Romildo Rosa, um corrupto deputado estadual. Inicialmente, vemos 

sua filha Alicia lhe pedir apoio para sua exposição de artes plásticas. Como Romildo se 

recusa, ela decide se vingar no comício do deputado, ficando nua no meio da multidão. Alicia, 

que tem um caso com Zé Bob, alerta o jornalista para comparecer ao evento político. A cena 

de Romildo e Alicia serve tanto para apresentá-los, quanto para reforçar características de Zé 

Bob enquanto “mulherengo”, mas também um jornalista sério que deseja escrever apenas 

sobre política. Em ponto posterior da narrativa, Zé Bob denuncia Romildo Rosa por 

envolvimento em numerosos escândalos de corrupção.  

Por fim, ao construir o suspense da procura de Donatela pelo paradeiro de Flora ao 

longo de todo o primeiro capítulo, mostrando o encontro entre as duas personagens ainda 

nesse primeiro momento de apresentação (o gancho final do capítulo de estreia), ressalta a 

escolha por desenvolver conflitos episódicos, resolvidos ao longo de cada unidade capitular. 

A agilidade episódica da estreia de A Favorita, atribuída aos seriados de televisão de modo 

series (LESSA, 2013), constituem um dos principais modos de narrar desta novela e das 

seguintes de Carneiro, que busca equilibrar suas novelas entre os modos contínuos e seriados. 

Acreditamos ser esta uma escolha cada vez mais constante de trabalhar as narrativas das 

telenovelas contemporâneas – que mais tarde poderemos observar enquanto constituição de 

uma tradição – que tem no autor que estamos estudando um dos casos mais expressivos e 

reconhecidos, seja por pesquisadores, seja pelo público (FISCHER; NASCIMENTO, 2009; 

WEBER; SOUZA, 2009; MATOS, 2013; CERQUEIRA, LESSA, 2015). 

 

4.1.3. Ação, emoção, contemplação: a estreia de Avenida Brasil 

 

Como já abordamos, um dos pontos-chave na divulgação de uma nova telenovela na 

Rede Globo se refere ao seu autor. Os autores-roteiristas têm seus nomes difundidos e 

reconhecidos na publicidade da emissora, na imprensa e até entre os telespectadores. Um 

certo horizonte de expectativas é acionado ao se deparar com chamadas de uma novela prestes 

a estrear, com base nas obras prévias de certos autores. Essas pistas de expectativas podem ser 

determinantes e indutoras de interpretação (JOLY, 2002). Ao pensar em novelas de Manoel 

Carlos, pensa-se imediatamente na protagonista chamada Helena, no bairro carioca do Leblon 
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e a bossa nova como trilha sonora. Já Benedito Ruy Barbosa é associado a tramas rurais, 

assim como Gilberto Braga é relacionado a tramas fortemente urbanas e com assassinatos 

misteriosos. De maneira geral, pode-se considerar o público de telenovela bastante 

familiarizado com o gênero e seus principais autores ao longo dos anos (SOUZA, 2011).   

Nesse sentido, o autor é aquele que é reconhecido como tal, entre os pares da emissora 

(nas chamadas da novela), em instâncias de consagração (como as premiações), e em 

instâncias de reconhecimento (como a crítica especializada). Dessa maneira, quando Avenida 

Brasil foi anunciada como a “nova novela de João Emanuel Carneiro”, com estreia em 26 de 

março de 2012, gerou expectativas do público e da imprensa, já que muitas características 

comuns de suas obras são reconhecidas. Tanto Da cor do pecado quanto Cobras e Lagartos 

tiveram grande audiência e até hoje são duas das novelas mais assistidas do horário das sete, 

também reprisadas no Vale a pena ver de novo. Ambas as novelas consagraram Carneiro entre 

seus pares na Globo, o público e o prêmio da APCA pela sua novela de estreia. 

Era provável, no entanto, que as maiores expectativas no horizonte do público viessem 

da novela imediatante anterior, A Favorita. Primeiramente pela sucessora, Avenida Brasil, ser 

uma trama do mesmo horário, 21h, espaço de maior audiência e visibilidade. Segundo, a 

estreia de Carneiro no principal horário de telenovelas da emissora com a história de Flora e 

Donatela obteve expressiva repercussão de público, crítica e uma intensa circulação na 

imprensa, destacando o autor como um dos principais da emissora. A estreia de Avenida 

Brasil pressupunha uma narrativa nos moldes da antecessora A Favorita: uma novela ágil, a 

partir da multiplicidade de ações e conflitos que são desencadeados e concluídos no 

desenrolar de um só capítulo; com grandes reviravoltas e que trouxesse uma dualidade 

semelhante nas representações de heroína e vilã. 

Antes de iniciar a análise do capítulo de estreia de Avenida Brasil, recapitulamos as 

intenções de um primeiro capítulo segundo Daniel Filho (2003), Campos (2007) e Pallottini 

(2012): fornecer a atmosfera geral da telenovela, apresentar os principais personagens, 

introduzir ações narrativas que apresentem traços do herói da trama, para que criemos empatia 

com a personagem.  Ademais, deve gerar um gancho imediato para que o espectador tenha o 

desejo de ver o capítulo seguinte, como também deixar algumas “pontas soltas” a serem 

desenvolvidas ao longo da trama.  

A metodologia de análise do estilo proposta nesta tese, a partir do paradigma 

problema/solução (BORDWEL, 2008a), considera que a abordagem analítica inicial de uma 

obra expressiva, para observar os traços de sua intencionalidade, é feita a partir de “um 
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exercício de inferência e idealização” (p. 320), que depende do conhecimento de pressupostos 

práticos e teóricos do ofício em questão, no caso aqui, o de escrever telenovelas. Como 

consequência dessa compreensão, que inclui conhecer como as novelas são feitas, a história 

de produção no Brasil e deter um repertório significativo de produtos de diversos contextos 

produtivos, podemos empreender a reconstrução das intenções e dos padrões de ação dos 

realizadores (BORDWELL, 2008a).  

A primeira pista de intencionalidade do autor com esta obra é o seu título, Avenida 

Brasil, que se refere a uma das principais vias expressas da cidade do Rio de Janeiro. Com 

58,5 quilômetros de extensão, corta 26 bairros da cidade, entre o subúrbio e a zona central, 

onde transitam milhares de pessoas diariamente136. O Brasil do título também possui relação 

com a temática da novela e seu desejo por mostrar aspectos de uma certa identidade 

brasileira, já que a trama tem como objetivo retratar a classe média emergente do país que foi 

formada a partir de uma nova conjuntura política na primeira década de 2000. O título sugere, 

então, o local em que esses brasileiros, essa nova classe média, estariam localizados, já que a 

avenida Brasil corta vários bairros da zona norte da capital fluminense. A partir da sequência 

de abertura, percebemos que a novela tem como uma de suas intenções mostrar o subúrbio 

carioca (ROSAS, 2015a). 

Surge uma questão: como apresentar o subúrbio carioca, mostrando sua centralidade 

na narrativa de Avenida Brasil, dentro do contexto das novelas das 21h da Rede Globo, com o 

encargo e as diretrizes de um primeiro capítulo de forma a corroborar com as intenções que se 

almeja na história?  

A continuação do problema a ser solucionado: a maioria das novelas da Rede Globo é 

ambientada no Rio de Janeiro, cidade em que a emissora foi fundada e onde se localizam os 

Estúdios Globo. Ainda que algumas novelas não sejam ambientadas na cidade, grande parte 

ainda é gravada nas cidades cenográficas do complexo de estúdios da emissora; em muitos 

casos há gravações nas cidades reais representadas na ficção nos primeiros e últimos 

capítulos. Avançando na questão, a maior parte dessas novelas ambientadas na capital 

fluminense tem como principal locação seus bairros da zona sul ou do centro da cidade – em 

outras palavras, as localidades turísticas. 

                                                             
136 Dados coletados na biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em < 

https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=439922&view=detalhes> . 

https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=439922&view=detalhes
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Tomemos como exemplo as novelas dos últimos 18 anos da Rede Globo137, iniciadas 

em 2000 e concluídas até 2018. Das 31 novelas das 21h exibidas nesse período, 18 se passam 

na cidade do Rio de Janeiro, mas apenas em Avenida Brasil a narrativa é centralizada na zona 

norte e no subúrbio carioca138. Fora a novela de Carneiro, apenas duas novelas de Glória 

Perez, O clone (2001-2002) e Salve Jorge (2012-2013), possuem parte da narrativa na zona 

norte. A primeira retratava alguns bairros desta região da cidade, com foco para o recém 

inaugurado Piscinão de Ramos139, já a segunda ambientava o Complexo do Alemão, bairro 

que abriga um dos maiores conjuntos de favelas da Zona da Leopoldina, parte histórica do 

norte da cidade140. Em suma, a imagem que o telespectador de novelas da Rede Globo está 

habituado a reconhecer como o Rio são os seus “cartões postais”: Praias de Copacabana, 

Ipanema, Leblon, Pão de Açúcar, Corcovado e outras localidades turísticas e/ou da zona sul 

carioca como os Arcos da Lapa, o Aterro do Flamengo e a lagoa Rodrigo de Freitas.  

Agora, vamos às sequências que iniciam o primeiro capítulo de Avenida Brasil. A 

cena que abre a novela mostra uma vista panorâmica da extensa avenida, com os veículos 

circulando, complementada pela legenda “Rio de Janeiro, 1999” (Figura 29). A sequência 

                                                             
137  Novelas do horário das 20h/21h da Rede Globo iniciadas entre 2000 e 2018 com o ano de estreia e a cidade 

ambientada na narrativa: Laços de família (2000, zona sul do Rio de Janeiro); Porto dos Milagres (2001, cidade 

fictícia Porto dos Milagres, na Bahia;Rio de Janeiro); O clone (2001-, Fez – Marrocos; região central do Rio de 

Janeiro; Zona Norte); Esperança (2002, São Paulo); Mulheres Apaixonadas (2003, zona sul do Rio de Janeiro); 

Celebridade (2003, zona sul do Rio de Janeiro); Senhora do Destino (2004, Rio de Janeiro; Vila São Miguel); 

América ( São Paulo; localidades nos EUA); Belíssima (2005, São Paulo); Páginas da Vida (2006, zona sul do 

Rio de Janeiro); Paraíso Tropical (2007, zona sul do Rio de Janeiro); Duas caras (2007, zona sul do Rio de 

Janeiro); A Favorita (2008, São Paulo; cidade fictícia de Triunfo); Caminho das Índias (2009, zona sul do Rio de 

Janeiro); Viver a vida (2009, zona sul do Rio de Janeiro); Passione (2010, São Paulo); Insensato Coração (2011, 
Florianópolis; Porto Alegre; Rio de Janeiro); Fina Estampa (2011, Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio 

de Janeiro); Avenida Brasil (2012, bairro fictício do Divino, zona norte do Rio de Janeiro); Salve Jorge (2012, 

Capadócia – Turquia; zona sul do Rio de Janeiro); Amor à vida (2013; São Paulo); Em família (2014, Goiânia; 

zona sul do Rio de Janeiro); Império (2014, centro e zona sul do Rio de Janeiro); Babilônia (2015, bairro do 

Leme, Rio de Janeiro); A regra do jogo (2015, Rio de Janeiro); Velho Chico (2016, cidade fictícia de Grotas de 

São Francisco, Bahia); A lei do amor (2016, São Paulo); A força do querer (2017, Belém; Rio de Janeiro; 

Niterói); O outro lado do paraíso (2017, Jalapão; Rio de Janeiro); Segundo Sol (2018, Salvador); O sétimo 

guardião (2018, cidade fictícia Serro Azul, Minas Gerais; São Paulo). Fonte: Memória Globo < 

http://memoriaglobo.globo.com/> 
138 Tratamos da zona norte e do subúrbio carioca enquanto localização geográficas,  que possuem características 

específicas e comuns. Importante ressaltar que não se trata simplesmente de um binarismo entre representação de 

bairros ricos e bairros pobres. Mas de todo um modo de vida construído historicamente dessas localidades e que 
é explorado na novela Avenida Brasil. 
139 Parque Ambiental da Praia de Ramos Carlos de Oliveira Dicró, mais conhecido como Praia/Piscinão de 

Ramos, é uma praia artificial localizada no bairro da Maré, bairro da zona norte do Rio de Janeiro e inaugurada 

em 2001. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,garotinho-inaugura-piscinao-de-

ramos,20011216p34520> Acesso em abril de 2019. 
140 Alguma dessas novelas mencionadas possuem favelas em ambiências principais da narrativa, mas tratam-se 

de morros localizados na zona sul da cidade, como o Morro da Babilônia (localizado entre os bairros de 

Botafogo, Leme e Copacabana) representado em Babilônia (2015), novela de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e 

João Ximenes Braga.  

 

 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,garotinho-inaugura-piscinao-de-ramos,20011216p34520
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,garotinho-inaugura-piscinao-de-ramos,20011216p34520
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seguinte mostra que o início escolhido para a novela é o das imagens gerais, contemplativas. 

Vemos uma sequência de cenas possíveis do cotidiano de um centro urbano brasileiro e 

manifestações da cultura popular: meninos jogando futebol, pessoas pegando o trem lotado, 

crianças brincando em um campo de terra, empinando pipa, homens bebendo cerveja, 

trabalhadores ambulantes cortando frutas para vender, motoristas de ônibus parados no 

trânsito, mulheres dançando funk carioca, pessoas tentando amenizar o calor (Figuras 30 e 

31). Como em um videoclipe, todo o fragmento tem como trilha sonora a canção Meu lugar, 

do sambista Arlindo Cruz, cuja letra faz menções ao subúrbio carioca e seu dia-a-dia. A 

sequência encerra com um close de uma placa de trânsito na av. Brasil que indica a localidade 

“Divino”, bairro fictício do subúrbio do Rio de Janeiro, onde se passa a história (Figura 32).  

Ao começar ressaltando localidades do subúrbio carioca, como os trens da Supervia, 

acreditamos que a intenção do autor é ressaltar que o Rio de Janeiro que ele deseja retratar na 

sua obra é diferente da maioria das outras narrativas folhetinescas. Este fragmento inicial, 

com certo caráter documental, tem como objetivo apresentar a atmosfera da novela situando-a 

espacialmente no subúrbio, justamente nas imediações da avenida que dá nome à novela. 

 

 

Figura 29 - Avenida Brasil 

 

Figura 30 - Trabalhador bebe cerveja 

 

Figura 31 - Crianças jogam futebol em campo de 

terra         

 

Figura 32 - Placa na Av. Brasil indicando o Divino 
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A primeira imagem da cidade do Rio de Janeiro apresentada em quase todas as 

novelas que mencionamos, as tramas das 21h entre 2000 e 2018, é a vista aérea das praias da 

zona sul, do Pão de Açúcar e do Corcovado. A parte da cidade que Avenida Brasil apresenta 

na sequência inicial do capítulo de estreia é a zona norte e o subúrbio ferroviário. O espaço 

narrativo da novela é, então, apresentado em uma sequência de imagens, com cenas 

contemplativas que fazem reverência aos hábitos cotidianos da população que habita nos 

bairros localizados na região, seja os ambulantes que trabalham nos arredores, seja os que 

necessitam pegar os trens da Supervia para trabalhar. A música que conduz a sequência é o já 

mencionado samba Meu lugar de Arlindo Cruz cuja letra faz referência a momentos do lazer e 

da lida dos trabalhadores. A canção, que se refere originalmente ao bairro de Madureira, 

conhecido popularmente como a “capital do subúrbio” e “coração da zona norte” carioca, para 

a novela teve a letra modificada, onde Arlindo Cruz, em regravação, substitui Madureira pelo 

nome do bairro do Divino.  

 A solução encontrada por Carneiro para introduzir o espaço da novela, que representa 

anônimos em atividades corriqueiras nos bairros da zona norte, onde nenhum personagem que 

integra de fato as tramas da novela participa deste primeiro conjunto de cenas, é eficiente em 

apresentar o bairro do Divino e criar uma atmosfera do que consiste o lugar para além de mera 

localidade geográfica. Ao mesmo tempo, por ser uma introdução descolada do restante do 

capítulo e dos conflitos de Avenida Brasil em si, o autor também demonstra ter realizado essa 

escolha para priorizar ainda mais o conflito principal da novela expresso no primeiro capítulo.  

 A novela apresenta um capítulo de estreia no qual predomina a ação dos protagonistas 

e são desenrolados dois conflitos principais. Há uma apresentação geral de todas as tramas e 

personagens, que são poucos porque, a partir do sétimo capítulo, ocorre uma passagem de 

tempo, na qual é realizada novamente uma apresentação de núcleos e personagens. A história 

de Avenida Brasil teve início com a vista aérea da avenida homônima, a narrativa inicia 

quando a imagem passa a ter uma textura de uma tela de  aparelho televisor, e uma réporter 

anunciando que se encontra no Divino, bairro onde nasceu Jorge Tufão, jogador do Flamengo 

e artilheiro do campeonato carioca de futebol daquele ano, 1999, cuja final acontece naquele 

mesmo dia. Em seguida, somos apresentados ao protagonista Tufão e à sua família, que 

acompanham a matéria televisiva.  

A televisão (o objeto), neste capítulo, aparece como um significativo elemento de 

encenação, que ressalta o tempo histórico da trama – por conta dos tipos de aparelho 

televisivo como também demarca a passagem de tempo ao longo do capítulo e nos informa 
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que aquelas situações aconteceram no mesmo dia e em instantes muito próximos. Primeiro 

acompanhamos Tufão assistindo à reportagem seu respeito, em seguida vemos que Monalisa, 

namorada do jogador, acompanha uma entrevista ao vivo com o jogador no salão de beleza 

onde trabalha. Na terceira cena conhecemos a protagonista, a criança Rita, e a vilã Carminha. 

Enquanto a criança brinca no chão, sua madrasta move caixas e objetos pela casa. Vemos a 

televisão ao fundo, com o som evidente, ainda noticiando o fim do campeonato carioca. A 

televisão ainda conecta a final do campeonato acontecendo ao vivo (com narração do locutor 

esportivo da Rede Globo Cléber Machado) com todos os personagens que assistem a partida 

pela televisão: a família e os moradores do Divino, Genésio e Carminha, e o empresário 

Cadinho torcedor do Flamengo, que faz parte do único núcleo situado na zona sul.  

A primeira sequência com a presença de Rita e Carminha consiste em uma briga entre 

a protagonista e antagonista, e a madrasta é reconhecida como vilã por ameaçar agredir a 

menina fisicamente e por arrancar a cabeça de sua boneca favorita. Ao chegar em casa, 

Genésio, pai de Rita e marido de Carminha, acredita na esposa. É construída, então, uma 

simpatia com a personagem criança: maltratada pela madrasta e injustiçada pelo pai. A 

reconhecemos como heroína quando ela escuta uma conversa de Carminha com o amante, 

Max, e descobre que a madastra vai aplicar um golpe no pai. Rita consegue alertar Genésio a 

tempo, que esconde o dinheiro e desmascara a esposa.  

Na tradição do melodrama, expresso em muitas telenovelas, os personagens 

caracterizados como mais ingênuos ou vulneráveis, tais como Genésio, passam vários 

capítulos sofrendo golpes da vilã, por se tratarem de um alvo fácil. No caso de Avenida Brasil, 

Carneiro reforça a dimensão episódica dos capítulos das suas novelas quando Genésio 

descobre logo no primeiro capítulo que é vítima de uma armação (ao invés desse conflito ter 

durado mais tempo e o personagem ser enganado por vários capítulos)141. A densidade 

prevista no encargo de uma novela das 21h é expressa na escolha do autor por contar histórias 

com mais ação, suspense e emoção ao empreender um ritmo capitular mais ágil e intenso 

mesmo em comparação às outras tramas desse horário, que costumam ter menos conflitos e 

prolongá-los142.  

                                                             
141 Podemos comparar Genésio com outro também vivido pelo ator Tony Ramos na novela Passione  (2009), de 

Sílvio de Abreu. Nesta trama, o personagem Totó foi enganado durante toda a novela pela vilã Clara (Mariana 

Ximenes).  
142 As narrativas sentimentais costumam adiar os encontros entre os pares românticos (SARLO, 1985), tradição 

herdada pela telenovela, sendo um conflito comumente presente nas tramas. Acreditamos que Carneiro busca um 

equilíbrio entre o uso de tal convenção e sua quebra. Em Avenida Brasil, a construção da paixão entre o casal 

acontece, na primeira fase, dentro de um imaginário construído a partir das narrativas romanescas: um amor puro 

que surge de uma adversidade social, juntos contra o mundo (THOMASSEAU, 2012). Mas já o encontro na fase 
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Os acontecimentos do primeiro capítulo de Avenida Brasil se intercalam em dois 

suspenses, um em torno da final do campeonato de futebol, que envolvia o protagonista Tufão 

e vários outros personagens, e outro em torno do golpe de Carminha em seu marido Genésio. 

Enquanto a locução desassossegada da partida e os demais ansiavam por um gol de Tufão, 

Rita e Genésio ansiavam por desmacarar Carminha. A multiplicidade de acontecimentos 

desencadeados com as protagonistas Rita e Carminha são semelhantes à da perseguição de 

Flora por Donatela em A Favorita. No primeiro caso, há a preocupação com os planos de 

Carminha que são expostos ao espectador, no instante seguinte o alívio pela vilã ter sido 

desmascarada, para logo haver um novo momento de apreensão com o atropelamento de 

Genésio ao retornar para sua casa ao encontro de sua filha. Essa característica está relacionada 

à uma construção da serialidade nos capítulos que se equilibram com arcos narrativos mais 

extensos, que seguem a forma mais comumente presente nas telenovelas (serial), e com arcos 

que só duram um capítulo (series), recorrente no estilo de João Emanuel Carneiro e que 

ocorre também nas suas últimas novelas, A regra do jogo (2015) e Segundo Sol (2018). 

Também característica recorrente da novela anterior A Favorita, o primeiro capítulo de 

Avenida Brasil anuncia uma novela mais enxuta, com poucos núcleos e poucos personagens. 

O drama é concentrado na trama central, na vingança de Rita/Nina contra sua ex-madrastra 

Carminha e os demais núcleos podem ser considerados todos núcleos cômicos, que se diluem 

em vários momentos da história.  

 

4.2. CONSTRUÇÃO DAS PROTAGONISTAS 

 

 O encargo de escrever uma ficção pressupõe algumas diretrizes que estão presentes em 

todas as modalidades do ato de contar histórias, seja nos quadrinhos, no teatro ou nas novelas 

de TV. Um dos elementos fundamentais de qualquer narrativa ficcional é a personagem: “o 

enredo exise através das personagens; as personagens vivem o enredo” (CANDIDO, 2004, p. 

                                                                                                                                                                                              
contemporânea acontece logo no capítulo 13, de certa maneira, modificando o uso convencional que implica em 
desencontros por artimanhas do destino. À título de curiosidade , refletindo em outros usos e outras escolhas, em 

Velho Chico (2016), novela da obra de Benedito Ruy Barbosa, conhecido por tramas românticos e rurais, 

encontro semelhante do casal Santo e Tereza acontece apenas no capítulo 46. 
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53). As ações dessas personagens no tempo e espaço ficcionais consistem na combinação de 

elementos que estruturam a narrativa e sua história. 

Grande parte das histórias é construída em torno de uma personagem principal, o 

protagonista. A existência deste tipo de personagem não é uma imposição, e sim uma 

estratégia, trata-se de uma seleção do ponto de vista do narrador, que estabelece uma 

referência a partir da qual o discurso narrativo será composto e recebido pelo espectador. Um 

protagonista dá unidade e facilita a composição e a recepção da história (CAMPOS, 2007).  

 A estrutura das telenovelas se apoia na existência de um protagonista (ou mais de um). 

Tanto para Daniel Filho (2003) quanto para Pallotini (2012), ambos envolvidos nos aspectos 

práticos da teledramaturgia, uma boa novela tem que mostrar os personagens principais 

durante pelo menos 60% de cada capítulo, mesmo que eles estejam separados. Enquanto 

condutores da trama em termos de ações, conflitos e diálogos, ambos os autores também 

ressaltam a importância de construir bem as protagonistas, que devem ser intrigantes e 

apresentar características singulares em comparação com outros personagens da narrativa 

(DANIEL FILHO, 2003; PALLOTINI, 2012).  

Como tal, aparecem mais vezes, agem mais, falam mais e carregam consigo a maior 
parte das chaves que resolverão os problemas propostos. É preciso que sejam 

estruturalmente sólidos, bem apresentados, coerentes, ativos; que sejam internamente 

conflituados, mas de forma que os conflitos sejam, eles mesmos, coerentes; e que, por 

consequência, dominem a cena, sejam carismáticos e tenham personalidade 
(PALLOTTINI, 2012, p. 182). 

 

Ainda no que concerne às diretrizes específicas do ofício de escrever uma telenovela, 

Campos (2007) destaca unidades fundamentais que devem ser elaboradas pelo autor, como a 

existência de um núcleo principal, com os protagonistas que conduzem a trama; um núcleo 

secundário, formado por grupos que contrastem ou conflitem com o principal; um núcleo 

jovem (especialmente em novelas exibidas mais cedo); um personagem que amamos amar, o 

heroí (ou mais de um, o principal e secundários, nos respectivos núcleos); e um personagem 

que amamos odiar, o vilão (ou mais de um, igualmente).  

O herói da telenovela é muitas vezes o protagonista, um personagem que é justo, 

correto e bom. “Herói é o personagem que narrador e espectador aprovam, pelo qual torcem, 

próximo de quem querem estar, com quem querem se emocionar, se identificar e que, enfim, 

querer ver vitorioso e feliz”. Já o antagonista, que se opõe às ações do personagem principal, é 

em geral o vilão, o personagem “que narrador e espectador amam condenar, adoram odiar, 

distante de quem querer estar, com quem não querer se identificar e que, enfim, querer ver 

desmascarado, punido e infeliz” (CAMPOS, 2007, p. 154). A complexidade das narrativas da 
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telenovela não permite, no entanto, que adotemos apenas esta definição, que sem dúvida, 

reduz bastante o papel dos vilões nas ficções televisivas contemporâneas. Dedicamos o item 

4.4 à análise dos vilões das novelas de João Emanuel Carneiro, no qual podemos constatar a 

multiplicidade de caracterizações da personagem. 

Trataremos aqui do modo como Carneiro constrói as protagonistas, peças 

fundamentais desta sistematização da novela. Para tal, consideramos que essa estrutura 

narrativa é também construída de forma que nós espectadores nos engajemos na história 

contada: ficamos apreensivos, relaxamos, cobramos soluções dos conflitos apresentados, nos 

frustramos com as soluções dadas. Esses elementos, que fazem com que se odeie ou ame tal 

personagem, constituem diretrizes que chamamos de “leis da dramaturgia”, tomando 

emprestado um termo de Pallotini (2012, p. 14).  A autora define essas leis da dramaturgia 

como “(...) coordenadas básicas para compreensão clara do que é a ação dramática e quais os 

mecanismos que interagem dialeticamente nas personagens capazes de gerar esse fenômeno 

de comunicação”, ressaltando ainda que esses parâmetros não são feitos para restringir a 

criatividade, apenas facilitar o entendimento acerca das intencionalidades da história.  

 Essa sistematização pode ser incluída no que Bordwell (2008a) denomina de 

esquemas, um conjunto de soluções disponíveis da tradição de certo ofício. Ao escrever uma 

telenovela o autor se depara com inúmeras questões de ordem dramatúrgica com as quais 

precisa lidar. Para assimilar esses problemas, o autor pode lançar mão de inúmeros recursos 

existentes nas mais diversas formas narrativas que a novela herdou, estratégias do melodrama, 

dos romances ou convenções do cinema hollywoodiano.  

 Relembrando, as escolhas do autor para solucionar os problemas tem que ir ao 

encontro das intenções da sua obra, reforçar seus objetivos com a  história que está contando, 

com a novela que estamos assistindo. Por exemplo, nos parece importante que ao desenvolver 

a personagem Rita em Avenida Brasil (2012), seja construída logo de início uma simpatia do 

espectador com a menina; pois, com a passagem de tempo de 13 anos da novela, a criança 

Rita vai virar a amargurada adulta Nina, que tem como principal objetivo da vida se vingar da 

ex-madrasta Carminha, e para isso, vai realizar ações que não condizem com a de uma 

heroína, como a de mentir e roubar.  

 Para que na fase adulta o espectador torça para Nina e se engaje na sua vingança, 

durante os sete primeiros capítulos, acompanhamos Rita, criança de oito anos, órfã de mãe e 

severamente maltrada por Carminha (Figuras 33 e 34). A madrasta consegue aplicar um golpe 

em Genésio, pai da menina, que morre logo em seguida, atropelado. Rita então é abandonada 
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em um lixão por Carminha e Max (Figura 35), amante e cúmplice da ex-madrasta, onde passa 

a sofrer nas mãos de Nilo, que além de explorar crianças para trabalharem exaustivamente 

como catadoras de lixo, as agride física e psicologicamente (Figura 36).  

 

 
Figura 33 - Capítulo 1: Carminha quebra a cabeça 

da boneca que Rita havia ganhado da mãe. 

            

 
Figura 34 - Capítulo 2: close no rosto de Rita ao ver 

Carminha enganando policiais acerca da morte do 

pai. 

 
Figura 35 - No final do Capítulo 2, Max leva Rita 

para o Lixão, sob os cuidados de Nilo. 

       

 
Figura 36 - Rita (ao centro, encostada no saco 

branco) cata lixo com outras crianças, capítulo 3. 

 

Mal tendo onde dormir, comendo precariamente e bastanta maltratada, Rita é então 

resgatada por Batata, uma das crianças de Lucinda, também moradora do lixão e espécie de 

tutora de 12 crianças, que a chamam de mãe. Cuida delas e inclusive as protege do vizinho 

Nilo. Batata passa a cuidar da menina, convencendo Lucinda a abrigá-la. Rita e Batata se 

apaixonam e suas brincadeiras infantis consistem em fazer planos para o futuro, em que eles 

se casarão e terão dois filhos. Mãe Lucinda, que tem especial afeição por Batata e desenvolve 

sentimento semelhante pela menina, que passa a ajudá-la com a comida e a organização da 

casa, realiza um casamento entre os dois, que mobiliza todas as outras crianças. A sequência 

da cerimônia, na qual o casal infantil promete se amar para sempre (Figuras 37 e 38) é 

acompanhada pela canção Depois143, executada extradiegeticamente, interpretada por Marisa 

Monte, cuja letra rememora juras de amor e planos de um casal que acaba por se separar. A 

                                                             
143 Depois é uma canção composta por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte, lançada por Marisa 

Monte em 2011 no seu álbum O que você quer saber de verdade.  
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música, executada em várias cenas de Rita e Batata no lixão, vai ser a trilha sonora do casal já 

adulto e com outros nomes, Nina e Jorginho.  

 

           

 

Figura 37 - A casa da mãe Lucinda no casamento 

de Rita e Batata, capítulo 5. 

  

Figura 38 - Rita e Batata posam para foto durante a 

cerimônia. 

 

Ainda no lixão, Rita demonstra o desejo de se vingar de Carminha, o que é visto com 

preocupação por Lucinda que, temendo que a menina faça algo contra a madrasta, encontra 

um casal para adotá-la.  Rita vai morar na Argentina e inicialmente sofre por se separar dos 

amigos, de Batata e de Lucinda; mas acaba criando bastante afeição com o pai argentino, 

Martín. Durante os 12 anos em que vive fora do Brasil, Rita, que após a adoção passa a se 

chamar Nina, alimenta seu sentimento de vingança e, após a morte do pai adotivo, retorna ao 

Rio de Janeiro com objetivo de fazer justiça e desmascarar Carminha, que se casou com o 

jogador de futebol Tufão, mas mantém seu relacionamento com o amante Max, que, por sua 

vez, casou com Ivana, irmã do jogador e, portanto, cunhada da vilã.  

  A empatia com a menina é construída, então, ao longo destes sete capítulos iniciais, 

em que acompanhamos o sofrimento de Rita com a morte do pai e o abandono, para depois 

ser resgatada por Batata e Lucinda (quando passa a ter uma figura materna e uma noção de 

acolhimento) para depois ser afastada dessa nova família construída e planejar sua vingança. 

Naturalmente, o contraponto realizado ao observarmos as atitudes da vilã, que trai o marido, 

destrata a filha Ágata e aplica golpes na família e na instituição de caridade que administra, 

acaba por reforçar a torcida pela heroína, gerando expectativas acerca da vingança de Nina 

contra Carminha. 
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4.2.1. Usos das convenções do melodrama por Carneiro 

 

O paradigma problema/solução (BORDWEL, 2008a) parte de um entendimento do 

criador como um agente social inserido em uma tradição. Neste contexto, estamos falando da 

tradição da produção de telenovelas, cujos esquemas de solução técnicas e narrativas estão 

bastante calcados no melodrama cênico e outras formas dramatúrgicas que foram 

reproduzindo e aperfeiçoando arquétipos e construções melodramáticas.  

 

Já se tem falado profusamente sobre as origens da telenovela tal como se apresenta 

nos nossos dias e no nosso país; no entanto, nunca é demais voltar a refrescar a 
memória. Originária da narrativa oral, fragmentada, aventurosa, cheia de imaginação, 

repetitiva, nem sempre coerente, a telenovela vem carregando na sua história as 

virtudes e os vícios da novela literária, do folhetim, publicado em jornais do século 
passado, do teatro de todos os tempos, do melodrama e, ultimamente, do rádio, da 

fotonovela, das histórias em quadrinhos, do cinema e sabe-se lá quantas fontes mais 

(PALLOTTINI, 2012, p. 166).  

 

 Ao falar das três primeiras novelas de João Emanuel Carneiro, Da cor do pecado 

(2004), Cobras e Lagartos (2006) e A Favorita (2008), Souza e Weber (2009) ressaltam a 

competência do autor nos usos dos modos melodramáticos e das estratégias de comicidade. 

Vale recordar que, para Bordwell (2008a), o esquema estilístico significa a padronização da 

técnica e o estilo de um autor se relaciona a essa prática do ofício de rotinas padronizadas que 

os guiam na realização da obra. Ainda para o autor, a maioria dos profissionais de cinema 

apenas se utiliza desses recursos já disponíveis.  

 

Ou seja, as inovações estilísticas de um filme se destacam contra um pano de fundo de 
prática rotineira. É isso que devemos esperar, se os diretores têm uma concepção de 

estilo como repetição e transformações cumulativas, fundadas em esquemas 

conhecidos. A maioria dos diretores aceita tranquilamente as normas que herda; outros 
apenas retocam-nas ligeiramente; raros são os que as reestruturam completamente. 

(BORDWELL, 2008a, p. 324) 
 

 Em Da cor do pecado, Carneiro se utiliza dos arquétipos do melodrama para construir 

a protagonista, a heroína humilde que passa por toda uma jornada de sofrimento antes de ser 

recompensada, no caso de Preta, protagonista da novela, terminar com seu amor, Paco, não 

ser mais perseguida pela vilã Bárbara e reconstruir a sua família. O melodrama também 

sugere uma completa identificação entre espectador e personagem (ALENCAR, 2004). Nesse 

sentido, Preta é caracterizada para nos gerar simpatia desde o primeiro capítulo, como 

mostramos no item anterior. De origem humilde, a personagem também apresenta certa 
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inocência ao acreditar imediatamente no amor de Paco. Já a partir do segundo capítulo a 

heroína passa a sofrer com as armações de Bárbara para separá-la do seu par romântico.  

 A protagonista sofre ao acreditar que seu namorado está morto no capítulo 16 e ao se 

descobrir grávida do amado. Há uma passagem de tempo de oito anos e no capítulo 24 a mãe 

de Preta, Lita, vem a falecer. A partir de um pedido da mãe no leito de morte, preta vai ao Rio 

de Janeiro com o filho Raí, disposta a apresentar o filho à família paterna.  

 Nesta fase da novela, a vilã Bárbara se sente ameaçada com a presença de Preta, afinal 

Raí é filho legítimo de Paco e, portanto, herdeiro do milionário Afonso. Enquanto isso, 

Bárbara engana o milionário alegando que seu filho Otávio é igualmente filho de Paco quando 

na verdade o pai é o ex-amante da vilã, Caíque. Novamente, a protagonista passa a sofrer com 

os golpes da vilã e com toda uma sorte de infortúnios por sua origem negra e humilde.  

 A matriz do melodrama presente na novela pressupõe uma situação em que o 

telespectador compartilhe da sensação de solidão e desamparo do protagonista. “É preciso co-

mover, mover o espectador para junto da vítima”. O sofrimento do herói é a base sobre o qual 

o recado moral do melodrama é transmitido. “O melodrama tenta tornar visível uma ordem 

moral num mundo aparentemente sem sentido” (SARAIVA; CANNITO, 2004, p. 86). 

 Em Cobras e Lagartos (2006), o casal protagonista Bel e Duda também sofre 

adversidades causadas pelos vilões Leona e Estevão. A apresentação dos protagonistas na 

novela, conforme já mencionamos, sempre acontece de maneira distinta dos outros 

personagens, notável, de maneira a demarcar suas características mais importantes do seu 

papel na trama. Bel e Duda são apresentados executando música, que vai ser o primeiro ponto 

em comum entre eles. Ambos também são órfãos e vivem com as suas tias e, no caso da 

protagonista feminina, vive com uma tia e primos desonestos e que se aproveitam dela, numa 

alusão à personagem de contos de fada Cinderela. Outra forma comum na telenovela de 

reforçar as características dos personagens é através da fala de outras personagens. A primeira 

vez que ouvimos falar de Bel, Omar Pasquim se refere a sobrinha como “maluquinha”, 

provavelmente por ela não concordar com o estilo de vida ostensivo do tio. Leona se refere à 

prima como “simplezinha e sem graça”. Silvana, a tia de Duda, responde ao sobrinho quando 

ele imagina se a moça do retrato existe: “Esse é meu sobrinho, Daniel Miranda, romântico e 

sonhador”.  

 Em todos esses casos, o sofrimento do protagonista é embalado por uma música que 

reflete os estados emocionais e sentimentos dos personagens. No caso de Preta, as lembranças 
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do seu amor com Paco são evocadas junto à canção Palavras ao vento144, já mencionada. No 

caso de Bel e Duda, os amores e sofrimentos do casal são construídos junto com a canção Pra 

ser sincero145, interpretada por Marisa Monte.  

 

No tocante ao som, é notório o uso de música característica de cada uma das 

personagens, ou par de personagens, em telenovela. Essa marca, proveniente do 
melodrama teatral, da ópera, mesmo, nos dá, mais uma vez, prova das origens do 

gênero. No melodrama, melodias identificam personagens e situações, e são 

retomadas sob várias formas servindo como preparação e caracterização de 

acontecimentos e pessoas (PALLOTTINI, 2012, p. 128). 

 

 A música entreposta nos diálogos, em uma telenovela, auxilia na progressão dramática 

da cena, construindo atmosferas, seja dramática – mostrando as peripércias do vilão ou as 

desventuras dos heróis, como falamos acima; ou cômica, como no caso do personagem 

Foguinho, de Cobras e Lagartos, que abordaremos em seguida, no qual vemos que a canção 

também dá forma e ritmo às cenas (RIGHINI, 2004).  

 O uso da canção se encontra aqui presente como exemplo dos usos corriqueiros de 

construções presentes no melodrama por parte do gênero telenovela. Retomando, no entanto, 

a construção dos protagonistas, acreditamos que João Emanuel Carneiro se utiliza dos 

arquétipos do melodrama para moldar as personagens principais, para depois brincar com os 

seus estereótipos, como no caso das personagens Flora e Donatela, em A Favorita, ou no caso 

de Nina, em Avenida Brasil. Na fase infantil, Rita detém características de uma heroína 

sofredora para, na fase adulta, adquirir uma caracterização de anti-heroína. Nas telenovelas de 

Carneiro é recorrente a figura do anti-herói, construção tratada no próximo item.  

 

4.2.2. Os anti-heroís de João Emanuel Carneiro 

 

A partir do exame de cinco telenovelas de Carneiro, consideramos que o autor tem um 

apreço por construir personagens dúbios, cuja jornada seja atravessada por certa ambiguidade 

moral. O personagem cômico Helinho, pai de santo de Da cor do pecado, apresenta um pouco 

dessas características ao enganar seus clientes com suas falsas visões. O personagem Haley, 

em A Favorita, mentia para a mãe e fingia ser da alta sociedade paulistana para obter 

privilégios, mesmo caracterizado como bom e herói na fase final da trama.  

                                                             
144 Composição de Marisa Monte e Moraes Moreira, “Palavras ao vento” foi gravada por Cássia Eller em 1999 

no álbum “Com você... Meu mundo ficaria completo”.  
145 Composição de Carlinhos Brown e Marisa Monte, “Pra ser sincero” foi gravada por Marisa Monte em 2006 

no álbum “Infinito Particular”.  
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 Dentro do contexto da produção de séries estadunidenses e do que Mittell (2015) 

considera como narrativas complexas, o autor indica que muitos seriados complexos 

abraçaram os anti-heróis como personagens principais, dentro de uma estrutura narrativa de 

formato longo para caracterizar traços psicológicos e elementos-chaves da história de fundo 

destes personagens principais, ou seja, traçando a jornada completa do anti-herói em direção a 

escolhas que vão reforçar suas características boas ou ruins.  

 Os principais protagonistas anti-heróis das histórias contadas por João Emanuel 

Carneiro em suas telenovelas são Foguinho (Cobras e Lagartos), Nina (Avenida Brasil) e 

Romero Rômulo (A regra do jogo); e esboçaremos agora uma análise dos aspectos de suas 

construções dentro das respectivas tramas em que estão inseridos.  

 De maneira geral, a posição ocupada pelo anti-herói na estrutura narrativa é o mesmo 

do herói: ambos cumprem um papel de protagonista, centralizando em torno de suas ações 

outras personagens, os espaços em que se movem e o tempo narrativo. Tal como o vilão, o 

anti-herói pode ser errado e mau. Mas, é o personagem pelo qual o espectador torce, se 

emociona, se identifica, como o herói. O telespectador almeja que o anti-herói saia vitorioso, 

feliz e eventualmente perdoado. Em síntese, é um personagem que reúne traços de vilão e 

função de herói (REIS; LOPES, 1988; CAMPOS, 2007).  

 

4.2.2.1. Foguinho, de Cobras e Lagartos  

 

Cheguei ao mundo sem ter nada, dele não levo 

nem a sombra. Eu tô aqui pra dar risada e pra 

tirar onda. 

                                                           Jair Oliveira 

 

Em Cobras e Lagartos, Foguinho é um anti-herói cômico, que é caracterizado como 

um típico malandro carioca. Trabalha como homem-sanduíche no Saara, região de comércio 

popular no centro do Rio de Janeiro (Figura 23). Preguiçoso, não quer trabalhar, apesar de 

dever dinheiro ao pai. No primeiro capítulo, o personagem usa uma roupa social emprestada 

do irmão para entrar na Luxus, que funciona como um clube (Figura 24). De início, o 

confundem com um entregador, mas ele demonstra confiança, dá um sobrenome genérico na 

portaria e consegue entrar se passando por um sócio. Na sequência, vai até a concessionária 

pedindo para fazer o teste drive de um carro esportivo e vai até a porta do trabalho de Ellen, 

sua ex-namorada, nas dependências da Luxus, fingindo que o carro é dele para impressionar a 

moça e acaba batendo-o. 
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Todas as suas cenas são acompanhadas da canção-tema do personagem, Tiro onda 

(pra onda não me tirar), interpretada por Jair Oliveira. A canção temática, neste caso, tanto 

anuncia a entrada do personagem em cena, quanto reforça sua caracterização através da letra. 

As motivações principais do personagem para melhorar de vida são ganhar o respeito da 

família, formada pelos pais, um irmão e uma irmã, em que ele é tido como o vagabundo e o 

preterido; e retomar o namoro com Ellen, funcionária de Luxus que ambiciona conhecer um 

homem que lhe proporcione um melhor padrão de vida. A partir do capítulo 38, Foguinho tem 

a oportunidade de se tornar milionário e, embora tenha consciência da imoralidade dos seus 

atos, decide mentir para se tornar herdeiro de Omar Pasquim. 

 No capítulo 20, Foguinho procura Pasquim para revelar que sabe do seu segredo, que 

na verdade o faxineiro Pereira é um milionário disfarçado. Em troca de dinheiro e outros 

benefícios proporcionados por Omar, o protagonista decide acatar o pedido de manter segredo 

acerca da identidade falsa do presidente da Luxus. No entanto, dentro da chave cômica em 

que reside a intencionalidade da trama, os dois desenvolvem uma relação de cumplicidade, 

dados os traços dúbios presentes em Foguinho, que demonstra admiração pelo milionário.  

 No capítulo 38, Omar é assassinado pela sobrinha, a vilã Leona, embora todos 

acreditem inicialmente que ele morreu em um incêndio. Como Omar já sabia que morreria, 

entrega uma carta a Foguinho, o único que sabia seu disfarce, direcionada a Silvana (tia de 

Duda, com quem ele se envolve romanticamente caracterizado como Pereira) e Duda, 

explicando a verdade e informando que deixa sua herança para o casal Bel e Duda. Dessa 

maneira, ainda que demonstre hesitação, Foguinho se aproveita do fato de ter o mesmo nome 

de Duda, e com a divulgação do testamento de Omar, ele se apresenta como o herdeiro Daniel 

Miranda. Como o outro protagonista, Duda, não sabia ainda que Pereira e Omar eram a 

mesma pessoa, e não desconfia de nada.  

 A partir do capítulo 49, Foguinho assume a presidência da Luxus e se deixa seduzir 

pela vida de luxo que nunca teve, especialmente com a atenção das pessoas, como a dos seus 

familiares e a de Ellen, com quem reata. O farsesco, neste caso, vem como referência das 

narrativas de folhetim rocambolescas146, que cujo enredo intricado e por vezes confuso 

apresenta embustes de verdade e de mentira, vítimas de verdade e de mentira (MEYER, 

1996). Os dilemas do protagonista caracterizado enquanto anti-herói são mostrados a partir de 

suas lembranças. Ao mesmo tempo em que o personagem lembra de Omar dizendo que Duda 

                                                             
146 O termo rocambolesco tem origem a partir de Rocambole, um personagem aventureiro criado pelo escritor 

francês Ponson du Terrail, no século XIX. O termo passou a se referir a uma modalidade do romance-folhetim 

feito de histórias de “enroladas” e de “delirantes aventuras” (MEYER,1996, p. 167). 
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é seu herdeiro, se recorda também de todas as humilhações que passou dentro da loja, o que o 

faz manter a mentira, como forma de compensar os danos sofridos, ainda que sua escolha 

prejudique outras pessoas.  

 Dentro da perspectiva de humor da novela, a gestão de Foguinho da Luxus é permeada 

por exageros e extravagâncias, brincando com os estereótipos de uma vida de novo rico, como 

seu vício por profiteroles (Figura 39), sobremesa popular na França e que já foi considerada 

uma iguaria real no século XVI. Ellen e Foguinho passam a viver na antiga mansão de Omar, 

possuem uma lhama como bicho de estimação (Figura 40), e vivem com um ar-condicionado 

central que deixa a mansão num ambiente constantemente frio (Figura 41). Para completar a 

lista de atividades excêntricas, Foguinho lança uma seita de meditação, que pregava a corrida 

como melhor forma de se desligar do mundo, angariando seguidores que desejavam estar 

perto do novo excêntrico milionário (Figura 42). 

 A partir de temática familiar nas obras de Carneiro, o protagonista também passa se 

vingar de com todos que o destratavam enquanto pobre, incluindo sua família (pai, madrasta, 

irmão e irmã), que passam a ser empregados da Luxus, sofrendo toda sorte de humilhações. 

Diferente do que ocorre com Nina em Avenida Brasil, em que a vingança é o elemento de 

maior carga dramática, em Cobras e Lagartos ganha viés de humor, ainda que presente na 

centralidade do desenvolvimento do personagem. Todos esses elementos cômicos servem 

para reforçar as características de Foguinho enquanto anti-herói. Ainda, assim como os outros 

dois protagonistas, Bel e Duda, o personagem passa a ser atingido pelas vilanias de Estevão e 

Leona, que seguem desejando a herança deixada por Omar. 

 

 

Figura 39 - Foguinho desfruta das mordomias da 

vida de rico 

   

Figura 40 - Ellen alimenta sua lhama de estimação 
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Figura 41 - Ellen, Foguinho e funcionários passam 

frio na mansão 

 

Figura 42 - Foguinho e os seguidores da seita 

 

As personagens de ficção não configuram serem imutáveis, tal como não são as 

pessoas reais que eles almejam representar. Pallottini (2012) acredita que as ficções 

televisivas brasileiras têm buscado resultados mais convincentes, trazendo personagens 

psicologicamente mais próximas do real e o anti-herói faz parte dessa construção. A partir 

dessa estruturação, é esperado que a personagem sofra mutações. Pallottini (2012) sugere que 

o autor deverá tomar cuidados especiais no que tange essas modificações, que “não podem ser 

arbitrárias; a personagem não pode passar de vilão a herói, de mau a bom, de desonesto a 

honesto, por mera necessidade casual do veículo por urgentes razões de brevidade” (p. 138). 

Pallottini (2012) argumenta então que essa mudança seja construída em torno de um 

conflito desenvolvido ao longo dos capítulos, em prol de uma coerência com a caracterização 

do personagem e de toda a trama.  

 

A personagem conflituada, no entanto, supõe a expressão desse conflito. É preciso que 
o espectador se dê conta de que o conflito existe. Em outras palavras, o autor cria uma 

personagem conflituada e coloca-a em cena informada interiormente de seu conflito. 

Mas, para que o espectador tome conhecimento da existência dessa complicação 

psicológica, o autor deve dar pistas externas, no corpo da ficção, da existência dessa 
inquietação. O que era subjetivo precisa objetivar-se (PALLOTTINI, 2012, p. 140). 

 

Enquanto Foguinho desfruta da sua vida luxuosa, ele começa a se arrepender de ter 

enganado Bel e Duda e sofre com as aparições fantasmas de Omar pedindo que ele acabe com 

a farsa e denuncie os crimes cometidos pelos vilões. O personagem acaba sendo 

desmascarado por Duda, o outro Daniel Miranda. Novamente, as pessoas passam a lhe virar 

as costas, incluindo Ellen e sua família.  

A redenção de Foguinho para com os personagens principais e com Ellen se dá no 

capítulo final, quando ele salva a vida de Duda de um incêndio na Luxus e acaba morrendo. 

Ao chegar numa espécie de purgatório, caracterizado como uma estação de trem cujos 
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destinos são o céu e o inferno, Foguinho recebe o bilhete do segundo. O personagem alega 

que não merece ir para o inferno, comparando suas atitudes em vida com as de Leona, que 

passa diante dele e entra no trem. A salvação do protagonista vem com Omar, que diz que o 

personagem morreu ao salvar uma vida. Foguinho então vai parar em um baile funk no céu, 

cercado de mulheres. Cenas essas que estão de acordo com o pacto ficcional estabelecido com 

o que se pode esperar de uma novela das sete e das suas representações cômicas, novamente, 

com a inspiração do rocambolesco, que nem sempre possui desfechos verossímeis. “As 

conversões inverossímeis, as mudanças milagrosas e o auxílio providencial são inseparáveis 

da comédia” (FRYE, 1973, p. 170). 

As entidades pós-morte, no entanto, representadas enquanto uma instituição 

burocrática do além, decidem dar uma nova chance ao herói malandro, que ressuscita ao ouvir 

as súplicas de Ellen declarando o seu amor. O casal termina a telenovela como começou, com 

grandes ambições, mas com mudanças ocasionadas por sua jornada, desejam um padrão de 

vida mais alto a partir do trabalho honesto e passam a vender profiteroles no Saara, tendo 

como slogan que as camadas populares também podem desfrutar dos prazeres de uma 

sobremesa de ricos. Ou seja, o final feliz da novela remete às comédias antigas, do período 

aristotélico, que mistura o heróico e o irônico, pois nelas “o herói cômico obterá seu triunfo, 

seja sensato ou tolo o que ele tenha feito, honesto ou vil” (FRYE, 1973, p. 49). 

 

4.2.2.2. Nina, em Avenida Brasil 

 

Agora eu sou a madame e você é 

minha empregadinha. 

                                                                                                                                    

                                                                                            Nina para Carminha, Avenida Brasil  

 

 A narrativa principal de Avenida Brasil é centrada nos planos de vingança da 

protagonista Nina contra a sua ex-madrasta, Carminha, que a maltratou na infância.O anti-

heroísmo de Nina é sugerido ao longo dos capítulos, quando na sua jornada de heroína em 

busca de justiça, a protagonista passa a ter atitudes consideradas ilícitas e até imorais, fazendo 

os personagens em seu entorno questionarem se os fins justificam os meios e se a personagem 

não estava se tornando a sua inimiga, no que diz respeito a se assemelhar a atitudes de vilã. 

 Após 12 anos morando na Argentina, Nina, já adulta e consagrada chef de cozinha, 

retorna ao Rio de Janeiro determinada a fazer justiça. Com intuito de se aproximar de 

Carminha, consegue um emprego de cozinheira na mansão no bairro do Divino, onde a vilã 
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vive com o marido Tufão e sua família, composta por Jorginho e Ágata (filhos biológicos de 

Carminha), Muricy e Leleco (pais de Tufão), Ivana (irmã de Tufão) e seu marido Max 

(amante de Carminha e pai de seus filhos). Nina, que não é reconhecida pela ex-madrasta, 

logo conquista o afeto de todos na mansão e usa dessa aproximação para tentar descobrir 

segredos que possam incriminar sua inimiga. 

 Dentro das convenções do melodrama adotadas pela telenovela, da mesma maneira 

que a protagonista foi caracterizada para despertar simpatia, mostrando o sofrimento de uma 

criança órfã nas mãos de sua ex-madrasta, também foi construído um sentimento de repulsa 

para com Carminha desde os primeiros capítulos, por conta do modo como ela tratava Rita e 

Genésio, e dos golpes que aplicou.  

 Em sua jornada de vingança, Nina se torna uma personagem fria, solitária, conquista 

aliados na base da chantagem, como Nilo e Max, colocando amigos em situações perigosas e 

abrindo mão do seu grande amor com Jorginho. No entanto, como foi construída uma forte 

simpatia pela protagonista, até o capítulo 100 a narrativa mantém-se na construção de uma 

expectativa em ver Carminha punida.  

 Em contrapartida, acreditamos que a intenção do autor com Avenida Brasil é 

desestruturar e descredibilizar o maniqueísmo tão presente na estrutura das telenovelas, e para 

isso cria a ilusão de uma heroína sofredora para depois mostrar uma anti-heroína muitas vezes 

sádica. No capítulo 2, Carneiro dá pistas dessa intencionalidade quando Carminha fala para 

Rita que espera que a menina não guarde mágoas dela pelo que ela fez. “Quando você crescer 

vai aprender que nem todo mundo é tão bom nem tão mal”, adiantando a construção da 

trajetória de personagem de Rita/Nina.  

 A solução dramatúrgica de Carneiro, cuja intencionalidade também consistia em 

surpreender o telespectador com a construção dessa reviravolta, foi equilibrar a expectativa da 

descoberta de Carminha com as mudanças da personagem Nina em seu caminho de vingança. 

Até o capítulo 100, as ações de Carminha enquanto vilã foram reforçadas, através de suas 

mentiras e manipulações com a sua família, como o falso sequestro forjado por ela e Max para 

roubar dinheiro de Tufão. Ao mesmo tempo, enquanto executa seu plano, a ambiguidade 

moral de Nina vai ficando mais evidente.  

 O autor conseguiu equilibrar nos capítulos atitudes condenáveis de Nina com a sua 

visão inocente acerca dos seus próprios planos. Nina se refere a si mesma e a Jorginho como 

príncípe e princesa criando planos de morar em um castelo, sempre em oposição a Carminha, 

referida muitas vezes como a bruxa má da sua história. Ao mesmo tempo em que Jorginho 
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constantemente declarava a frieza da protagonista em conviver e fingir afeição por duas 

pessoas que ela odeia (Carminha e Max), Nina se sente nauseada e muitas vezes vomita 

quando encontra com os inimigos na casa em que trabalha. 

 Ao longo destes capítulos, Lucinda, a sua figura materna do lixão, sempre coloca os 

planos da protagonista em conflito, funcionando como um termômetro moral da narrativa, 

como forma de alertar aos telespectadores quando as atitudes de Nina em prol da sua vingança 

ultrapassam a caracterização plana de uma heroína. No capítulo 12, Lucinda alerta para o fato 

de Nina estar falando como uma bandida, ressaltando a diferença entre justiça e vingança. No 

capítulo 23, quando Nina e Jorginho já estão juntos, Lucinda tenta convencê-la a desistir da 

vingança e mudar-se de cidade com o namorado.  

 O suspense é construído através de duas tensões: Nina conseguir desmascarar 

Carminha e a vilã descobrir que Nina é Rita, com a possibilidade de uma nova vingança ser 

realizada por parte da vilã. A agilidade com que os acontecimentos são desenrolados, com 

uma descoberta significativa a cada episódio, intensifica a expectativa. No capítulo 99, Nina 

consegue tirar fotos de Carminha traindo Tufão com Max, mas logo no capítulo 100, 

Carminha descobre a identidade da sua ex-enteada e promete se vingar de Nina, no capítulo 

101. No capítulo 102, a vilã, que ainda desconhecia a existência de provas contra ela, realiza 

sua vingança: humilha e tortura Rita, enterrando-a viva. O jogo de tortura psicológica 

engendrado por Carminha, prática recorrente de todos os vilões de João Emanuel Carneiro, 

será abordado na categoria que trata dos vilões das novelas.  

 No capítulo 101, antes da tortura sofrida por Nina, a protagonista já de posse das fotos, 

é alertada por Lucinda de que ela deveria enviar as fotos por correio para Tufão e acabar com 

a questão. Nina, no entanto, expressa o desejo de também torturar Carminha, dizendo que sua 

vingança também consiste em presenciar o desespero da rival. “Não me tira o prazer dessa 

vitória, mãe Lucinda, a vitória da justiça”, responde a anti-heróina. Sendo assim, a partir do 

capítulo 103, Nina inicia sua vingança, que vai até o capítulo 153. Neste momento, os papéis 

de vilã e heroína se invertem. Nina passa a apresentar arquétipos de vilã, como arrogância e 

sadismo, enquanto Carminha passa a ser a personagem sofredora.  

  A rivalidade entre as personagens, construída através da tensão entre as duas, é 

representada não apenas por meio das ações e dos diálogos das personagens, mas também 

através de elementos da mise-en-scène. SOUZA (2004a) sugere que a autoria de uma obra é 

construída muitas vezes através da parceria entre autor e diretor, na qual o diretor pode ajudar 
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a ressaltar elementos da dramaturgia a partir de elementos da encenação fílmica, construindo 

junto com o autor, a identidade da obra.  

No caso de Avenida Brasil, que teve como diretores-gerais Amora Mautner e José 

Luiz Vilamarim, fica evidente a parceria entre autor e diretores; em que o trabalho dos 

últimos operou em sintonia com as intenções propostas por João Emanuel Carneiro no roteiro. 

O suspense entre Carminha ser descoberta vilã e Nina ser descoberta enquanto Rita por 

Carminha é evidenciada através de jogos de luz e sombra entre as personagens, cada uma 

captada sob um espectro de luz distinta. A música instrumental também sugere a dualidade 

entre as duas e incita o clima misterioso.  

Nesse sentido, a construção da vilania de Nina a partir do capítulo 103 é realizada de 

forma semelhante também na encenação. Ao saber que a família Tufão viajou e Carminha 

está sozinha na cidade, Nina recepciona a rival na mansão com as fotos da traição com Max 

espalhadas pela sala. A protagonista deixa a casa toda escura e quando a rival chega, ela liga 

um abajur que ilumina apenas seu rosto (Figura 43). É criada uma atmosfera sombria na 

mansão, apresentada através da meia-luz e suas possibilidades de luz e sombra. Entre os 

capítulos 104 e 108, Nina propõe um jogo de patroa e empregada, no qual ela é a patroa a 

humilhar Carminha, obrigando-a a servir seu jantar (Figura 44), cozinhar, faxinar a casa, lavar 

roupa. Em contrapartida, Nina, que parece se divertir com a humilhação (Figura 45), passa a 

dormir na suíte principal e a vestir as roupas de Carminha (Figura 46). 

 

 

Figura 43 - Nina recepciona Carminha na mansão. 

 

Figura 44 - Nina obrigada Carminha a servir jantar 

com a antológica fala “me serve, vadia”. 
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Figura 45 - Carminha serve vinho a Nina na sala da 

mansão. 

 
Figura 46 - Nina dorme na suíte de Carminha em 

sua camisola. 

 

 

Os exageros nas atitudes de Nina para com Carminha são problematizados pelos 

personagens da trama. No capítulo 111, Jorginho questiona os métodos da anti-heroína e se 

ela não estaria exagerando; no capítulo 112, Carminha admite os erros apontando os erros de 

Rita, acusando-a de estar indo longe demais. No capítulo 127, Nilo diz que Nina enfeitiçou 

todos os homens do Divino, se referindo ao fato de que, além de Jorginho, Max e Tufão 

também se apaixonaram por ela. “Só não se sabe se é bruxa ou fada” conclui. Nina causa a 

internação de Carminha a partir de ações armadas para que a família Tufão ache que ela tenha 

enlouquecido. A partir das ações da protagonista com a ex-madrastra, fatos sobre o passado 

de Carminha vão sendo revelados, e ela vai sendo caracterizada como uma personagem cuja 

vida sofrida a levou a ser má com as pessoas, uma vilã “produto do meio”.  

 Carminha consegue ter posse de todas as cópias das fotos que os incriminam e passa a 

armar a vingança contra Nina a partir do capítulo 152, quando a vilã revela ao marido que 

Nina é sua ex-enteada e que adentrou à casa de sua família para se vingar por Tufão ter 

atropelado Genésio, seu pai. No capítulo 160, Nina é presa por um flagrante de drogas armado 

por Max, que consegue também incriminá-la com o dinheiro de Tufão relativo ao resgate pelo 

sequestro de Carminha. Novamente injustiçada, a redenção da anti-heroína ocorre de forma 

semelhante a Foguinho em Cobras e Lagartos. No penúltimo capítulo, Nina tem a atitude 

heróica de ir sozinha ao local do cativeiro de Tufão, sequestrado por Carminha e Santiago, pai 

da vilã. Além disso, ao ter a sua história de infância revelada para todos na família de 

Jorginho, a protagonista passa a ser reconhecida como a maior vítima da vilã e como a 

heroína que tentou salvar a família Tufão de golpes semelhantes ao que ela viveu com o pai. 
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4.2.2.3. Romero Rômulo, em A regra do jogo 

 

É melhor ser um covarde vivo do que um 

herói morto  

                                                                                                Romero Rômulo, A regra do jogo 

 

A Regra do Jogo (2015), quinta novela de João Emanuel Carneiro enquanto autor 

titular, e terceira do horário das 21h, possui como narrativa central a história de Romero 

Rômulo, um criminoso que finge ser herói do povo. Ex-vereador e advogado, o protagonista 

lidera a Fundação Raiar, uma organização sens fins lucrativos que atua na reabilitação de ex-

presidiários que, na verdade, é um trabalho de fachada para executar ações para a facção 

criminosa da qual faz parte, ressaltada na trama como a maior do país.  

 O protagonista anti-herói é uma marca recorrente no estilo das obras de Carneiro que, 

desde Cobras e Lagartos, tem elaborado personagens centrais que conduzem à trama 

principal, apresentando traços de vilania, mesmo com diferentes facetas que mantém relação 

com a intencionalidade da obra. Foguinho, em Cobras e Lagartos, é um anti-herói brasileiro, 

um sobrevivente de uma injusta conjuntura social e econômica do país. Seus traços cômicos, 

de malandro, fazem jus às convenções do horário das 19h e com a temática do consumo 

excessivo trazida pela novela, que explora com humor os arquétipos de um rico excêntrico. 

Nina, em Avenida Brasil, a anti-heroína que em sua jornada de vingança contra a vilã 

Carminha acaba adquirindo características da última. Como já abordamos, a ambiguidade 

moral, expressa em suas personagens, parece ser um tema caro ao roteirista. Neste caso, ao 

aproximar as atitudes da heroína e da vilã, concede uma redenção à Carminha na narrativa, 

considerando a trajetória dura da personagem.  

 Considerando as narrativas comumente apresentadas nas telenovelas ao longo da 

história, e as convenções a que estamos habituados, acreditamos que a principal questão 

dentro da construção do protagonista anti-herói é equilibrar, nas suas ações, seus aspectos 

repulsivos com uma caracterização empática, afinal, como condutor da narrativa da 

telenovela, é esperado que possamos torcer pelo personagem.  

 Em A Regra do Jogo, tal construção pode ter consistido, inclusive, em um desafio 

mais complexo, já que o protagonista está inserido em um contexto criminoso mais denso, 

sendo a novela mais calcada no suspense, na ação e no gênero policial do que as anteriores. 

Com uma atmosfera sombria na qual há um sentimento de dualidade e personalidade duvidosa 

em praticamente todos os personagens centrais, que o tempo todo questionam o caráter uns 
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dos outros, a narrativa da novela explora a questão ética da absolvição e condenação dos 

personagens, quais os limites entre o certo e o errado. O protagonista, Romero Rômulo, se 

encontra no meio dessa balança entre o bem e o mal.  

A apresentação inicial do protagonista, no primeiro capítulo, é de um homem altruísta 

e corajoso. Cria-se uma expectativa em torno do personagem quando ele, enquanto advogado 

e ativista dos direitos humanos, é chamado para ser o elo de comunicação entre assaltantes de 

um banco e a polícia. De maneira geral, o dualismo apresentado em sequências ficcionais 

deste tipo sugere que o espectador torça para que as negociações sejam bem-sucedidas e que 

os reféns sejam libertados. No caso da novela, é criada uma tensão ainda maior na negociação 

baseado no que conhecemos do protagonista até então, suscitando o telespectador a temer pela 

sua morte, ainda mais quando Romero decide não apenas entrar no banco, mas servir de refém 

durante a fuga dos bandidos. Ao conseguirem fugir, nos minutos finais do primeiro capítulo, 

vemos que o protagonista também é um dos criminosos, e sua mediação encenada tinha como 

objetivo facilitar a fuga dos assaltantes com o dinheiro roubado do banco, destinado a facção 

criminosa da qual Romero é integrante.  

Dentro da construção temática da novela, acreditamos que a reviravolta acerca da 

definição do caráter de Romero Rômulo tenha sido construída dessa maneira para que o 

telespectador possa experimentar da mesma surpresa com o protagonista, quanto os 

personagens em capítulos futuros. Ao desconstruir o personagem central logo no primeiro 

capítulo, também é criada uma atmosfera de dúvida acerca do caráter dos demais 

personagens, remetendo às outras obras do autor. Em A Favorita, a inversão dos arquétipos de 

heroína e vilã causou dúvida acerca do caráter das personagens Flora e Donatela até o capítulo 

56, estratégia repetida em A Regra do Jogo ao longo de apenas um capítulo. Desse modo, 

Carneiro ainda cria uma intertextualidade com a sua própria obra, sintetizado na máxima de 

que, nas histórias construídas por ele, as aparências enganam. Acontece a mesma dúvida na 

construção de Zé Maria, o verdadeiro vilão de A regra do jogo, que, por muito tempo, é tido 

como o injustiçado, reforçado pelo fato de que alguns dos personagens verdadeiramente 

corretos da trama, como seu filho Juliano e sua amada Djanira, atestam sua inocência. Além 

disso, Zé Maria é contraposto a Romero, personagem que atestamos logo no primeiro capítulo 

se tratar de um bandido.  

Retomando a caracterização de Romero enquanto anti-herói, ao longo dos capítulos 

vemos que o personagem cometeu delitos desde criança. Aos 11 anos, é expulso de casa pela 

mãe, Djanira, após suas tentativas fracassadas para que o filho parasse de roubar. É 
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encontrado nas ruas por Ascânio, que o cria e torna-o cúmplice de seus crimes. Após um 

longo tempo, o protagonista se aproxima da mãe, pois descobre que Djanira adotou uma 

menina, Tóia, que se tornou órfã por causa de um dos maiores crimes cometidos pela facção 

criminosa, conhecido como o “Massacre de Seropédica”. Tal crime, que consistiu no 

assassinato de todos os passageiros de um ônibus coletivo de Seropédica, município da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, tinha como objetivo matar o pai de Tóia para roubar-lhe a 

patente de um revolucionário remédio inventado por ele que era cientista. A menina, que 

sobreviveu a chacina, seria a milionária herdeira da patente farmacêutica, que foi comprada 

por uma das maiores indústrias do país. O objetivo inicial de Romero é casar-se com ela, que 

é a protagonista feminina da novela, tanto para usufruir da sua herança, quanto para ganhar o 

respeito da facção, desviando seus ganhos.  

Outro sobrevivente do massacre é Dante, adotado no passado por Romero e sua então 

esposa Kiki, dada como morta no começo da novela. Já adulto, Dante se torna policial da 

Darco, divisão de combate ao crime organizado; e seu pai aproveita da sua posição para 

extrair informações que possam beneficiar a facção criminosa.  

 À primeira vista, Romero Rômulo parece ultrapassar a linha tênue das más ações 

passíveis de serem cometidas por um anti-herói, especialmente se comparamos com os outros 

protagonistas das novelas de João Emanuel Carneiro, como Foguinho, Donatela e Nina. O 

protagonista de A regra do jogo certamente comete mais crimes e suas relações pessoais, com 

o filho Dante, com as namoradas e com seu assistente Ascânio são certamente mais nocivas. 

Mas, dentro da análise que viemos construíndo que tem como ponto de partida a noção de 

encargo e diretrizes específicas de uma obra, estabelecemos a relação entre intenção do 

produto e seu tema, o que também determina a caracterização das personagens. Ao observar o 

universo ficcional da novela, que possui uma hibridização maior com o gênero policial do que 

nas obras anteriores do autor, o contraponto de Romero com os personagens ao seu redor 

expõem os traços de herói do protagonista.  

 Ao compararmos Romero com outros integrantes da facção, como Zé Maria e Orlando 

– dois dos vilões da trama – observamos que, enquanto todos esses são assassinos frios, o 

primeiro nunca matou ninguém. Entre os capítulos 10 e 11, o protagonista recebe a missão de 

matar um jornalista para que possa ser promovido na instituição criminosa; como não 

consegue fazê-lo, é ridicularizado pelos outros integrantes. No capítulo 30, ao descobrir o 

retorno de Zé Maria à facção, o personagem fica perplexo ao descobrir que o massacre de 

Seropédica, ou seja, a morte de todos os passageiros no ônibus, fora encomendado pela 
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facção, do contrário, todos desconfiariam das intenções criminosas contra o cientista. Romero 

passou vários anos achando que Zé Maria era um psicopata por ter matado tantas pessoas 

gratuitamente e se choca com a capacidade criminosa da própria facção em que faz parte.  

 O protagonista oscila entre boas e más ações durante toda a novela: em determinado 

momento, é mostrado que ele deseja sair da facção e regenerar-se, mas acaba sempre atrelado 

aos criminosos. Primeiro, por conta da sua relação institucional estabelecida no crime, ele 

possui obrigações a cumprir dentro da facção e é muitas vezes ameaçado de morte. Segundo, 

porque o personagem não consegue deixar seus hábitos de conforto, o que sempre acaba 

pesando em suas constantes recaídas. No capítulo 52, por exemplo, ele e Tóia sofrem um 

assalto em um restaurante e são mantidos como reféns. No capítulo seguinte, Romero 

consegue a libertação de todos os reféns e se emociona com as homenagens das vítimas, 

situação em que, pela primeira vez, executa uma negociação verdadeira com bandidos, e não 

uma encenação. No capítulo 117, entretanto, o personagem tem a oportunidade de libertar a 

ex-esposa, Kiki, de um sequestro que dura mais de 20 anos executado por Gibson, o próprio 

pai da moça e líder da facção, mas tem uma recaída e decide entregar Kiki ao “pai da facção” 

e ser promovido. 

A vulnerabilidade de Romero é logo mostrada, quando, no capítulo 3, ele descobre que 

tem uma doença degenerativa e várias de suas más ações são contrastadas com o personagem 

passando mal. No capítulo 19, se valendo da sua posição de advogado humanitário, faz uma 

visita a um preso com intuito de levar uma bomba e desmaia. Dentro da construção ficcional 

da novela, a doença também serve para aproximar o personagem da mãe Djanira e de Tóia, 

aproximando-o também da concretização dos seus planos. 

 A caracterização do protagonista também é construída sob um viés cômico, 

fundamental na humanização do bandido anti-herói. Apesar de ladrão, mentiroso e 

manipulador, Romero consegue ser enganado por Atena, uma estelionatária e a vilã feminina 

da novela, que acaba se apaixonando pelo protagonista. No capítulo 20, Atena rouba seu 

dinheiro e no capítulo 21 passa a chantageá-lo. A relação do casal, permeada pelo amor e 

ódio, é construída no exagero, seja através das performances sexuais, seja no consumo 

exagerado, que mostra dois golpistas usufruindo uma vida de luxo.  

 Outros aspectos do protagonista parecem ter intenção de causar simpatia através do 

riso. Quando se encontra sozinho na sua casa, especialmente na sua cobertura, o personagem 

sempre dança seminu ao som de Trouble, interpretada por Elvis Presley. O tom da 

performance é fornecer um certo grau de constrangimento, dando a ideia de que esta é o tipo 
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de ação que se realiza apenas na privação do seu lar. Ao final do capítulo 1, após a missão da 

falsa negociação no assalto ao banco ter sido bem sucedida, Romero comemora com dança e 

uísque (Figuras 47 e 48). No capítulo 5, além das costumeiras danças e da bebida, o autor 

aproxima o personagem à elementos da cultura da Internet ao fazê-lo se olhar o espelho e 

dizer a frase “Hoje é dia de rock, bebê”, dita por uma atriz na ocasião da cobertura jornalística 

de um festival de rock e que ao viralizar online, virou meme147. 

 

 
Figura 47 - Romero faz strip tease ao som de Trouble, de Elvis Presley. 

     
Figura 48 - Romero bebe uísque e dança em comemoração ao êxito de operação criminosa. 

 

Outro elemento de caracterização do protagonista que pode provocar o riso são suas 

camisetas, confeccionadas especialmente para o personagem pela figurinista da novela Marie 

Salles148. Dentro da narrativa, as camisetas usadas por Romero constituem elemento 

fundamental da farsa de líder de ONG e advogado de causas humanitárias criada pelo 

personagem. “Paz mundial”, “Paz no trânsito”, “Diga não à violência”, “Não à corrupção”, 

“Todos temos uma segunda chance”, e “Viva os animais” são algumas das frases expressas 

nas camisetas usadas constantemente por Romero Rômulo (Figuras 49 e 50). 

 

                                                             
147 Disponível em:  http://www.purepeople.com.br/noticia/internautas-vibram-com-romero-em-a-regra-do-jogo-

hoje-e-dia-de-rock-bebe_a74450/1. Acesso em: março de 2019. 
148 Alexandre Nero usa camisas com frases de efeito em A regra do jogo e faz sucesso na web: 

http://gshow.globo.com/Estilo/noticia/2015/10/alexandre-nero-usa-camisas-com-frases-de-efeito-em-regra-do-

jogo-e-faz-sucesso-na-web.html  Acesso em março de 2019.  



194 
 

 

Figura 49 - Romero veste camisa que prega a paz 

mundial. 

 

Figura 50 - Camiseta “diga não à violência” 

. 

 

O riso pode ser despertado, neste caso, pelo caráter irônico do figurino, uma vez que 

há uma inversão de sentidos em relação à sua aparência e à sua essência a partir do contraste 

entre suas ações enquanto integrante de uma facção criminosa que usa camisetas que pregam 

a paz mundial, aversão à violência e que fazem apologia ao amor e à dignidade. Em muitos 

momentos, inclusive, o personagem se encontra em situações completamente opostas ao que 

está estampado em sua camiseta (Figuras 51 e 52). Ainda, ao usar essas camisetas com o 

intuito de disfarçar publicamente seu envolvimento com o crime organizado e seu convívio 

com pessoas corruptas e violentas, o personagem brinca com os estereótipos construídos 

historicamente acerca de camisetas com frases usadas por ativistas.  

 

 

Figura 51 - Romero aponta uma arma para Ascânio 

enquanto veste camiseta em que está escrito “todos 

temos uma segunda chance”. 

 

Figura 52 - Romero veste camiseta com os dizeres 

“não à corrupção”, enquanto mente para Dante, seu 

filho policial. 
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Apesar de Romero ter se apaixonado verdadeiramente por Tóia, com quem casa, no 

capítulo 127, o protagonista nunca rompeu com a facção, nem abandonou sua vida de luxo ao 

lado de Atena. A dúvida do anti-herói entre escolher uma das duas mulheres também 

representa a dualidade entre largar ou não a vida criminosa. A sua redenção ocorre de forma 

semelhante a de Nina e de Foguinho. No último capítulo, ele salva o “mocinho” Juliano de 

morrer nas mãos de um capanga da facção, acaba recebendo um tiro executado por Zé Maria e 

morre. A estratégia de matar Romero parece ter sido realizada para que sua salvação enquanto 

herói não pudesse ser questionada. Ao morrer salvando o verdadeiro amor de Tóia, o 

protagonista acaba se redimindo dos seus erros para com a protagonista feminina.  

Reforçando tal intenção, o autor expressa tal opinião a partir de uma fala da heroína 

Tóia, no último capítulo, que ao criar um hospital infantil no Morro da Macaca com o nome 

de Romero Rômulo, faz o seguinte discurso: 

 

Eu dei o nome desse hospital com um significado muito mais forte que está por trás do 

nome do Romero. Eu não estou aqui para homenagear esse homem que foi tão 

polêmico, contraditório, um homem capaz de coisas condenáveis (...) Eu fui a maior 
vítima do Romero. Eu poderia escolher ficar com as coisas boas ou com as coisas 

ruins, e eu optei por ficar com as melhores coisas que ele pode me dar. A minha filha 

Djanira e meu grande amor, meu único e verdadeiro amor, meu parceiro, meu 
companheiro, Juliano Pereira. 

 

 Além de ressaltar a construção do anti-herói, Carneiro expressa uma de suas soluções 

frequentes na construção das suas personagens principais, sejam elas caracterizadas 

inicialmente como vilãs ou heroínas, de que a ambiguidade moral humaniza as personagens, 

dando-lhe a possibilidade de redenção. 

 

4.2.3. Novos usos das convenções em A Favorita 

 

 O diretor, ator e produtor Daniel Filho (2003), ao estabelecer os atrativos de uma 

telenovela, além de ressaltar a caracterização do protagonista, que nas suas palavras deve ser 

“intrigante, diferente, sedutor, com alguma característica peculiar” (p. 68), argumenta que 

cada produto deve lançar uma novidade. Na novela A Favorita (2008), a estreia de João 

Emanuel Carneiro no horário das 21h, a novidade trazida pelo autor é de iniciar a telenovela 

sem uma definição de quem é a heroína – e com um falso viés indicando para Flora. Para 

gerar dúvida e indefinição sobre quem era a vilã e a “mocinha”, Carneiro se utilizou dos 

próprios arquétipos clássicos da dramaturgia e seus signos, subvertendo-os. 
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4.2.3.1. Caracterização das protagonistas: Flora e Donatela 

 

A primeira caracterização da personagem é dada logo na cena que abre o primeiro 

capítulo. Em uma montagem alternada, Flora e Donatela desempenham ações semelhantes 

em ambientes distintos. Flora acorda em sua cela, lava o rosto, se olha no espelho, troca de 

roupa, enrola seus itens de higiene em um papel higiênico e põe em uma mala: ela vai sair da 

prisão. Na telenovela, a caracterização da personagem é dada pela apresentação física, pela 

postura do ator e pelo que a própria personagem diz e faz. “Dado o uso primordial da 

imagem, é a forma como aparece a imagem aos olhos do público que dará o modo de 

caracterização próprio e peculiar do gênero” (PALLOTTINI, 2012, p. 65). 

Flora lava o rosto na pia simples da cela, há um plano de destaque para espelho, 

apoiado na pia, que só permite ver parte do seu rosto (Figura 53). Seu antagonismo com 

Donatela é logo explicitado na montagem alternada que mostra Donatela executando as 

mesmas ações, porém, num banheiro luxuoso. Ela lava o rosto numa bacia com gelo e seu 

espelho apresenta a dimensão do espaço que ela ocupa, refletindo boa parte do seu corpo e 

do banheiro. A expressão no rosto de ambas também as distingue e as define. Enquanto Flora 

olha para baixo, com semblante triste, Donatela está ereta e olhando firmemente para frente, 

sugerindo uma postura esnobe – o “nariz em pé”, na expressão popular (Figura 54).  

 

 

Figura 53 - Flora aparece no reflexo do espelho 

apoiado na pia. 

 

Figura 54 -Donatela em frente ao espelho do seu 

banheiro 

 

As roupas que Flora veste e seus pertences são todos muito simples. Ao sair da cela, é 

questionada pela agente carcerária, que parece animada com a saída da presa, se ela está 

preparada. Ela responde de maneira calma e desinteressada que já esperou muito tempo e 

não tem pressa. Por último, pega um disco da dupla Faísca e Espoleta e a foto de um bebê 

em preto e branco que estava pendurada na parede. Trata-se de Lara, e ao olhar para a foto, é 
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mostrado um close nos olhos de Flora, que parecem marejados. Ao passar pelo corredor da 

carceragem, rumo a saída, é aplaudida pelas outras detentas. Ao sair da prisão, ela chora 

(Figura 55).  

Nos primeiros capítulos, Flora sofre uma série de infortúnios, estrategicamente 

articulados para criar no espectador o sentimento da piedade pela típica pobre mocinha 

injustiçada do melodrama: vítima de uma armação de Donatela, ela perde o pouco dinheiro 

que tinha e, por consequência, a vaga no pensionato onde estava vivendo. Mais tarde, perde 

o emprego em uma sorveteria, pois Donatela informa ao dono do estabelecimento que a nova 

funcionária é uma assassina. Ao final do segundo capítulo, após ser expulsa do pensionato e 

não ter onde dormir, Zé Bob (que se envolve romanticamente tanto com Flora quanto com 

Donatela) a encontra em uma madrugada chuvosa no centro de São Paulo, chorando em uma 

escadaria (Figura 56). 

 

 
Figura 55 - Flora se emociona ao deixar a prisão 

 
Figura 56 - Flora, desabrigada, toma chuva 

 

Na segunda vez que é procurada por Flora, Irene decide ouvir a mãe biológica da neta 

e passa a acreditar nela, que o assassinato de Marcelo, seu filho, e a incriminação de Flora, 

seriam fruto de um golpe orquestrado por Donatela. Flora menciona o aniversário de Lara, 

que se aproxima e Irene a leva para a festa escondida. De longe, observa a filha e se 

emociona. No início da segunda semana, Irene apresenta Flora a Lara como uma amiga de 

nome Sandra Maia. Elas ficam amigas e chegam até a viajar juntas. Flora, enquanto Sandra 

Maia, também ganha a simpatia de Cassiano, namorado de Lara, e de seu avô Copola. A 

persona construída por Flora é simples, culta, “sem frescura” e tem interesses análogos ao da 

filha, como a paixão por cavernas. Com roupas simples e sem maquiagem, é um contraponto 

das características que Lara demonstra não gostar da mãe perua, elitista e extravagante. 

Depois que é revelado que Flora é a antagonista da trama, a partir do capítulo 56, 

vimos que as características que atribuímos como sendo de uma heróina, como a 

simplicidade, o falar baixo e doce, é uma encenação, demonstração da sua personalidade fria, 
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característica que pode parecer associada à Donatela por ela ser arrogante e autoritária. 

Donatela, a heroína com um pouco de anti-heroísmo, é uma milionária com falhas de caráter, 

mas também passional, explosiva e espontânea. 

Ao acordar na sua suíte luxuosa no rancho Fontini, na sequência inicial da telenovela, 

Donatela diz “Chegou o dia”, referindo-se ao dia em que Flora sairá da prisão. Ao longo da 

primeira semana, ela demonstra muita apreensão e medo. Contrata um detetive para seguir a 

rival para saber dos seus passos e ações desde o momento inicial de sua liberdade e demonstra 

muita aflição ao pensar que Flora pode querer procurar a filha Lara.  

Donatela é mostrada como uma mulher elegante, que usa roupas e jóias chamativas, 

que representam sua riqueza (Figura 57). A aparência física das duas personagens é 

fundamental para sua construção, especialmente para a construção ambígua proposta por João 

Emanuel Carneiro. De um lado, temos a riqueza, o status e o controle, do outro há a 

marginalização, a pobreza e a humilhação. Flora tem uma fala mansa e postura calma, 

enquanto Donatela possui uma fala ríspida e postura autoritária. 

A partir de sua composição, as personagens carregam elementos de identificação, seja 

uma maneira de agir, de falar de vestir e de portar diante dos acontecimentos que 

movimentam a narrativa. Donatela é explosiva e autoritária e temerosa no que concerne à sua 

rival. Além do aspecto visível, Pallotini (2012), sugere que para conhecermos uma 

personagem é necessário mostrar sua relação com outras personagens, seu comportamento, os 

amores, a situação familiar, as relações de amizade e as posturas morais e éticas.  

Donatela trata seu mordomo Silveirinha e Dodi, seu atual marido, com impaciência e 

autoridade. Diante deles, de Gonçalo e Irene, pais de Marcelo, a personagem demonstra 

nervosismo e inquietação, diz que eles não estão entendendo a gravidade da situação da saída 

de Flora da prisão, que ela é um monstro e que está tramando alguma coisa. Leva uma 

televisão nova de presente para Pedro, seu pai de criação, e combina com ele o que dizer à 

filha a respeito de Lara caso ela o procure. Já Flora diz para Irene que Donatela é uma cobra, 

porém, de um jeito sereno e sofrido. 

Donatela casou com Dodi, melhor amigo do seu marido assassinado, que desde o 

primeiro capítulo apresena atitudes suspeitas. Ele compra um carro novo e os personagens 

com quem ele interage alegam ser um custo alto para o seu padrão de vida. Outra atitude 

suspeita é pegar dinheiro de uma mala preta e esconder em um galpão antigo. Flora usa as 

ações criminosas de Dodi para fazer Irene acreditar nela, acusando Donatela de cúmplice do 

marido. A vilã alega que Donatela não deixa vestígio dos seus crimes, mas que Dodi sim. 



199 
 

Irene então o investiga e descobre que o marido de Donatela estava roubando dinheiro das 

empresas Fontini. 

Ao final do primeiro capítulo, Donatela vai ao encontro da sua rival (Figura 58). Flora 

permanece com sua postura consternada, enquanto Donatela mostra imponência. Oferece 

bastante dinheiro para Flora sair da cidade, que não aceita. Donatela humilha Flora, ao falar 

de sua aparência, da sua perspectiva de futuro. Flora a chama de assassina, Donatela fica 

nervosa e chuta as compras da rival. No terceiro capítulo, a socialite contrata uma mulher para 

roubar o dinheiro da ex-presidiária, forçando-a aceitar sua proposta financeira.   

 

 

Figura 57 - Donatela no aniversário de Lara, no 

capítulo 3. 

  

Figura 58 - Encontro entre Donatela e Flora. As 

aparências distintas refletem a dualidade. 

 

Assim como Foguinho, Nina e Romero Rômulo, o perfil de Donatela é de uma anti-

heroína, que demonstra falhas de caráter, comete deslizes morais, mas não é uma assassina. 

Ela, por exemplo, chega a oferecer dinheiro à família de Cassiano, namorado de Lara, para 

que eles a ajudem a separar o casal, se referindo à presença deles no aniversário da filha como 

“o namorado proletário e seu clã”. Donatela, através de suas ações, deixa evidente os seus 

preconceitos e uma tendência ao destempero. Enquanto ela se mostra nervosa a todo mundo, 

refletindo uma postura agitada e grossa com as pessoas, Flora expressa ressentimento ao falar 

de Donatela, mas não prolonga sua fala sobre os defeitos de sua inimiga, seu foco é em si 

mesma, na sua suposta injustiça. Donatela lida com seu medo de Flora armando situações 

para prejudicá-la e agindo até de forma imoral, quando tenta acabar o relacionamento da filha. 

Flora também parece assustada, no entanto, não faz nada, apenas tenta convencer por meio de 

palavras e argumentos que foi injustiçada. 

 Enquanto Flora parece ter saído da prisão com o objetivo de provar a sua inocência e 

se aproximar da sua filha biológica, Donatela age para afastar Lara da sua rival. Suas 

declarações acerca do caráter de Flora são contrapostas à caracterização de uma ex-presidiária 

aparentemente injustiçada. O que move as personagens dentro da história é sua vontade e ação 
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em querer conquistar determinado objetivo, sendo ele um amor, uma vingança, uma vitória ou 

poder (PALLOTTINI, 2012). O ódio por Flora, nas suas ações e falas, parece transcender o 

senso de proteção com a filha. 

 

4.2.3.2. Quem é a vilã? 

 

 Para gerar dúvida e indefinição sobre quem era a vilã e a mocinha, Carneiro se utilizou 

dos próprios arquétipos clássicos da dramaturgia, invertendo as características reconhecidas 

em cada tipo de personagem. Nos 55 primeiros capítulos tanto Flora quanto Donatela são 

protagonistas, as duas desempenham movimentos essenciais para a construção da história. 

Não se sabe qual das duas é a heroína que está falando a verdade, mas o público pode inferir 

em função de suas atitudes. 

 A narrativa constrói Flora para o espectador como uma pessoa injustiçada e sofrida. A 

Flora que a audiência conhece no início da história usa roupas discretas e gastas, não gosta de 

ostentação, aceita a ajuda financeira de Irene, mas sempre afirmando que não gosta de luxo, 

que deseja morar em algum lugar simples. Também demonstra ser uma boa filha, que tenta 

cuidar do pai mesmo com Pedro a chamando de assassina e dizendo que não confia nela. 

Tudo leva a crer que a missão da personagem é convencer a todos que pagou por um crime 

que não cometeu e reconstruir sua vida para poder conquistar o amor da sua filha. 

 Em contrapartida, a postura de Donatela é de ataque, seu medo é expresso por 

demonstrações de poder. O espectador viu Donatela arquitetar um plano para Flora perder seu 

dinheiro, seu emprego e não ter onde morar, mentir para Lara e para Pedro e tentar terminar o 

relacionamento da filha de criação com Cassiano. Conheceu também uma personagem 

explosiva no modo de falar e gesticular – entre gritos, xingamentos e brigas – que não 

trabalha, esbanja dinheiro, aparece em colunas sociais e é constantemente chamada por outros 

personagens de dondoca fútil.  

O que move o protagonista na trama é a conquista de algum objetivo. Quando 

refletimos sobre a construção das duas protagonistas, o objetivo de Flora se aproxima mais da 

moralidade, das qualidades de um herói. O que ela demonstra almejar é provar sua inocência e 

recuperar o amor da filha. Donatela, ao contrário, tem como objetivo proteger a filha porque 

tem medo de Flora, mas com isso toma atitudes que o senso comum considera imorais e 

incorretas, especialmente se pensamos na figura do herói da dramaturgia clássica ou mesmo 

das protagonistas de grande parte das telenovelas. 
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A antagonista é a personagem em oposição ou em conflito, sendo o conflito entendido 

como o acirramento dos ânimos entre duas ou mais personagens ou entre posturas distintas 

ante a uma mesma situação. Ao menos no primeiro mês de exibição de A Favorita (24 

capítulos), o público não sabe quem é a antagonista da trama, pois apesar de ter sido 

condenada, Flora alega inocência a respeito do assassinato de Marcelo Fontini. A partir de um 

olhar sobre as ações das personagens e do repertório teórico de produtos de ficção 

audiovisual, observamos que, mesmo que Donatela alegue estar protegendo a filha, seu 

discurso de medo e ódio a Flora é mais presente na sua fala e atitudes. Portanto, é 

questionável a possibilidade de Donatela ser a antagonista que quer atrapalhar os objetivos de 

Flora criando situações que prejudiquem sua rival. Ao longo desses capítulos, Flora não 

realiza nenhuma ação direta que vá contra os interesses de Donatela, apenas reforça que não é 

uma assassina para Pedro, seu pai, e para Irene, e que é uma mulher livre pela justiça e que 

tem o direito a se aproximar da filha criada por ela até os três anos. 

Essa indefinição a respeito do heroísmo ou antagonismo das protagonistas é reforçada 

por outros elementos da telenovela, a relação que elas têm com outras personagens e a 

caracterização destas. A vinheta de abertura mostra através de um teatro de sombras os 

acontecimentos que antecedem à novela que dizem respeito à trama central. Sombras 

simbolizam Flora, Donatela, Marcelo e Lara, mas não dá indícios sobre qual das duas 

personagens principais seria a protagonista e a antagonista. Nos créditos de abertura, os 

nomes das atrizes Patrícia Pillar (Flora) e Claúdia Raia (Donatela), apareciam em uma ordem 

diferente a cada dia. 

Os 55 primeiros capítulos de A Favorita, antes da revelação de que Flora é a assassina 

de Marcelo para o público, pode ser resumido da seguinte forma: Flora conquista a confiança 

de Irene que passa a ajudá-la financeiramente e a se aproximar de Lara. Sob o nome de 

Sandra Maia, Flora se aproxima da filha e elas ficam amigas até o capítulo 19, no qual Lara 

descobre que trata-se da sua mãe biológica. Aos poucos, Flora vai tentando se aproximar e 

manipulá-la respeito da sua inocência. Ao longo desse primeiro momento, Lara se mostra 

atordoada e receosa com tantas informações e antagonismos – a avó e o namorado 

defendendo Flora e Pedro e Gonçalo, os avôs, estão ao lado de Donatela. Lara ainda não está 

convencida que a mãe que a criou é culpada, embora a relação das duas esteja balançada 

desde a aproximação de Flora. 

Donatela vai se mostrando cada vez mais desesperada e aterrorizada. A partir do 

capítulo 49 sua caracterização começa a mudar, Donatela passa a não pentear os cabelos nem 



202 
 

se maquiar, suas roupas também refletem seu desleixo, ainda mais se comparamos com a 

forma que a personagem nos foi apresentada (Figuras 59 e 60). 

Flora, com ajuda dos seus novos aliados, chantageia Cilene, a testemunha do 

assassinato de Marcelo e o médico Salvatore, que escutou Marcelo dizendo antes de morrer o 

nome da sua assassina, a mudarem o depoimento. Dependendo da Flora enxergada por cada 

espectador, essas atitudes podem ser indícios de que ela não é quem alega ou apenas a forma 

possível de buscar justiça. Donatela fica mais vez mais isolada e cercada por pessoas que não 

gostam dela, como Flora, Silveirinha e Irene, pessoas que a traíram, como Salvatore e Cilene, 

e pessoas que desconfiam dela, como a filha e o namorado Zé Bob. 

Com as mudanças de depoimento das testemunhas, as evidências contra Donatela vão 

crescendo até o capítulo 62, quando ela é presa como a principal suspeita pelo assasinato de 

Dr. Salvatore, que foi assassinado por Flora com intuito de incriminar Donatela e provar que 

sempre esteve falando a verdade, embora não esteja. 

 

 

Figura 59 -  Donatela no Capítulo 1 

 

Figura 60 - Donatela no capítulo 49, mais abatida 

 

4.2.3.3. A reconstrução de uma heroína 

 

Eu sempre fui assim, atirada metida, teimosa. Mas eu 

era uma boa menina (...) Meu pai dizia que eu tinha o 

nariz em pé e que a vida ia tratar de abaixar meu nariz. 

Pelo visto a profecia dele se cumpriu. E como se 

cumpriu. 

                                                          Donatela, A Favorita 

 

A primeira reviravolta da narrativa acontece no capítulo 56, quando é mostrado ao 

público que Flora é culpada pelo assassinato de Marcelo. A partir deste capítulo, 

acompanhamos o sofrimento de Donatela, heroína injustiçada, antes da reviravolta seguinte, 

quando ela vai iniciar seus planos para expor a verdade e os crimes de Flora.  



203 
 

A definição acerca de quem é a vilã e a heroína da trama fez a audiência da novela 

crescer149, a revelação gerou um expressivo debate midiático150. Na mesma época, pesquisas 

específicas de audiência realizadas pela Rede Globo151 demonstraram que os telespectadores 

rejeitavam Donatela. Diferente de Avenida Brasil, em que foi construída uma simpatia com a 

heroína Nina logo no início, antes dela passar a ter atitudes de vilã, a mesma estratégia não foi 

construída com Donatela.  

A solução encontrada por Carneiro para recuperar a simpatia da audiência com a 

verdadeira heroína é dar magnitude ao seu sofrimento. No livro O autor na televisão, onde 

Lisandro Nogueira (2002) analisa a autoria do novelista Gilberto Braga, ele relata que a 

estratégia do autor para quando uma protagonista é rejeitada é usar um preceito da autora 

Janete Clair, especialista na sedução ao espectador. “Amarra no tronco e abaixa o chicote (...) 

Quando [a personagem] desfalecer de tanto sofrimento, todo o mundo vai se comover” 

(NOGUEIRA, 2002, p. 69,70). 

É exatamente essa estratégia executada por João Emanuel Carneiro. Além de ter sido 

condenada injustamente, é rejeitada por todos, inclusive pela filha, que a chama de assassina e 

pelo namorado, que diz não saber no que acreditar. Na prisão, é constantemente agredida por 

uma das presas e por uma carcerária que virou amiga de Flora (Figuras 61 e 62). Com roupas 

e acessórios de Donatela, Flora a visita na cadeia e a humilha, fazendo também uma espécie 

de terror psicológico ao dizer que ela não tem ninguém e que todos da família Fontini estão 

muito felizes com Flora nas suas vidas, inclusive a filha Lara. Pedro, pai de Flora, e única 

pessoa que poderia estar ao lado de Donatela é internado pela própria filha, que subornou os 

médicos para constantemente sedá-lo, de forma que o pai não revele nada aos Fontini e 

estrague os planos da vilã de tomar-lhes a fortuna. 

 

                                                             
149 Alguns veículos noticiaram que a própria Globo havia solicitado a antecipação devido a baixa audiência. 

Disponível em: <https://oplanetatv.clickgratis.com.br/noticias/por-causa-de-baixa-audiencia-globo-antecipa-

reviravolta-de-a-favorita.html>. Acesso em: maio de 2018. 
150 João Emanuel Carneiro diz que Flora enganou a todos em “A favorita”. Disponível em: 

<https://extra.globo.com/tv-e-lazer/joao-emanuel-carneiro-diz-que-flora-enganou-todos-em-favorita-

410621.html>. Acesso em: maio de 2018. 
151 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/joao-emanuel-carneiro-autor-de-favorita-telespectador-

nao-perdoa-os-ricos-3607753>. Acesso em: maio de 2018. 
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Figura 61 - Donatela sofre ao ser presa 

 

Figura 62 - Donatela na prisão 

 

Donatela faz uma amiga na prisão, Diva Palhares, que conviveu com Flora no presídio 

e na ocasião, não se gostavam. A partir de um plano de Diva, que estava próxima de cumprir 

sua pena, elas trocam de lugar e Donatela saí da prisão no lugar da amiga. No mesmo dia, a 

cela em que a protagonista vivia pega fogo e um corpo carbonizado é encontrado. Donatela 

acredita que sua amiga, que dizia estar muito doente, se matou queimada e o fez dessa 

maneira para que o corpo não fosse reconhecido e todos achassem que Donatela havia 

morrido, no capítulo 76. 

O que Donatela não sabia é que Diva Palhares, que era envolvida com tráfico de armas 

(do mesmo esquema do deputado Romildo Rosa), tinha dívidas com vários bandidos, que 

passaram a perseguir a protagonista achando se tratar de Diva. Ela é quase morta por esses 

bandidos e acompanha de longe a vida dos seus entes queridos, com ajuda de Pepe, amigo de 

Diva e dono do bar que Donatela costumava frequentar. Ela acompanha o sequestro da filha 

Lara, descobrindo, inclusive, que Flora o forjou como forma de tirar dinheiro dos avós da 

filha e se aproximar dela, que após a falsa morte de Donatela ficou mais fria com a mãe 

biológica. Ela acompanha as tentativas de Flora de se envolver com Zé Bob e o sofrimento 

dele com a sua ausência. Se desespera com a aproximação gradual de Flora à sua família, 

primeiro a vilã passa a trabalhar na fábrica Fontini e após o suposto sequestro dela e de Lara, 

a filha a convida para mudar-se para o rancho. Flora se muda, então, para a casa que era de 

Donatela, o primeiro de seus grandes objetivos de vingança. 

A partir do capítulo 104, após grande parte do calvário físico e psicológico de 

Donatela, vemos a construção de uma nova versão da protagonista. Quando ela passa a morar 

no sítio de Augusto Cesar, observamos uma Donatela mais simples, sem maquiagem, mais 

calma, cuidando de Augusto e Shiva, cozinhando para eles, cuidando da horta. Caracterizada 

com uma heroína mais tradicional, Donatela vai ganhando aliados para conseguir executar ser 

plano e fazer justiça. 
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4.3. OS PARES ROMÂNTICOS 

 

                 Hollywood infected your brain 

                 You wanted kissing in the rain. 

   

   Marina Diamandis 

 

 “O amor é a mais interessante das matérias narrativas” 152, afirma a socióloga 

argentina Beatriz Sarlo (2004, p. 22), num contexto em que ressalta que o tema do amor e da 

moral predominam nos últimos seis séculos na literatura e que os folhetins que circulavam em 

Buenos Aires nas primeiras décadas no século XX, de consumo massivo entre a população, 

não constituem uma exceção à regra. As telenovelas, que muito beberam dessa fonte 

folhetinesca e de narrativas sentimentais, de modo geral, igualmente reforçam essa afirmativa. 

Souza (2006), inclusive, define o produto enquanto romances sentimentais produzidos para 

televisão e que possuem “uma tendência de explorar o drama doméstico, dando destaque ao 

universo familiar e feminino, tendo como um dos temas centrais, as experiências amorosas 

filiais, fraternas, com amigos e eróticas” (p. 196). Afirmamos, portanto, que o enlace 

amoroso, e a existência de pelo menos um par romântico para que o telespectador possa 

torcer, faz parte do encargo de toda novela, e a maneira escolhida para cumpri-lo, conforme 

temos explorado, se relaciona com a intencionalidade da obra.  

 Para Souza (2006), é suposto que nas novelas o amor seja representado a partir de 

regras já estabelecidas, com maiores ou menores alterações influenciadas pelas trajetórias dos 

realizadores e dos lugares dessas histórias dentro do campo de produção. Traremos, aqui, 

brevemente, das matrizes culturais acerca das narrativas sentimentais e representações 

presentes no imaginário social, para em seguida tratar das escolhas de João Emanuel Carneiro 

para o tema do enlace amoroso em suas obras.  

 Em Melodrama: o cinema de lágrimas da América Latina, que pensa a articulação do 

melodrama cênico com produções mais recentes do cinema, Oroz (1999) afirma que quatro 

mitos estruturam o melodrama: o amor, a paixão, o incesto e a mulher, sendo o amor o 

principal valor. Acima de todos os outros, através do amor se pode alcançar o perdão divino. 

O sacrifício por amor é prova de nobreza e geralmente representa o papel das mães nessas 

histórias. Entre um homem e uma mulher, a construção do amor é pura, ordenada e respeitosa. 

Já a paixão está relacionada ao sofrimento, posto que apenas o amor verdadeiro é capaz de 

                                                             
152 Citação original: “El amor es la más interesante de las materias narrativas” (SARLO, 2004, p. 22).  
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proporcionar um final feliz. Este sentimento também pode vir junto da culpa, já que a paixão 

é vinculada à sexualidade e ao pecado. 

 Tanto no melodrama quanto nos romances folhetinescos, o amor romântico é tido 

como um valor social, assim como a domesticidade, dominação masculina e a pureza 

feminina. Sarlo (2004) afirma que as narrativas sentimentais são organizadas segundo três 

ordens, a do desejo, a da sociedade e a da moral, e que elas devem necessariamente 

estabeceler conflito para que as histórias aconteçam. Nessas histórias, relata a autora, quando 

os desejos se opõem à ordem social, a solução acaba sendo moralizante: a morte ou a queda 

das personagens.  

 Ao nos depararmos com a classificação proposta por Thomasseau (2012) das três fases 

do melodrama (clássico, romântico e diversificado153), observamos que, via de regra, os temas 

preferencialmente giram em torno da reparação da justiça e da busca da realização amorosa, 

embora o autor afirme que o melodrama clássico coloca o desenvolvimento das intrigas 

amorosas em segundo plano, pois o amor prejudicaria a divisão maniqueísta da humanidade 

tal como é proposto pelo gênero.  

 
Na escala de valores melodramáticos, o amor é colocado muito aquém do senso de 

honra, do devotamento patriótico e do amor filial ou maternal. Mesmo nos vilões, ele 

se reduz a gestos e palavras que mal mascaram o real desejo de se apropriar de um 
dote ou de uma herança. Nos jovens pares amorosos, sua expressão se limita a alguns 

clichês e fórmulas usuais. À pintura do amor-paixão, o melodrama prefere a expressão 

patética do amor maternal e filial contrariado, com as separações, os dilaceramentos e 
o reconhecimento (THOMASSEAU, 2012, p. 38). 

 

 Passado pouco mais de uma década (por volta de 1815), no entanto, sobre o que 

Thomasseau (2012) chama de pressão da sensibilidade romântica, os melodramas dão cada 

vez mais importância aos relacionamentos amorosos, a paixão amorosa, os amores infelizes e 

o eventual casal de namorados reunidos no final.  

 A busca pela justiça e a realização amorosa, nessa ordem, são os motores narrativos 

centrais da matriz melodramática. No contexto da telenovela, Porto e Silva (2005) sugere que 

talvez fosse apropriado fazer uma inversão, e colocar o enlace amoroso em primeiro plano, a 

partir de afirmativa de que tanto o casal protagonista quanto os pares românticos de núcleos 

secundários geralmente têm grande torcida por um desfecho feliz. Já na reparação da injustiça 

o vilão seria sempre castigado, salvo quando cai no gosto do público e acaba passando 

impune, com saídas cômicas ou fugas providenciais.  

                                                             
153 Melodrama clássico (1800-1823), melodrama romântico (1823-1848) e melodrama diversificado (1848-1914) 

(THOMASSEAU, 2012).  
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 A proposição de Porto e Silva (2005) não está completamente equivocada, certamente 

a maior parte das histórias das telenovelas tematiza a força e os fundamentos do amor, 

configurado especialmente no enlace amoroso de um casal protagonista. “O amor é 

amplamente valorizado na fala do público. Ele emerge como um sentimento forte, capaz de 

superar conflitos e dificuldades até a sua concretização”, afirma Simões (2011, p. 225), em 

pesquisa de recepção envolvendo a temática amorosa nas novelas.   

 Na maioria das novelas de João Emanuel Carneiro, no entanto, o enlace amoroso e a 

perspectiva de um par romântico acabar junto ganha menos centralidade em suas tramas, 

embora também acreditemos que há uma representação arquetípica do principal casal dessas 

narrativas, aos moldes folhetinescos do amor impossível. Porto e Silva (2005, p. 51) sintetiza 

a estrutura comumente presente nas novelas: 

 

O jovem casal enamorado, de juras eternas, mas cuja união é impedida por entraves do 

tipo diferenças de classes sociais, estado civil, oposição familiar, segredos, 
juramentos, fatalidades diversas, afirma aos opositores a verdade do seu amor, lutando 

e removendo obstáculos que, muitas vezes, se revelam como equívocos tardiamente 

descobertos. Mas se o amor que os une se mantém como verdade incontestável, o 

engano, o preconceito e a intolerância conduzem a um desenlace infeliz e, por assim o 
ser, capaz de deixar na alma do espectador uma impressão forte, talvez mais eficaz 

para a mensagem moralizante do que o final feliz. 

 

 Para começar, todos os pares românticos principais das seis novelas do autor são 

formados por casais de diferentes classes sociais, se não do modo mais aparente e evidente, 

essa diferença na relação é evidenciada na construção da história. Em Da cor do pecado, Paco 

é um homem branco, botânico e herdeiro de uma construtora e Preta é uma mulher negra, 

feirante e maranhense. Em Cobras e Lagartos, Duda é um motoboy que vive com a sua tia 

numa casa humilde e Bel é musicisista, perfumista e herdeira da Luxus, empresa de bens de 

consumo luxuosos do seu tio. Em A Favorita, Donatela é acionista de empresas, herdeira do 

marido falecido e com hábitos de consumo extravagantes, já Zé Bob é jornalista de um 

veículo impresso. Em Avenida Brasil, embora Nina e Jorginho tenham se conhecido em 

situações semelhantes, abandonados em um lixão, é construída uma relação de disparidade 

social quando Nina vai trabalhar de cozinheira na casa de Tufão.  Em A regra do jogo, Tóia e 

Juliano já iniciam a narrativa juntos, ambos moram na favela da Macaca, mas a personagem 

feminina é uma herdeira de uma patente de remédios que lhe proporciona um extenso 

patrimônio e vai acentuar a diferença entre o casal. Já em Segundo Sol, Beto Falcão é um 

músico decadente (porém já tendo sido consagrado) de Salvador e Luzia é marisqueira de 

uma comunidade na praia fictícia de Boiporã, e afirma nunca ter saído de lá.  
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 Em Da cor do pecado, Cobras e Lagartos e Segundo Sol há também a construção de 

amor impossível, seja pelas diferenças sociais e geográficas impostas a Paco e Preta, seja 

pelos atributos morais de Bel, que noiva de Estevão, que finge uma doença fatal, se sente 

culpada por abandoná-lo e viver seu amor com Duda, seja porque Luzia é uma foragida da 

polícia, e que por ser acusada de homicídio, ainda que injustamente, foge do país.  

 Como forma de cumprir o encargo, todas as novelas de Carneiro possuem o 

desenvolvimento amoroso, que acreditamos serem mais padronizadas, com base nos 

arquétipos do melodrama. A grande questão nas suas narrativas é a escolha de tirar o enlace 

amoroso da centralidade da história, de não configurar a realização amorosa de um casal 

protagonista enquanto conflito central. Apenas em Da cor do pecado, sua primeira novela, do 

horário das 19h, a questão principal da trama é o reencontro entre Paco e Preta. O autor, 

inclusive, declara em entrevistas154 que sua estreia em novelas é sua trama mais convencional. 

Ele não só cumpriu o encargo, como suas escolhas neste processo foram responsáveis por 

reestabelecer sua nova posição no campo, de roteirista colaborador a titular.  

 A primeira, Da cor do pecado (2004), e a mais recente novela de Carneiro, Segundo 

Sol (2018), constituem as únicas histórias na trajetória de telenovelas do autor enquanto 

roteirista principal em que um casal se encontra e se apaixona logo no primeiro capítulo. 

Acreditamos que isso tenha a ver com o encargo e as intencionalidades de ambas as tramas, 

de mostrarem o envolvimento amoroso do casal protagonista em lugares paradisíacos, o 

primeiro caso nos lençóis maranhanses e o último em uma ilha no litoral baiano. Ainda que 

no caso de Segundo Sol, a novela vá deixando de ter o enlace amoroso como conflito principal 

– que vai se constituindo em torno da protagonista recuperar seus filhos, remetendo ao 

melodrama clássico, a construção inicial se dá com o envolvimento romântico de Luzia e Beto 

em Boiporã.  

 Nas demais novelas, os casais se conhecem e se apaixonam em outros momentos que 

não o do capítulo de estreia, de forma a tirar a expectativa do enlace amoroso enquanto ponto 

central da história. Em Cobras e Lagartos, apesar de Duda ter se apaixonado pelo retrato de 

Bel já no primeiro capítulo, Bel se apaixona de fato por ele apenas no capítulo 9, que é 

quando os personagens tocam juntos na Luxus, vindo a dar o primeiro beijo no capítulo 11. A 

esta altura dos capítulos, o telespectador já incorporou a importância do personagem 

Foguinho na trama, devido a seu tempo de tela ser compartilhado com o do casal. Em Avenida 

                                                             
154 Entrevista no episódio 12 do programa Os donos da história, do canal pago Viva. O programa está disponível 

para assinantes no site do Globosatplay: <https://globosatplay.globo.com/>. Acesso em: 30 de abril de 2019. 
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Brasil, Rita e Batata se conhecem no final do terceiro capítulo e se reconhecem enquanto 

Nina e Jorginho no capítulo 13. No entanto, reforçando a centralidade da narrativa na 

vingança de Nina contra Carminha e não no enlace amoroso da protagonista, no capítulo 38, 

ela já no caminho do aeroporto, onde iria mudar de cidade para casar e construir uma vida 

com Jorginho, a protagonista termina o relacionamento para seguir com seu plano inicial de 

vingar-se da ex-madrasta.  

Já em A regra do jogo, o casal canônico que termina junto, Tóia e Juliano, já começam 

a narrativa enquanto casal consolidado e que se separa por causa de Romero. A reconciliação 

do casal, no entanto, é deixado em segundo plano, pois a questão principal da protagonista 

feminina passa a ser sua relação de mentiras com o anti-herói, Romero Rômulo a seduz mas 

acaba apaixonado de verdade; e no caso de Juliano, sua prioridade passa a ser desvendar os 

crimes da facção e prender seus responsáveis, se aliando ao policial Dante.  

O par romântico principal de A Favorita é construído de forma peculiar, assim como a 

própria narrativa inicial da heroína e da vilã, a partir de novos usos dos arquétipos 

melodramáticos. Donatela, protagonista e heroína, forma o casal central junto com o jornalista 

Zé Bob. Mas, conforme tratamos no tópico anterior, a novela que estamos tratando faz uma 

inversão dos arquétipos na caracterização de Flora e Donatela, mostrando uma vilã pobre, 

sofredora e aparentemente injustiçada e uma heroína rica, egoísta e arrogante.  

Para reforçar a construção habitual de uma suposta “mocinha” de folhetim, Flora 

conhece Zé Bob logo no primeiro capítulo, quando ele quase a atropela. Há a sugestão de um 

enlace amoroso que se concretiza no capítulo 3, quando o jornalista encontra a heroína 

charlatã na rua, após ela ser expulsa do pensionato em que estava por causa de Donatela, e a 

leva para a sua casa. Sob o falso nome de Sandra Maia, Flora beija Zé Bob, que diz a vilã: 

“você é boa, pura, eu vejo isso no teu olho”. O casal que o público deve torcer surge 

aparentemente nesse instante, mas nesse mesmo capítulo Zé Bob e Donatela se conhecem, 

embora à primeira vista se desentendam.  

O primeiro beijo dos personagens acontece no capítulo 5 e ambos declaram para 

outros personagens que estão sentindo uma “atração inexplicável” um pelo outro. Se a 

princípio Zé Bob parece dividido entre Flora e Donatela – assim como o espectador modelo 

desse momento da trama–, ele vai se aproximando da última e acontecimentos reforçam o 

sentimento do jornalista para com a heroína. Aos poucos, pelo menos para o personagem, ela 

deixa de ser uma “perua fútil”, como julgava inicialmente, e começam a namorar.  
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No capítulo 13, Donatela salva um menino de rua de um atropelamento, deixando Zé 

Bob impressionado. Ao investigar a socialite, ele descobre que a maior parte do lucro dos seus 

investimentos financeiros é destinada a causas humanitárias. No capítulo 24, quando os dois 

estão no apartamento dele, a protagonista demonstra pudor e revela que não consegue ir para 

a cama com um homem que mal conhece e que só teve dois homens em sua vida, seus 

maridos Marcelo e Dodi. Zé Bob diz que não acredita e que tal postura não combina com ela. 

O casal vai fazer sexo pela primeira vez apenas no capítulo 39, quando o personagem revela 

que a ama, lhe presenteia com um anel e lhe pede em namoro, alegando que não lembra a 

última vez que pediu uma mulher em namoro, reforçando entre Donatela e Zé Bob, a 

construção de um amor romântico e verdadeiro.  

Ou seja, dentro da construção melodramática inicial das personagens, este tipo de 

virtude, como a castidade, estaria relacionado à personagem humilde e sofredora e não à 

socialite extravagante. Porém, para um espectador mais atento à forma mais pura destes 

arquétipos, a castidade de Donatela a aproxima de uma heroína, enquanto Flora, que teve 

relações sexuais com Zé Bob tão logo ficaram juntos, seria desprovida de virtudes.   

Como sugere Porto e Silva (2005), embora o conceito de virtude, associada à 

virgindade e pureza no melodrama, tenha sido deixado de lado, sua essência foi mantida, 

sendo substituído por outros valores como nobreza de sentimentos e amor verdadeiro, numa 

atualização mais afeita à realidade, mas ao mesmo tempo ainda convencional. Da mesma 

forma que Donatela se envolveu com Zé Bob por se tratar de um “amor de verdade”, igual 

validação acontece com outros pares românticos escritos por João Emanuel Carneiro, como 

Nina e Jorginho (Avenida Brasil) e Luzia e Beto (Segundo Sol), que são amores que resistem 

ao tempo (12 e 18 anos, respectivamente) e são constantemente reiterados pelos personagens 

como casais que estavam destinados a ficarem juntos. Ou seja, nesse aspecto das tramas, é 

grande a filiação de Carneiro com o melodrama. Ainda que com renovações, permanecem 

vários elementos caros ao gênero, inclusive a mensagem moralizante.  

 

4.3.1. O melodrama em evidência em A Favorita 

 

Ao refletir sobre os caminhos tomados pela telenovela brasileira, observamos que, aos 

poucos, ela foi se desprendendo das convenções melodramáticas e folhetinescas, no entanto, 

sem nunca abandoná-las completamente, na tentativa de abordar temas e trazer modos de 

narrar mais próximos da realidade e do cotidiano do país. Dentro desse contexto, ressaltamos 



211 
 

a escolha de Carneiro e sua afiliação pelo melodrama e pelo uso exitoso de tais estruturas, 

assim como ressaltado por Souza e Weber (2009). Nesse sentido, ao falar de estilo de 

encenação cinematográfica, Bordwell (2008a) alega que a maioria dos cineastas apenas fazem 

uso das técnicas de encenação já existentes, poucos são os que a reestruturam completamente.  

 A partir dessa afirmação de Bordwell (2008a), ressalta-se que muitos realizadores 

podem fazer um rearranjo particular desses mesmos esquemas já conhecidos e 

corriqueiramente utilizados, e acreditamos que tratam-se muitas vezes do uso das convenções 

melodramáticas por João Emanuel Carneiro em suas obras, caracterizando o seu estilo. Com 

Flora e Donatela, em A Favorita (2008), ele se utiliza dos arquétipos da heroína e vilã do 

romance de folhetim para verificar até que ponto estas características são realmente 

definidoras deste tipo de personagem para os telespectadores, e por que não uma heroína não 

pode ser rica, ter algumas falhas de caráter, mas não ser uma assassina fria? Com Donatela, o 

autor explora a ambiguidade moral do ser humano, assim como o faz através de outros 

personagens, sejam seus anti-heróis, sejam seus vilões.  

 Ao trazer histórias de amores impossíveis com casais de diferentes classes sociais, 

Carneiro apela para nossas emoções e para nosso repertório de narrativas sentimentais, ao 

mesmo tempo em que, ao tirar estes enlaces amorosos da centralidade das novelas, opta por 

experimentar outras abordagens, outros modos de narrar a telenovela. O drama materno dos 

filhos perdidos, seja com Donatela em A Favorita ou Luzia em Segundo Sol, tão caros ao 

melodrama clássico, ganham agilidade com o ritmo intenso das ações dos capítulos e novas 

significações com o drama policial e de suspense mesclados à trama.  

 O autor se vale da convenção algumas vezes para jogar com seus usos e nossas 

percepções acerca de tais arquétipos e estruturas, outras vezes para experimentar com núcleos 

diferentes, realizando um equilíbrio entre experimentação e o já conhecido. Ou seja, Carneiro 

domina o que é convencional e não convencional do melodrama, explorando escolhas que são 

pouco realizadas, como reverter o lugar da heroína, já tão mencionado por nós. Nesse sentido, 

por ser um aspecto tão pouco explorado nas telenovelas contemporâneas, o lugar de contar 

histórias em que ele está inserido, o autor escolhe utilizar as regras do melodrama cênico até 

as últimas consequências, como no caso da personagem Dedina em A Favorita.  

 Dedina é caracterizada como uma mulher bonita e cosmopolita, que trabalha como 

professora e é casada com Elias, dentista que vem a ser prefeito de Triunfo, pequena cidade 

ao lado da capital paulista onde está localizada a fábrica Fontini, ligada aos protagonistas. A 

personagem foi criada em uma cidade grande e por isso tem dificuldade de adaptar-se a 
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Triunfo, se mudando para lá a priori por causa do marido. Ao longo da história, ela se envolve 

com Damião, empregado da fábrica e melhor amigo de Elias.  

 Ao descobrir a traição, o marido a expulsa de casa em determinado momento e ela 

passa a ser desprezada por todos, se tornando uma espécie de párea da cidade. Ela deixa de ser 

a mulher bonita caracterizada inicialmente e passa a ser apenas a adúltera. O tempo todo é 

mostrado que a personagem possui apenas uma atração física por Damião, inclusive através 

das suas palavras. Meyer (1996) ressalta que na moralidade conservadora dos folhetins, o 

adultério é invariavelmente do gênero feminino. O homem comete levianidade, mas a mulher 

traição, o que leva sempre à perseguição e ao castigo.  

 A Favorita explicita outras traições na trama, sempre de homens, como a do 

empresário Gonçalo (sogro de Donatela), de Dodi (ex-marido de Flora e de Donatela) e de 

Leonardo, empregado da Fábrica Fontini e marido de Catarina. Porém, tal como nos folhetins, 

a única punição pelo adultério acontece com Dedina. A personagem, sem ter onde morar, 

começa a vagar pelas ruas da cidade, passando frio, fome e sendo constantemente xingada e 

apontada pelos moradores da cidade. Em alguns capítulos, implora o perdão do marido, mas 

também tenta convencer o amante a fugir com ela, mantendo o comportamento adúltero, de 

certa forma. Ao passo que vemos a personagem se humilhando para os dois homens, ela é 

mostrada desemparada na rua, chorando, demonstrando sofrimento e solidão. 

 Sarlo (2004), ao falar de narrativas sentimentais, chama atenção para a representação 

do amor em histórias que se passam em cidades pequenas ou em locais periféricos, alegando 

que estes cenários geralmente induzem paixões brutais muitas vezes mesclada com violência, 

em que a mulher adúltera é geralmente expulsa da cidade ou bairro ou acaba por morrer, 

excluindo a possibilidade da personagem viver um amor feliz.  É esse o destino de Dedina na 

novela que estamos tratando, a morte.  

 Ao longo de mais de quarenta capítulos acompanhamos o sofrimento da personagem 

após ter sua traição descoberta. Em determinado momento, o telespectador pode ter se 

questionado até onde o autor queria chegar, com tamanha falta de compaixão. No capítulo 

187, Elias encontra Dedina no chão da rua, morrendo de frio e a leva para sua casa. Ao 

chamar um médico, descobrem que a personagem desenvolveu uma doença no pulmão, 

próximo a uma pneumonia agravada, por causa da sua alta exposição nas ruas, e que 

provavelmente morrerá. Até o capítulo 191, quando a personagem morre, ela pede perdão aos 

dois homens, suplicando para que eles reatem a amizade. No capítulo 192, o enterro de 

Dedina é sombrio, poucas pessoas da cidade acompanham o cortejo, praticamente como o 
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funeral de uma criminosa. O destino da personagem nos remete a uma consideração de Sarlo 

(2004) a respeito das narrativas sentimentais dos romances de folhetim, a quem Carneiro se 

inspira, colocando-o em evidência através da história de Dedina, Elias e Damião: 

 

O que uma mulher tem que fazer em um mundo de legalidade masculina? Um modelo 

de felicidade é proposto a ela: deve ser a felicidade dos homens. O perigo é que se 
torne sua infelicidade, mas, em qualquer caso, é mais frequente que os homens sejam a 

desgraça das mulheres (SARLO, 2004, p. 169)155.  

 

 A escolha do autor pela moralidade melodramática nesta trama em específico, no 

entanto, não significa um conservadorismo da narrativa da novela de maneira geral. Dentro do 

paradigma problema/solução, inferimos que o desfecho de Dedina serviu, de uma maneira 

prática, para que Elias pudesse retomar uma antiga relação com Rosana (que também tem o 

nome de Diva Palhares), que no passado havia se envolvido com ele e Augusto César, 

simultaneamente, gerando o filho Shiva Lênin, a quem ela desconhece a paternidade, sendo o 

menino criado pelos dois possíveis pais enquanto a personagem estava presa. A novela 

termina com os dois envolvidos romanticamente com Diva, que diz amar os dois. Eles 

decidem não fazer testes de DNA e seguir os quatro como família, com dois pais e uma mãe.  

 O lugar de experimentação do autor no enlace amoroso parece se encontrar nos 

núcleos secundários das suas novelas, assim como a personagem Catarina, também moradora 

de Triunfo, da novela A Favorita, que depois de sofrer com a violência e as traições do 

marido Leonardo, muda-se da pequena cidade conservadora para viajar com Stela, 

personagem lésbica e que se assume apaixonada por Catarina, num desfecho que sugere o 

enlace amoroso homoafetivo das duas.  

 

4.4. OS VILÕES 

 

Todos nós temos um lado sombrio (...) Muita gente me 

fala que tem medo da Flora. Deviam ter medo é de mim! 

                                                      João Emanuel Carneiro 

  

                                                             
155 Citação original: “¿Qué tiene que hacer la mujer en un mundo de legalidad masculina? A ella se le propone 

un modelo de felicidad: debe ser la felicidad de los hombres. El peligro es que se convierta en su desdicha, pero, 

de todos modos, es más frecuente que los hombres sean la desgracia de las mujeres. (SARLO, 2004,P. 169)”. 
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Todas as vilãs das novelas de João Emanuel Carneiro são loiras. Embora esta 

afirmação seja insuficiente para tratar das personagens antagonistas escritas pelo referido 

autor, ela nos dá uma pista do seu estilo através de uma recorrência, marca que é percebida 

tanto pela crítica especializada156, quanto pelos telespectadores através de postagens no 

Twitter, como mostra a pesquisa de recepção conduzida por Cerqueira e Lessa (2015). Essas 

personagens femininas, no entanto, possuem caracterizações que também as distinguem, 

conforme o encargo e a intencionalidade da novela em questão.  

 Para começar, cada uma dessas antagonistas teve um desfecho particular. Embora a 

estratégia narrativa possa ter sido semelhante, as vilãs de ambas as novelas das 19h, Bárbara 

(Da cor do pecado) e Leona (Cobras e Lagartos), morrem no último capítulo, mas o efeito 

causado, ou, a solução dada, através da morte, corresponde a diferentes problemas.  

 Em Da cor do pecado, acontece uma redenção da vilã, que no último instante salva 

Paco ao matar Tony, seu parceiro de crimes. Bárbara então se declara ao protagonista e diz 

que só usou o dinheiro para puni-lo por não amá-la, e se mata em seguida ao se jogar de um 

penhasco. Já em Cobras e Lagartos, Leona morre em um incêndio causado por ela mesma, 

que enlouquece por causa de suas obssessões. A vilã, que chega a cometer assassinato em prol 

de suas ambições na trama, é a antagonista que não se arrepende dos crimes cometidos, se 

contrapondo à redenção do anti-herói Foguinho, que se arrepende de seus golpes. O 

protagonista, ao morrer, chega a se comparar com Leona, para alegar que não merece o 

mesmo destino atribuído a ela no pós-morte, o inferno, em cena explicada no item 5.2, acerca 

dos protagonistas. 

 De maneira geral, assim como os heróis de Carneiro possuem um caráter dúbio, os 

seus vilões também são contraditórios e possuem lapsos em suas atitudes perversas, ainda que 

seja um limite explicado pela loucura, como Flora, em A Favorita, que não mataria Donatela 

em prol de sua obsessão pela antiga parceira. Desse modo, também observamos que o autor 

distingue seus vilões e, às vezes, seus heróis, pela capacidade ou não de matar. Bárbara (Da 

cor do pecado), Carminha (Avenida Brasil) e Atena (A regra do jogo) não eram assassinas e, 

embora as duas primeiras tenham matado seus parceiros de crime, o fazem dentro de um 

contexto de salvação dos heróis. Enquanto Leona (Cobras e Lagartos), Flora (A Favorita) e 

                                                             
156 “As vilãs loiras de João Emanuel Carneiro” Disponível em < http://especiais.ego.globo.com/a-regra-do-

jogo/loiras-vilas/index.html>; “As vilãs loiras são uma marca de João Emanuel Carneiro” Disponível em < 

https://rd1.com.br/literatura-e-novelas-veja-novelas-que-se-basearam-em-livros/>; “João Emanuel Carneiro e 

suas vilãs loiras” Disponível em < http://woomagazine.com.br/joao-emanuel-carneiro-silva-e-suas-vilas-loiras/> 

Acesso em abril de 2019. 

http://especiais.ego.globo.com/a-regra-do-jogo/loiras-vilas/index.html
http://especiais.ego.globo.com/a-regra-do-jogo/loiras-vilas/index.html
https://rd1.com.br/literatura-e-novelas-veja-novelas-que-se-basearam-em-livros/
http://woomagazine.com.br/joao-emanuel-carneiro-silva-e-suas-vilas-loiras/
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Laureta (Segundo Sol) eram assassinas frias e, apesar disso, cada uma teve um destino bem 

diferente, representando as já mencionadas diferentes intenções de suas histórias.  

 A partir dessas observações, trataremos da construção das antagonistas nas novelas de 

João Emanuel Carneiro a partir de três subtópicos, nos quais cada um tratará centralmente de 

uma telenovela, mas igualmente abordando as diferentes soluções exploradas na construção 

dessas personagens em outras novelas do autor. Os três enunciados são: a vilã assassina (A 

Favorita), a vilã arrependida (Avenida Brasil) e a vilã cômica (A regra do jogo). 

 

4.4.1. A vilã assassina: Flora, em A Favorita 

 

Vamos combinar que ela é uma anta histórica. 

Eu mato o filho dela, mato o marido dela, roubo 

a empresa dela e ela ainda confia em mim. 

 

                                                                                               Flora sobre Irene, A Favorita 

 

4.4.1.1. A vilã que o público desconhece 

 

Como as novelas das 19h convocam uma estrutura dramatúrgica mais descomplicada, 

em Cobras e Lagartos já sabemos quem devemos amar e quem devemos odiar desde o 

primeiro capítulo. A postura arrogante e ambiciosa de Leona é logo contraposta as atitudes da 

heroína Bel, sensível e romântica. Já em A Favorita, estreia de Carneiro no horário das 21h, é 

construída uma dúvida a respeito do caráter da heroína Donatela, a partir da construção inicial 

da vilã enquanto uma falsa heroína.  

 A solução criada para gerar a dúvida e complexificar a trama foi trazer uma 

protagonista anti-heroína, para que suas falhas de caráter fossem contrapostas à personagem 

criada pela vilã Flora para se passar por inocente. Enquanto a verdadeira heroína é orgulhosa, 

ambiciosa e extravagante – não esconde seu apreço pelo luxo através de grandes festas e jóias 

caras, a versão que Flora constrói de si, além da postura simples e desinteressada, demonstra 

interesses análogos aos da filha Lara, estudante de Geologia,  ligados a atividades ao ar livre e 

exploração de cavernas e a aspectos associados à alta cultura, como música de concerto e 

exposições de artes plásticas. 

 Flora, então, constrói essa personalidade desprovida de interesses materiais, mas 

interessada em bens culturais para se contrapor à imagem da sua rival, vista como uma mulher 

fútil e apegada a bens materiais. Posteriormente, depois do capítulo 56, quando o 
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telespectador passa a ter certeza de que ela assassinou Marcelo e, portanto, é mesmo culpada 

pelo crime que a fez cumprir 18 anos de pena, vemos que durante todos os seus anos presa ela 

planejou sua vingança contra Donatela, e como parte desse planejamento, passava longas 

horas estudando sobre artes, literatura, geografia na biblioteca da penitenciária.  

 Conhecendo a rival desde a infância, a quem se referia como uma perua deslumbrada, 

seu processo de manipulação começou, então, com construir uma personalidade oposta, 

ressaltando os defeitos da heroína. Dessa maneira, manipulou Silveirinha, antigo empresário 

da dupla Sertaneja Faísca e Espoleta, que se ressentia com Donatela por ela ter encerrado a 

dupla ao casar-se com Marcelo; e Irene, avó de Lara e que nunca aprovou as atitudes 

extravagantes da nora.  Irene, apesar de milionária casada com Gonçalo, que gerencia o 

patrimônio da família Fontini, possui uma escola de música para crianças e cultiva hábitos 

mais modestos, mais próximos aos hábitos de Flora, ou pelo menos como a vilã os constrói.  

 Nesse sentido, a construção de outros personagens e seus arquétipos também é 

fundamental para gerar a dúvida em torno de qual das personagens está falando a verdade e a 

principal delas é apresentada a partir do casal Gonçalo e Irene, pais de Marcelo, assassinado 

por Flora. Irene é caracterizada como uma pessoa justa e ética, possui uma escola de música 

pra crianças carentes e sonhava em ser concertista. Apoia o relacionamento da neta com 

Cassiano, operário da fábrica da sua família, por acreditar que ele tem um bom caráter. É a 

primeira aliada de Flora, acredita na sua inocência logo no segundo capítulo, ajudando a vilã 

financeiramente e na reaproximação com a filha. Ela sempre desconfiou de Donatela e sempre 

questionou suas razões para ter criado Lara, a filha da assassina do seu marido, e casado com 

Dodi. Já Gonçalo sempre admirou a segurança e ambição de Donatela e aliou-se a ela nesse 

primeiro momento para afastar Flora da filha biológica. 

 A postura rígida e pragmática de Gonçalo, na vida pessoal e no trabalho, contrasta 

com a personalidade espontânea e doce de Irene, fazendo com que Flora e Donatela também 

sejam associadas a esses personagens na medida em que eles elegem uma das duas para 

depositar a sua confiança.  

Ainda que a intenção de Carneiro tenha sido gerar dúvidas sobre qual das personagens 

estaria falando a verdade, e para isso tenha atribuído características fortes de típicas heroínas 

de folhetim à Flora, a construção dessas personagens é realizada de maneira coerente, de 

modo que quando o público passa a ter conhecimento que Donatela é a heroína, o mesmo 

telespectador possa ter indícios nos mesmos capítulos de que Flora poderia ser a vilã. 
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A primeira dessas pistas é expressa na relação entre Zé Bob e Donatela, primeiro 

através da construção romântica do casal, na qual a heroína se mostra recatada e em busca do 

amor verdadeiro, como abordamos no tópico acerca dos pares românticos. Além disso, o 

jornalista demonstra acreditar na namorada e busca investigar o passado de Flora para tentar 

incriminá-la novamente. No capítulo 35, Flora tenta manipular Zé Bob ao evidenciar a 

personalidade ambiciosa de Donatela, ao que o jornalista explicita sua desconfiança, 

ressaltada pela vilã ter mentido sua identidade no começo, se apresentando como Sandra 

Maia. Reproduzimos parte do diálogo abaixo: 

 
(Flora) –  Marcelo me amava, tanto que teve uma filha comigo. E se a gente tinha uma 
filha e ele me amava, por que eu ia querer matar ele? É tão óbvio, Zé. A única pessoa 

que saiu lucrando com tudo isso se chama Donatela. Ela me jogou na cadeia e pegou 

minha filha pra criar. Porque só através da Lara ela teria acesso a herança do Marcelo. 
A Donatela matou o homem que eu amava e roubou a minha filha. 
(Zé Bob) – O problema dessa sua história é que é amarrada demais, faz sentido 

demais. Aprendi, graças a minha experiência como jornalista, que quando alguém tem 
a história de um crime bem explicada, como é o seu caso, geralmente é debaixo de 

muita lama escondida. 

(Flora) – A verdade tá na tua cara o tempo todo, você que não quer ver.  

(Zé Bob) – Você esquece que mentiu o tempo todo pra mim? A começar pelo nome. 

Você mente muito bem, Flora. Pra uma pessoa tão injustiçada, tão inconformada com 

as rasteiras que a vida te deu, você mente com muita desenvoltura, muita naturalidade. 

 

Outro indício da desonestidade de Flora antes do capítulo em que ela revela que é 

assassina e temos acesso ao que aconteceu no passado através do flashback de Donatela, é sua 

aliança com Dodi, apesar dela explicitar para Irene que ele é um bandido. Donatela, ao 

contrário, ao saber dos golpes do marido, se separa dele.  Já Flora apenas quer esconder sua 

relação com o malandro e também vilão, usando da sua falta de credibilidade com Irene e 

Gonçalo para incriminar Donatela, relacionando-o com a heroína.  

No capítulo 44, Flora diz que Donatela vai acabar se incriminando, pois não tem 

sangue frio, ao contrário da vilã que permanece sóbria a todas as acusações feitas por sua 

rival. No capítulo 47, Silveirinha e Flora chantageiam Cilene, que chora bastante ao ouvir o 

que ambos lhe dizem, se mostrando revoltada ela diz que o que ambos propuseram se trata de 

uma monstruosidade. A sequência é uma pista de que se Donatela fosse mesmo culpada, a 

testemunha chantageada não estaria tão nervosa em supostamente cumprir com a lei. 

No entanto, a personalidade das personagens ajudou a consolidar as falsas evidências 

criadas por Flora. Outra estratégia construída nessa primeira fase da novela foi a escolha de 

não mostrar a vilã sozinha por muito tempo com Silveirinha, discutindo acerca dos seus 

planos. Até o capítulo 56, suas conversas eram evasivas e praticamente inexistentes, para 
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depois serem contrastadas com cenas entre os dois comemorando suas conquistas e traçando 

planos contra Donatela e a família Fontini. Após a revelação de Flora como a assassina, a 

novela passou a fazer o emprego mais corriqueiro das convenções do melodrama, como o uso 

corrente do monólogo da vilã, revelando ao telespectador as maldades que planeja 

(CAMPOS, 2007).  

 

4.4.1.2. A reconstrução da vilã 

 

Donatela, que garota chata, viu. Carente, 

pegajosa. Criatura, você foi uma santa de ter 

dado tanta atenção. Mas pode deixar que vou 

enquadrar essa vaquinha, deixa comigo. 

 

                                  Flora sobre Lara, A Favorita 

 

Consideramos o capítulo 56 como o início do segundo ato da novela, momento da 

primeira reviravolta da trama, quando é mostrado ao público que Flora é culpada pelo 

assassinato de Marcelo. Este é o ato em que vemos o sofrimento da heroína antes da próxima 

reviravolta, quando ela vai em direção ao seu objetivo. Em A Favorita, depois de Donatela ser 

presa, forjar sua morte, fugir da prisão e encontrar-se minimamente amparada com amigos 

que acreditam na sua inocência, inicia jornada para fazer justiça contra Flora, no capítulo 104. 

A partir desse momento, a história passa a ter uma construção mais maniqueísta. Ao 

mesmo tempo em que acompanhamos o sofrimento e a humanização de Donatela, que passa a 

ter uma postura mais humilde, os planos de Flora são explicitados, e passamos a vê-la como 

uma assassina que odeia não só a filha, mas toda a família Fontini. Acompanhamos os crimes 

de Flora, que mata Salvatore friamente na frente de Donatela, numa sequência de violência 

explícita (Figura 63). Ao termos acesso a seus planos, vemos ela constantemente xingar todos, 

reforçando a nova construção da personagem enquanto má e amarga. Flora também assassina 

Maíra e forja um sequestro dela e de Lara, para se aproximar da filha.  
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Figura 63 - Sequência de Flora matando Salvatore 

 

Ao longo dos capítulos, conforme Flora ganha a confiança dos demais personagens, 

seus objetivos vão ficando claros, que são justificados por uma obsessão que a vilã nutre pela 

ex-parceira de dupla sertaneja: ela deseja tomar tudo o que era de Donatela. Após o sequestro, 

no capítulo 104, a personagem se aproxima da filha e conquista um de seus objetivos: se 

mudar para o rancho. Ao adentrar na antiga casa de Donatela, a personagem declara a 

Silveirinha: “Eu sempre sonhei com esse momento, Silveirinha. Ser dona de tudo que era da 

Donatela. Ser dona da casa, da Lara, da família, do dinheiro, de tudo”.  

A vilania de Flora, nesta fase da narrativa, é reforçada pela mescla de gêneros, a partir 

de elementos do crime fiction, especialmente do thriller psicológico ou das narrativas de 

suspense. A partir da segunda metade dos capítulos da novela, a história de Flora passa a 

apresentar características de thriller psicológico, que pode ser enxergado como o tipo de 

narrativa que cria uma atmosfera de incerteza e tensão, com reviravoltas e momentos 

chocantes acontecendo a todo momento. Esses elementos estão presentes desde a forma 

inicial que São Paulo é retratada, com uma atmosfera noir, com encontros escusos dos 

personagens nas ruas desertas ou em galpões abandonados. Depois que se muda para o 

rancho, há uma tensão criada em torno de Flora, com jogos de luz e sombra, a personagem 

aparecendo sempre em lugares escuros, criando uma apreensão acerca do seu próximo passo. 

Ela passa a ameaçar matar Dodi e Silveirinha, sendo construída também uma 

atmosfera de suspense em torno da possibilidade dela matar o próprio pai, Pedro, quando este 

passa a viver no rancho. O thriller tem foco nas vítimas do crime e ênfase como respondem a 

ele (BATISTA, 2018). No início, isso é refletido através de Donatela, Pepe e Pedro, que se 
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reúnem para tentar buscar provas contra Flora. Depois, novos personagens vão se juntando a 

equipe, como Zé Bob, Halley, Lara e Cassiano e por fim Irene, que tendo o apartamento de Zé 

Bob como QG, tentam buscar evidências e fraquezas de Flora para que possam incriminá-la. 

A sequência de maior tensão e suspense criada nessa fase da trama é a morte de 

Gonçalo, premeditada pela vilã, que já havia substituído os remédios para problemas 

cardíacos do personagem por pílulas de farinha. No capítulo 167, ele chega sozinho ao 

rancho, sem nenhuma luz elétrica, com todos os empregados dormindo. Flora aparece 

segurando uma lamparina, que foca em seu rosto e consiste na única iluminação da enorme 

residência (Figura 64). A vilã engendra uma espécie de terror psicológico, ao mentir para o 

empresário e relatar que matou Irene e Lara, esposa e neta de Gonçalo, descrevendo o que fez 

com as personagens, ao passo que vão sendo mostrados os rastros de sangue criados por Flora 

e Silveirinha nas suas roupas e ao longo da casa (Figuras 65 e 66). Com descrições frias de 

todos os seus crimes, Flora acompanha o ataque cardíaco de Gonçalo até que ele de fato 

venha a óbito (Figura 67).  

 

 

Figura 64 -Gonçalo é recebido em casa por Flora 

   

Figura 65 - Flora com sangue nas mãos e roupas 

 

 

Figura 66 - Detalhe da porta com sangue 

   

Figura 67 - Gonçalo morre após tortura 

 

A morte de Gonçalo proporciona a última conquista ambicionada por Flora, de ser 

presidente do Grupo Fontini, ao que ela assume no capítulo 179, no qual Irene, a primeira 
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aliada de Flora, é a última a descobrir os crimes da sua protegida. Uma semana antes do final 

da novela, no capítulo 182, Flora comparece à missa de sétimo dia de Gonçaclo e conversa 

com Irene, que afirma já saber de tudo, ao que a vilã responde: 

 

Sabe porque a senhora caiu na minha conversa tão fácil? Porque eu sou assim, 
loirinha, tenho essa carinha de anjo, esse jeitinho desinteressado, humilde. Mais do 

que tudo isso... Eu sempre disse pra senhora exatamente as coisas que a senhora queria 

ouvir. Aí foi fácil. Não deu uma semana e a senhora tava comendo aqui na minha 

mão. Falta de aviso não foi, né, dona Irene? Tanta gente alertou a senhora. A começar 
pelo meu pai, poxa, um pai dizendo que a própria filha não presta. Ele merecia o 

mínimo de crédito, a senhora não acha? 

 

 Através desse diálogo entre Irene e Flora, como também entre Gonçalo e Donatela no 

capítulo 163157, o autor joga com as expectativas geradas em parte do público e com os 

próprios indícios da narrativa que proporcionavam a dúvida entre qual das personagens, Flora 

ou Donatela, estava falando a verdade. Muitos acreditam que foram enganados pelo autor, 

mas ele mostra que os indícios estavam presentes e que se tratava de um jogo: com qual 

personagem você se identifica mais? (MEMÓRIA GLOBO, 2008).  

  

4.4.1.3. O desfecho das vilãs assassinas  

 

Conforme mencionamos, as três vilãs mais cruéis das novelas de João Emanuel 

Carneiro, que não se arrependeram de seus atos e que cometeram assassinados de maneira 

fria, de modo a eliminar pessoas que estavam atrapalhando seus objetivos, tiveram diferentes 

desfechos, de forma a corresponder com os encargos e intencionalidades da obra. Dessa 

maneira, a morte de Leona em Cobras e Lagartos não só corresponde a uma solução mais 

fácil para a construção maniqueísta da personagem para com o casal Bel e Duda, como 

reforça a redenção de Foguinho, que se arrepende dos seus erros. Ainda, ao se encontrarem no 

pós-morte, o desfecho da personagem é encarado com certo humor, conforme se prevê neste 

tipo de narrativa.  

 Já em A Favorita, o desfecho de Flora corrobora com a intencionalidade da novela em 

trazer uma trama mais complexa e que explora a ambiguidade moral dos personagens 

principais. Ao comprar o rancho Fontini, no capítulo 183, Flora redecora com vários pôsteres 

de Faísca e Espoleta, sua dupla sertaneja com Donatela, reforçando sua obsessão pela rival e 

                                                             
157 Ao descobrir que Flora é a verdadeira criminosa, Gonçalo procura Donatela e pede perdão, dizendo que 

sempre admirou as qualidades da nora, que sempre foi altiva e ambiciosa, mas se deixou enganar pelo discurso 

de Flora, fazendo papel de frágil e injustiçada.  
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ressentimento pela dupla ter acabado e ela ter ficado sozinha. Também passa a usar as roupas 

de Donatela em todos os momentos, transformando-se no que acredita que a heroína seja.  

 Os capítulos vão sendo construídos de modo a demonstrar que Flora, na sua tentativa 

de se tornar Donatela, está enlouquecendo. Ela passa a viver em uma espécie de delírio, trata 

todos mal, dos convidados aos empregados, incluindo Silveirinha, dizendo que todos não são 

dignos de servi-la. 

 Agora a vilã se encontra sozinha, Silveirinha segue ao seu lado por medo, mas decide 

ajudar Donatela a partir do capítulo 187, após uma série de humilhações de Flora e a pedido 

da sua mãe, que diz que ele ainda tem salvação. Silveirinha acusa Donatela de ter destruído 

seus sonhos ao sair da dupla sertaneja para casar. Embora ela o tenha dado uma casa e um 

emprego, ele alega que ela sempre o explorou. O ressentimento de Silveirinha se mostra como 

justificativa para ele ter passado a ajudar Flora, chegando a venerá-la. Mas conforme ela ia 

conquistando seus objetivos, passava a tratar ele mal, menosprezando-o e humilhando-o. 

 Donatela percebe que Flora sempre a amou, um amor doentio, às avessas e com forte 

sentimento de posse. Se sentindo rejeitada e trocada pelo casamento com Marcelo Fontini e 

tudo que ele representava, Flora passa a ter como objetivo de vida conquistar tudo que 

pertence à família para ser motivo da atenção de Donatela. Ao conquistar todo o dinheiro da 

família Fontini, ela poderia fugir e morar em qualquer lugar, mas decide morar no rancho, 

cercada por lembranças da dupla sertaneja, usar as roupas de Donatela e relançar sua carreira 

de cantora, maior vínculo que possuía com a antiga amiga. Quando ela descobre que Donatela 

está viva, volta a ter “razão de viver”, passando a persegui-la novamente. 

Donatela usa essa relação de dependência e certa devoção que Flora nutre por ela para, 

através de uma apresentação da dupla Faísca e Espoleta, fazer um jogo psicológico, assustar a 

vilã e fazê-la confessar seus crimes na frente de uma audiência formada pelos principais 

personagens da novela. Flora confessa seus crimes diante de dezenas de testemunhas, mas 

consegue fugir. A partir desse momento cresce a atmosfera de tensão e incerteza característica 

das narrativas de thriller, em que não se sabe qual o próximo passo de Flora e todos correm 

perigo. Ela aparece no casamento de Donatela e Zé Bob, se mistura aos convidados. É criado 

um clima apreensivo, mas a vilã consegue escapar. Ela também aparece na lua de mel do 

casal. Prepara um café da manhã para Donatela e Zé Bob e os obriga a desfrutar da “surpresa 

preparada por ela com tanto carinho”, ao mesmo tempo em que os tortura descrevendo como 

vai matá-los. Irene e Lara adentram a casa e num embate, Lara atira na sua mãe biológica, que 

a havia pressionado para fazê-lo, dizendo que ela tinha sangue de assassina. 
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O desfecho de Flora é na cadeia, onde ela inicia na história. Delirante, passa a dizer as 

demais detentas que seu nome é Donatela. A telenovela termina de maneira a realçar a 

humanidade das personagens quando a protagonista reflete, junto com Zé Bob, em que 

momento Flora, a quem se refere como uma menina linda e doce na infância, se tornou a 

assassina fria, encerrando com um flashback das duas brincando quando crianças e a vilã diz 

que a amiga é a sua favorita. 

Na novela mais recente de Carneiro, Segundo Sol, a vilã Laureta não apenas não se 

arrepende dos seus crimes como diferente de Leona e Flora, sai impune. Acreditamos que a 

solução do autor para a personagem é possível graças à redenção da outra vilã, Karola, que 

morre para salvar o filho de criação, Valentim.  

Contextualizando um pouco a história da novela, Beto Falcão e Luzia se apaixonam e 

a heroína engravida. Para separar o casal, Karola, que não pode ter filhos, finge uma gravidez 

e mais tarde rouba o filho de sua rival com a ajuda de Laureta. Karola, que foi criada em um 

orfanato e não possui referenciais paternos, acaba se apaixonando pela maternidade e pelo 

filho que passa a criar. Embora também caracterizada como vilã, as ideias e a execução dos 

crimes parte sempre de Laureta, que mais tarde vem a se revelar como mãe de Karola. De 

forma análoga a Carminha e seu pai, Santiago, em Avenida Brasil, a vilania de Karola passa a 

ser atribuída à sua história de vida, ao seu abandono.  

Como mencionamos Avenida Brasil, é importante mencionar que, assim como a 

personagem Carminha, a vilã de Segundo Sol, Laureta, também é interpretada pela atriz 

Adriana Esteves, fato que gerava comparações na imprensa acerca das duas personagens.  Ao 

relacionar as duas obras, acreditamos que seja esperado de Carneiro trazer um desfecho 

diferente para as duas vilãs. Carminha é presa, se arrepende dos seus crimes e passa a viver de 

forma humilde no lixão, na casa de Lucinda.  

A impunidade de Laureta, que assim como Flora, mata três pessoas ao longo da 

novela, parece ser uma escolha do autor para relacionar sua história à questões políticas 

contemporâneas do Brasil, reforçado pela fala do personagem Remy, que administrando a 

casa de prostituição de luxo da vilã, afirma que ela logo saíra da prisão, pois “aqui é Brasil”. 

O discurso de Laureta, ao ganhar liberdade e anunciar sua candidatura à deputada, tem 

pretensão cômica, ao dizer que armaram contra ela, que “é tudo fake news, estamos na era 

fake”, e que “alguém precisa colocar ordem nessa zona e esse alguém sou eu”. A vilã encerra 

o discurso anunciando seu slogan “Laureta no poder, garantia de prazer, 6969” e com uma 

quebra da quarta parede ao piscar para a câmera.  
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4.4.2. A vilã arrependida: Carminha, em Avenida Brasil 

 

         É tudo culpa da Rita! 

  Carminha, Avenida Brasil 

 

Apesar de explorar a complexidade moral das personagens principais ao longo de toda 

a novela, os sete primeiros capítulos de Avenida Brasil constroem contornos claros a respeito 

de quem devemos amar e quem devemos odiar na história. É construída uma vilã que maltrata 

a enteada e a abandona no lixão, trai o marido e rouba seu dinheiro, aplica um golpe em 

Tufão, fazendo o jogador de futebol terminar seu relacionamento com Monalisa, e casa-se 

com interesse em sua fortuna, fazendo também com que seu amante se case com a sua recém-

cunhada Ivana. A heroína Nina nos é apresentada, ainda na infância, enquanto Rita, já orfã de 

mãe e maltratada pela madrasta. Ela perde também o pai, Genésio, que é atropelado após 

descobrir as maldades de Carminha e sofre com maus tratos também no lixão. 

 Ao longo dos capítulos em que Nina planeja sua vingança, essa construção inicial da 

protagonista e antagonista permanece, ainda que a anti-heroína passe a executar ações 

condenáveis para que concretize seu plano, as atitudes de Carminha são ainda mais 

condenáveis, de modo a reforçar a expectativa em torno de sua punição. No capítulo 13, a vilã 

acorda Nina de madrugada para que ela limpe o chão, derramando vinho de próposito e 

humilhando sua funcionária. Aos poucos, Nina vai descobrindo segredos de Carminha e 

revelando à família de Tufão: que ela é mãe biológica de Jorginho e que o abandonou quando 

criança, que trabalhou como prostituta, que Ágata é filha biológica de Max, que ela mentiu 

sobre Genésio não ter uma filha, Rita, porque assim como fez com o filho, a deixa no lixão.  

No capítulo 28, Carminha e Max, a quem ela mantém como amante dentro da sua casa, forjam 

um sequestro dela mesmo para estorquirem dinheiro de Tufão.  

Assim como Flora em A Favorita, o falso sequestro serve como solução para reforçar 

a vilania das antagonistas, como também para que as personagens se aproximem da família, 

que se compadecem do seu sofrimento. Ainda que em Avenida Brasil a farsa criada por 

Carminha também tenha servido para possibilitar a vingança de Nina, que consegue roubar o 

dinheiro de Max e o utiliza para financiar seus golpes contra a ex-madrasta. Outra solução 

dramatúrgica semelhante à novela anterior, para reforçar o caráter da vilã é a sequência de 

tortura física e psicológica executada por Carminha no capítulo 102, após ela descobrir que 

Nina é Rita, sua ex-enteada.  



225 
 

 Assim como o momento inicial da vingança de Nina, a encenação desta sequência, 

através do trabalho dos diretores, também é fundamental para intensificar a ação dramática. 

Carminha coloca calmante no suco da heroína, que fica insconsciente. Com ajuda de Lúcio, 

um novo capanga, pois nesse momento da narrativa Max se torna aliado de Nina, a leva para 

um pequeno cemitério no terreno de uma igreja e a enterra viva. “Eu te tirei da sua casa, mas 

fiz questão de te dar sua última morada”, diz a vilã quando sua rival acorda, já dentro de uma 

cova, apenas com o rosto descoberto (Figuras 68 e 69). Ela manda então Lúcio atirar em Nina, 

que pede para não morrer, artimanha que consistia apenas em terror psicológico, já que o 

revólver não tinha bala. Carminha, então, diz que está dando a heroína uma nova chance de 

continuar a vida, desde que ela suma. “Mais uma vez você perdeu, garota”, diz a vilã que em 

seguida cospe no rosto de Nina.  Nesta sequência, a única luz que ilumina o ambiente é 

vermelha, que incide sob Carminha, reforçando sua caracterização diabólica, sendo a 

vulnerabilidade de Nina intensificada com o enquadramento da vilã em contra-plongée, do 

ponto de vista do interior da cova (Figuras 70 e 71).  

 

 

Figura 68 - Nina amarrada na cova 

 

Figura 69 - Close do rosto de Nina na cova 

 

Figura 70 - Lúcio e Carminha em contra-plongée 

    

Figura 71 - Carminha sob a luz vermelha 

 

Logo no capítulo seguinte, Nina inicia a sua vingança contra Carminha, e de maneira a 

reforçar seu anti-heroísmo, começa-se a construir a vulnerabilidade da vilã. No capítulo 112, 

após ser torturada ao longo de nove capítulos por Nina, Carminha afirma que tem consciência 
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de que errou com ela, Jorginho e Genésio, mas que nunca matou ninguém. Questiona os 

limites da sua rival, diz estar enlouquecendo e que as duas são iguais, em referência a punição 

realizada por Nina.  

 No capítulo 120, com intenção de fugir, Carminha se joga da janela do seu quarto e é 

internada por Tufão, que acredita que ela quis se matar. Assim como na humanização da 

heroína Donatela, em A Favorita, a vilã de Avenida Brasil se desprende de suas vaidades, 

antes tão ressaltadas. Nina a obriga a cortar e pintar o cabelo e a personagem começa a 

mostrar certo desleixo, notado inclusive pela família (Figuras 72 e 73).  

 

 

Figura 72 - Carminha, ao descobrir que Nina é Rita, 

capítulo 101. 

 

Figura 73 - Carminha, logo após cortar o cabelo, 

capítulo 106. 

 

O início da redenção de Carminha acontece quando passamos a conhecer seu passado, 

que trata da sua relação anterior com o lixão, e que é esclarecido apenas na última semana da 

novela - que pedimos licença para parafrasear brevemente158. Nos anos 1970, Lucinda e Nilo 

eram casados e tinham dois filhos, Max e Clara. Eles eram amigos de outro casal, Santiago e 

Virgínia, pais de Carminha. Lucinda se apaixona por Santiago, que passam a ter um caso. Ao 

descobrir, Virgínia vai até a casa de Lucinda, e ao tentar atirar nela, acaba matando sua filha 

Clara. Lucinda, por sua vez, atira na assassina da sua filha e sai correndo do local, 

arrependida. O que a personagem não sabe é que ela errou o tiro, e Santiago, visando a 

herança da esposa, pega a arma no chão e a mata, com Carminha, criança, presenciando tudo. 

 A história é revelada por Nilo a Nina ao morrer, confessando que ajudou Santiago a 

incriminar a esposa, que acaba presa, porque estava com raiva e ressentido por ter sido traído. 

Nilo, enlouquecido com a morte da filha e a prisão da esposa, se vicia em álcool e acaba indo 

parar no lixão. Santiago ainda abandona Carminha no lixão, e Lucinda, que ao sair da prisão, 

se sente culpada por a menina ser órfã e passa a cuidar dela. Criados no lixão, Max e 

                                                             
158 Informações  do  site Memória Globo. Disponível em 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/avenida-brasil.htm> Acesso em abril de 

2019.  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/avenida-brasil.htm
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Carminha se apaixonam e fazem um pacto para ficarem sempre juntos, semelhante ao feito 

por Rita e Batata (Nina e Jorginho).  

 A solução executada para a redenção da vilã acontece através da combinação de dois 

fatores. Primeiro, a história de Carminha é relacionada a de Rita, tendo a vilã passado por um 

trauma ainda maior nas mãos do seu pai. Segundo, ao surgir um vilão ainda pior, Santiago, 

que a faz reviver seus traumas e decide sequestrar Tufão. No capítulo final, já sendo usada 

pelo pai, Carminha toma a arma da mão dele e diz que eles devem pagar pelo que fizeram, 

salvando Tufão e Nina. 

 A vilã tem sua punição ao cumprir pena por ter matado Max, mas expressa um desejo 

de se auto punir ao sair da prisão e ir morar no lixão. “E eu que jurei com 16 anos que nunca 

mais ia botar os pés aqui”, Carminha fala a Lucinda. Ainda que a personagem tenha se 

mostrado arrependida, a construção final segue com as características iniciais da personagem,  

ressaltando, de maneira coerente, a intenção da história, explicitada logo no capítulo 2, 

quando Carminha, ao roubar o dinheiro de Rita, diz que espera que a menina a perdoe e que 

um dia ela vai ver que as pessoas não são só boas ou só más. Os diálogos finais entre Nina e 

Carminha, do último capítulo, que reproduzimos abaixo, reforçam tal intenção.  

 

(Carminha)- você me perdoou? Depois de tudo que eu te fiz? 

(Nina) - Eu tou aqui, num tô? 

(Carminha)- Você é realmente superior a mim. Eu não seria capaz de fazer o mesmo se fosse 
você. 

(Nina) – E você, me perdoou? Eu transformei a sua vida num inferno 

(Carminha)- Só ‘tou colhendo o que eu plantei. Pelo menos agora eu ‘tou vivendo uma vida de 
verdade 

(Nina) - Perguntei se você me perdoou... 

(Carminha)- Adianta não perdoar? 

 

 Assim como a fala final de Tóia sobre Romero Rômulo em A regra do jogo, o diálogo 

entre Nina exprime a intencionalidade de humanizar as personagens, independente dos erros 

que elas já cometeram, explícita através da fala das personagens, denotando também uma 

opinião que elas mesmas detêm das situações vividas na história.  
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4.4.3. A vilã cômica: Atena, em A regra do jogo 

 

      Ninguém consegue ficar zangado com quem o faça rir. 

                                                           

                                                                 Jay Leno 

 

Em Avenida Brasil, outra estratégia empreendida para despertar a simpatia da vilã é a 

incorporação de elementos cômicos em Carminha, especialmente através de gestos e frases de 

efeito. Em O riso: ensaio sobre a significação do cômico, Henri Bergson (1980) propõe 

quatro classificações de produção do cômico na esfera social, uma delas é a comicidade das 

palavras, que pode ser identificada através de trocadilhos, jogos de palavras (insinuações com 

duplos sentidos) e transposição, que é a mudança na tonalidade de uma expressão natural.  

 A caracterização de Carminha é de uma personagem que ama o luxo e a ostentação, 

expressado também através da sua vaidade. Em suas falas, esses elementos estavam sempre 

presentes, assim como a ironia. No seu falso sequestro, reclamou do cativeiro precário ao 

dizer “Prefiro ser assassinada pelos bandidos do que botar meus pés nesse chão imundo. Eu 

não lutei tanto nessa vida para terminar pegando lepra em esgoto de favela”. Ainda dentro da 

trama do sequestro, no momento da fuga, ela fala para seu comparsa Max: “Promete uma 

coisa, Max. Se eu for baleada, tira o boné? Era só o que me faltava, morrer e ainda aparecer 

na capa dos jornais de boné”. Em ambos os casos, o riso em potencial é desencadeado pela 

surpresa, ao ser dita em um momento da tensão narrativa, e pela quebra dessa tensão. 

 Os diálogos que envolvem a personagem são permeados por trocadilhos, cuja 

perspectiva cômica é intensificada por se tratar de situações dramáticas, em que não 

necessariamente se espera o riso. Ao descobrir que Nina é Rita, para mencionar um outro 

exemplo, Carminha reclama com Max: “Eu mandei você jogar a Rita no lixo e ela voltou 

como Nina. É essa porcaria de reciclagem, né? A gente joga uma coisa fora e, na hora que vê, 

a coisa volta anos depois reciclada em outra porcaria”. A repetição de situações e a reação 

semelhante, criando um bordão, também é uma estratégia de comicidade segundo Bergson 

(1980), que pode ser exemplificada com os gritos de Carminha “É tudo culpa da Rita!”, 

reforçado pelo gestual exagerado.   

 As estratégias para provocar o riso são as mesmas utilizadas para a personagem Atena, 

em A regra do jogo (2015), embora esta vilã loira represente diferentes intenções do autor na 

obra. Até esta novela, a vilania das histórias principais das quatro produções anteriores de 

João Emanuel Carneiro estava centrada em uma só vilã, todas loiras e com um capanga, ou 

mais de um, para chamar de seu. 



229 
 

 A regra do jogo, ao contrário das tramas anteriores do autor, se propõe a ser uma 

novela sobre o universo masculino, a começar pelo protagonista homem, Romero Rômulo. 

Assim como A Favorita e Avenida Brasil, a novela possui fortes elementos dos gêneros 

policial e de suspense, mas com ainda mais intensidade, trazendo a investigação policial para 

o centro da narrativa com o personagem Dante, filho do protagonista.  

Trata-se de uma novela que desde as suas primeiras chamadas na Rede Globo indicava 

que teria mais violência que as tramas anteriores escritas por Carneiro e com a presença de 

mais personagens centrais masculinos. O embate principal apresentado em todas essas tramas 

são entre mulheres: Bárbara e Preta (Da cor do pecado), Leona e Bel (Cobras e Lagartos), 

Flora e Donatela (A Favorita), Carminha e Nina (Avenida Brasil). 

Para cumprir com o encargo de uma história acerca do universo masculino, realizada a 

partir de elementos da tradição de narrativas para homens, com violência física, ação policial 

e suspense, pela primeira João Emanuel Carneiro descentraliza a vilania do núcleo central, 

sendo representada em A regra do jogo através de uma facção criminosa e seus membros, 

como Zé Maria, Orlando, “o tio” (personagem de Jackon Antunes), e Gibson.  

É através das atitudes condenáveis desses personagens que o anti-heroísmo de Romero 

Rômulo fica evidente, conforme abordamos na análise do protagonista. Apesar de ser membro 

da facção criminosa, ele nunca matou ninguém. Dentro deste contexto, acreditamos que a 

intencionalidade da personagem de Atena é trazer alívio cômico para este contexto dos vilões, 

muitas vezes tão violento, especialmente quando a personagem passa a ser parte da facção, no 

capítulo 48, momento em que passa a ridicularizar bandidos sisudos através do deboche.  

Atena, que na verdade se chama Francineide, é caracterizada como uma mulher 

amoral e estelionatária, que teve infância e adolescência miserável em uma pequena cidade 

perto de Brasília e que sobrevive de pequenos golpes, como falsificação de assinaturas e 

clonagem de cartões de crédito. O elemento cômico é incorporado por meio desses enganos e 

trapaças cometidas para obter vantagem ou riqueza, performados com gestos exagerados e 

frases de efeito.  

Um dos golpes mais comuns da vilã era fingir que era herdeira de um fazendeiro 

milionário do Mato Grosso para, deste modo, se aproximar de pessoas influentes e roubar-

lhes na primeira oportunidade. Para incorporar a herdeira, Atena se vale do exagero e da 

ostentação, cuja graça vem pela ironia de, na verdade, ser pobre. Fingindo ser amiga da 

milionária Sumara, as duas vão conhecer a boate de Asisabeba, no Morro da Macaca, favela 

fictícia localizada na zona sul do Rio de Janeiro, caracterizada como uma favela hype, fruto da 
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recente ascensão social da Classe C no país tematizada em Avenida Brasil, e em A regra do 

jogo através de tal morro. Ao chegarem na boate, o jogador de futebol Neymar, que faz 

participação nesta cena interpretando ele mesmo, passa a frente das duas na fila, por se tratar 

de alguém famoso. Ao passo que Sumara se empolga com a presença do jogador, alegando 

que o lugar está mesmo bem frequentado, Atena contesta: "Neymar, grande coisa. Era só o 

que faltava agora passarem esse gabiru na frente de Atena Torremolinos, dona de meio Mato 

Grosso". Ao se mostrar decepcionada com o atendimento da boate, a golpista ainda diz: "Eu 

sou que nem aquele primeiro ministro inglês, sabe? Eu me satisfaço facilmente com o 

melhor”, embora, além de não ter dinheiro para pagar a conta, rouba o cartão da amiga. 

Atena envolve-se romanticamente com Romero Rômulo e acaba se apaixonando, 

momento em que suas maldades apresentam limites ao salvar a vida do protagonista mais da 

uma vez. O anti-herói, no entanto, que ao longo de toda a novela se vê dividido entre o bem e 

o mal, possui essa dicotomia também expressada através do seu envolvimento com a heroína 

Tóia e a vilã Atena, mesmo tendo escolhido casar-se com a primeira, sempre tinha recaídas 

com a loira golpista.  

Romero e Atena se assemelham tanto em sua caracterização dentro da trama, ambos 

tiveram uma infância difícil, quanto em suas ações, eram bandidos, mas não eram assassinos, 

e ambos se transformaram quando se apaixonaram. No entanto, Atena é considerada vilã e 

antagonista pelo seu contraponto com Tóia, sempre se opondo aos objetivos da heroína. Além 

disso, a grande diferença entre a personagem e Romero é que o último se arrepende de seus 

crimes e morre como herói, salvando a vida de Juliano, par romântico da heroína. Já o 

desfecho de Atena é semelhante ao seu começo: aplicando golpes. A vilã cômica foge da cena 

de crime na qual Romero morre levando o dinheiro da facção e se muda para a Itália. A 

sequência final da novela mostra, inclusive, ela fingindo ser uma socialite filantropa, que 

arrecada doações para supostas instituições na África, mas que na verdade rouba o dinheiro.  

 

4.5. O CÔMICO 

 

Para Mikhail Bakhtin (1987), o cômico configura a essência da ficcionalidade popular. 

Em consonância com o teórico, a comédia é o ingrediente fundamental na formação do gênero 

telenovela. “A comédia, a gozação, a paródia, o humor, enfim, fazem parte do modo de ser do 

brasileiro e são muito bem aceitos pelo público” (BALOGH, 2002 p. 145). 

 O gênero cômico presente na TV tem sua matriz cultural no melodrama farseco, que 

propõe uma reconfiguração da variante dramática através de situações de farsa e personagens 
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que outrora eram apresentados de forma austera, como o canalha desprovido de escrúpulos 

que acaba virando uma figura engraçada por sua audácia e imprudência. “Ou seja, há um 

processo de incorporação de traços da comicidade ao padrão tradicional do melodrama; e dele 

emergem o humor, a sátira, a farsa em narrativas que continuam a falar de amores e ódios, 

pobres e ricos, justiças e injustiças” (BORELLI, 1997; 2004, p. 57).  

 A comédia na telenovela possui várias influências e referências, abrigando desde as 

situações farsescas da tradição teatral, quadros quase circenses, o uso da ironia, comédia 

pastelão, e outras imitações de comédias fílmicas do cinema hollywoodiano, ou até mesmo 

situações análogas às chanchadas cinematográficas, onde predomina a paródia. Para Balogh 

(2002), o humor costuma estar presente na trama central das novelas das sete da Rede Globo e 

nas novelas de outros horários como trama secundária ou em cenas isoladas. 

 Enquanto elemento constituinte do gênero, o humor está presente nas novelas de todos 

os canais, em todos os horários das tramas da Rede Globo, porém, com objetivos variados 

para corresponder aos seus diferentes encargos, sejam os estabelecidos previamente pela 

emissora, como as diretrizes dos tipos de histórias contadas por cada novela visando seu 

público-alvo, sejam os encargos auto atribuídos pelo próprio autor ao desenvolver sua história 

naquele determinado contexto. Sendo assim, para tratar das escolhas que determinam o estilo 

de Carneiro quanto à presença de um núcleo e/ou personagens cômicos, acreditamos ser 

importante trazer situações de escolha presentes nos dois horários em que o autor escreveu 

novelas. No primeiro subtópico, trataremos dos recursos utilizados na trama das 19h Cobras e 

Lagartos e no segundo, as soluções encontradas para as questões presentes em Avenida 

Brasil, novela das 21h. 

 

4.5.1. Cobras e Lagartos: amor, humor e vingança 

 

A estreia de João Emanuel Carneiro como autor titular de novelas com Da cor do 

pecado (2004) foi considerada um êxito, tanto pela audiência, sendo até hoje uma das novelas 

mais assistidas no horário159, seja pela crítica e pelas instâncias de consagração, conforme 

abordamos no capítulo anterior sobre a trajetória do autor. As novelas que sucederam esta, no 

entanto, não tiveram tanto sucesso de público, além de outros problemas no que tange o 

contexto produtivo das obras, fazendo com que, em 2006, Carneiro retornasse com um novo 

                                                             
159 Informações presentes no site Teledramaturgia, do jornalista Nilson Xavier. Disponível em: 

www.teledramaturgia.com.br Acesso em abril de 2019.  

http://www.teledramaturgia.com.br/
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encargo de uma novela novela das sete, Cobras e Lagartos, tendo também a incumbência de 

recuperar a audiência do horário.  

 Para o jornalista e crítico de ficção televisiva Nilson Xavier160, Começar de Novo 

(2004), de Antônio Calmon e Elizabeth Jhin, novela que imediatamente sucedeu Da cor do 

pecado, trazia uma trama soturna e pouco relacionada às convenções do horário das sete, que 

costuma ter doses significantes de humor mesmo na trama principal. Para Balogh (2002), em 

termos de gênero, a comédia e o drama passaram a conviver, numa relação de imbricamento 

produtiva e duradoura na maioria das obras deste horário. Além da baixa audiência, Começar 

de Novo enfrentou a concorrência da Record, que estava iniciando sua renovação na 

teledramaturgia e exibia remake de A Escrava Isaura, que obteve sucesso de público.  

 A novela que veio em seguida, A Lua Me Disse (2005), de Miguel Falabella e Maria 

Carmem Barbosa, fez parte de uma encomenda da emissora para que o horário das 19h 

retornasse às tramas predominantemente cômicas, motivada pelos baixos índices de audiência 

da novela anterior. Definida pelos autores como uma “neochanchada pop”, a história não foi 

um sucesso popular (apesar de ter conseguido elevar os índices do horário), mas foi bem 

avaliada pela crítica especializada. 

Bang Bang (2005), a terceira novela exibida após Da cor do pecado e a imediatamente 

anterior a segunda obra enquanto autor titular de Carneiro, Cobras e Lagartos,  também teve 

inúmeros problemas contextuais, como a saída do autor original da trama, Mário Prata, 

afastado por problemas de saúde. Em pesquisa qualitativa de audiência encomendada pela 

Rede Globo acerca da trama, que era inspirada nos filmes clássicos do western 

estadunidenses, os entrevistados alegaram que as piadas com referência aos anos 1960, os 

nomes difíceis dos personagens em inglês e o ritmo lento da narrativa configuravam um 

problema na novela, que teve índices de público ainda mais baixos que as duas anteriores. Em 

contrapartida, Prova de Amor, novela da Record exibida no mesmo horário, que apresentava 

uma trama contemporânea com todos os ingredientes básicos do folhetim, fez migrar vários 

espectadores da novela global, já que, para o crítico Nilson Xavier, “encontraram na 

concorrente o que faltava na novela das sete da Globo”.161  

 A partir dessa perspectiva, entendendo as condições históricas do objeto,  o encargo de 

Cobras e Lagartos (2006) envolvia criar uma trama contemporânea, descomplicada e com 

fortes núcleos cômicos, ou seja, mais afeita às convenções existentes das novelas das 19h 

                                                             
160  Informações nas páginas das respectivas novelas  no site Teledramaturgia, do jornalista Nilson Xavier. 

Disponível em < www.teledramaturgia.com.br> Acesso em abril de 2019. 
161 Informações nas páginas das respectivas novelas  no site Teledramaturgia, do jornalista Nilson Xavier. 

Disponível em < www.teledramaturgia.com.br> Acesso em abril de 2019. 

http://www.teledramaturgia.com.br/
http://www.teledramaturgia.com.br/
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desde os anos 1970, no qual “a comédia veio a se constituir gênero predominante do horário, 

deslocando o drama para mero pano de fundo nesse tipo de folhetim” (BALOGH, 2002, p. 

161). Neste sentido, Carneiro foi convocado, pois, através de sua novela de estreia, mostrou 

que tinha habilidade para trabalhar com as convenções deste tipo de história e obter sucesso 

expressivo de público.  

 Ainda neste sentido, pesquisa realizada pela emissora162 demonstrou que os núcleos 

preferidos da audiência em Da cor do pecado foram os cômicos, especialmente a família 

Sardinha, cuja trama se relacionava ao núcleo principal. Sendo assim, a escolha de Carneiro 

para sua segunda novela das 19h, Cobras e Lagartos, é uma trama contemporânea sobre o 

consumo desenfreado ambientada no Rio de Janeiro, que traz entre os cenários, o Saara, 

região de comércio popular do centro da capital fluminense, e apresenta três núcleos de 

comédia, sendo um deles centralizado no protagonista Foguinho.  

 Na sua própria construção inicial, o melodrama clássico praticou uma mistura de 

gêneros em que o personagem cômico tinha seus momentos de intervenção antes ou depois 

das cenas mais dramáticas (THOMASSEAU, 2012). Na novela que estamos estudando, a 

construção do protagonista Foguinho possui tal afiliação com os modos melodramáticos, mas 

modificando e estrapolando ao incluir o humor no centro da narrativa, e não apenas 

pontualmente, enquanto alívio ao drama, conforme sugere Borelli (1997), ao falar de novelas 

de comédia tal como Cobras e Lagartos:  

 

(...) invertem o modelo melodramático ao incluir o humor, a farsa e a alegria nas 

histórias que continuam falando do amor e do ódio, dos pobres e dos ricos, das justiças 
e das injustiças. Isto equivale a ridicularizar fenômenos sociais? É tentar desconsiderar 

o lado sério da vida? É importante pontuar que o melodrama também pode provocar o 

riso com o riso, a farsa ingênua e até maliciosa, e ao mesmo tempo, diversificar ainda 
mais a oferta de produtos culturais em um mercado que só sobrevive articulando 

sempre a repetição, a inovação e a variação. O consumidor dessa irrealidade sempre 

exige novidade e os gêneros permitem a articulação da diversidade com o mesmo 

modelo já conhecido (BORELLI, 1997, p. 173)163. 

 

                                                             
162 Informações da página da novela Cobras e Lagartos do site Teledramaturgia. Disponível em < 

www.teledramaturgia.com.br> Acesso em abril de 2019. 
163 Citação original:  (...) invierten el modelo melodramático al incluir el humor, la farsa y la alegría en los 

relatos que continúan hablando del amor y del odio, de los pobres y de los ricos, de las justicias y de las 

injusticias. ¿ Esto equivale a ridicularizar los fenómenos sociales? ¿ Es intentar desconsiderar el lado serio de la 

vida? Es importante senãlar que el melodrama también puede provocar la risa a carcajadas, la farsa ingenua e 

incluso maliciosa cotidiano ey, al mismo tiempo, diversificar todavía más la oferta de los productos culturales en 

un mercado que sólo sobrevive articulando siempre la repetición, la innovación y la variación. El consumidor de 

essa mercadoria irreal exige siempre novedades y los géneros permiten la articulación de la diversidad con el 

mismo modelo ya conocido (BORELLI, 1997, P. 173). 

 

http://www.teledramaturgia.com.br/
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A novidade trazida por Cobras e Lagartos foi justamente apresentar dois 

protagonistas, que têm o mesmo nome (Daniel Miranda), mas um sendo o típico “mocinho de 

folhetim”, Duda, e o outro um anti-herói, Foguinho, cuja “inabilidade os leva a se meterem 

em situações que não conseguem resolver”, para nos valer da definição de personagem 

cômico de Thomasseau (2012, p. 45).  Além disso, Foguinho é a estreia do ator Lázaro Ramos 

em novelas, outro aspecto de renovação, pois apesar de já ser consagrado no cinema, era 

desconhecido do público massivo de telenovela, mesmo tendo atuado na série de humor Sexo 

Frágil (2003), da Rede Globo, mostrando-se hábil para encarar o papel principal em uma 

comédia. Neste sentido, da mesma forma que a presença de atores já conhecidos é importante 

para atrair audiência para o produto inicialmente, novos rostos são fundamentais para renovar 

o repertório e as expectativas do público.  

Inicialmente, em Cobras e Lagartos, a relação de antagonismo dos vilões Leona e 

Estevão se dava apenas com Bel e Duda, em prol da herança da sobrinha de Omar. Ao se 

tornar herdeiro da Luxus, Foguinho passa a complexificar esta relação maniqueísta entre o 

casal ardiloso e o casal romântico, criando conflito com ambos, no qual ora é aliado dos 

heróis e antagonista dos vilões, ora esta situação se inverte, expressando o anti-heroísmo do 

personagem.  

 No primeiro momento da novela, Foguinho, que trabalha como homem sanduíche para 

a loja do pai, no Saara, é humilhado pelos clientes na rua; maltratado pela família, que sempre 

lhe dizem de sua falta de qualidades; e desprezado pela ex-namorada Ellen, a quem ama e 

deseja reatar.  Ao tratar das comédias ficcionais, Frye (1973, p. 51) afirma que: “A rejeição do 

divertidor, seja bobo, palhaço, bufão ou simplório, pode constituir uma das mais terríveis 

ironias conhecidas pela arte”. Mesmo com os pequenos golpes que aplica, o que lhe dão 

poucos instantes de glória, para depois voltar a ser o mesmo personagem marginal de sempre, 

Foguinho se mostra bastante vulnerável e sofre ao ser rejeitado pelas pessoas que ama. Neste 

sentido, a fraqueza do personagem cômico faz com que o enxerguemos com simpatia 

(MENDES, 2009). 

 No segundo momento da narrativa, com Foguinho de posse dos bens do milionário 

Omar, ele inverte a posição que ocupou a vida toda e decide se vingar dos que sempre o 

humilharam, a começar pela família e por Ellen, a quem ele consegue conquistar devido a 

herança. A vingança, que é um tema caro ao melodrama e ao drama romântico, apropriado 

por Carneiro de maneira bastante exitosa em suas novelas, aparece através de esquetes de 

humor nas quais Foguinho obriga seus pais e irmãos a serem seus empregados, por exemplo.  
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 Quando Foguinho se torna milionário, Ellen se reaproxima do ex-namorado e se 

declara apaixonada. Eventualmente, descobre que ela a traia com seu irmão Téo e com o vilão 

Estevão, mas decide manter a farsa para vingar-se da noiva em grande estilo, fingindo, 

inclusive, que aceita casar-se em comunhão de bens. Quando Ellen chega à cerimônia de 

casamento, estranha os poucos convidados e os muitos repórteres presentes. O juiz pede para 

Ellen assinar os papéis e, em seguida, chama o noivo. Mas o nome chamado não é de 

Foguinho e sim do irmão dele, Téo, um dos amantes de Ellen. Para completar a armação, 

mendigos convidados por Foguinho invadem a festa ao som de funk carioca e começam a 

bagunçar a festa. Ellen avança sobre os populares, que a jogam na fonte, rasgam seu vestido, 

tomam seu buquê (Figuras 74 e 75), para a satisfação de Foguinho e diversão dos 

telespectadores, pois, como sugere Mendes (2009), na comédia há uma tendência a amenizar 

a indignação, resultando com que fiquemos satisfeitos em ver uma personagem que agiu 

amoralmente sendo desmascarada e punida.  

 

 

Figura 74 - Ellen na fonte com mendigo sob olhar 

de fotográfos, ao fundo 

 

Figura 75 - Ellen grita com a família de Foguinho 

 

 Cobras e Lagartos também possui forte filiação com os folhetins rocambolescos, em 

que acontecem muitos conflitos e, ao mesmo tempo, um se sobrepõe ao outro. As reviravoltas 

nesta trama acontecem de maneira ágil, e logo Ellen se vinga de Foguinho ao tomar posse da 

carta de Omar que prova que Duda é seu verdadeiro herdeiro. Ela exige que o anti-herói se 

case com ela e se retrate publicamente com a armação do casamento anterior. Foguinho passa 

a ser o mordomo da esposa, se sujeitando a várias humilhações assim como Ellen se torna 

vice-presidente da Luxus, passando a se vingar também de Estevão e Leona, fazendo a vilã 

loira passar pelas mesmas humilhações que ela já passou. Todas essas sequências sugerem 

uma catarse no espectador, o que acaba provocando o riso, pois mobilizam seus afetos para 

que possa deliciar-se com o sofrimento alheio (MENDES, 2009).  
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 Como o rocambolesco pede sempre o surgimento de uma nova proeza, em 

determinado momento, a vilã Leona passa a ser presidente da Luxus. Todo o enredo cômico 

da novela, sempre em busca de uma nova aventura e peripécia é construído na base do que 

Meyer (1996) denomina de exagero amplificador. Ao falar do desta construção neste tipo de 

narrativa, a autora afirma que:  

 

(...) exagero amplificador que caracteriza a construção da saga de nosso herói, além de 

multiplicar as ações paralelas, permite na verdade a duplicação da ação principal, 
motor e resultado das alucinantes ações paralelas ramificadas no tempo e no espaço, 

mas das quais Rocambole continua sendo o centro, uma vez que é simbioticamente 

ligado a seu grupo de devotos escravos executantes do seu desejo (MEYER, 1996, p. 

162). 

 

 Neste sentido, constroem-se múltiplas ações em torno da herança de Omar e do seu 

falso herdeiro. Esse exagero também se configura nas ações desenroladas, como a lhama de 

estimação de Ellen e a temperatura fria da mansão do casal de anti-heróis, já mencionada no 

tópico acerca dos anti-heróis das novelas de Carneiro, em que falamos de Foguinho e seus 

hábitos de novo rico. Ellen, enquanto presidenta, toma uma série de medidas 

megalomaníacas, além de um busto com seu rosto na loja, demite todos os funcionários acima 

de 30 anos, pois, segundo ela, só pessoas jovens deveriam trabalhar na Luxus, assim como 

passa a contratar modelos para fazer figuração na loja, passando-se por clientes. Isso porque a 

nova presidenta queria passar uma imagem de que a loja só atende pessoas bonitas. Já Leona, 

no seu mandato, além de confeccionar um busto do seu rosto duas vezes maior do que o de 

Ellen, para desgosto da anti-heroína, exige que todos os funcionários pintem o cabelo de loiro 

e que passem a usar máscaras, para não contaminá-la com germes (Figuras 76 e 77).  

 

 

Figura 76 - Leona toma posse na Luxus 

 

Figura 77 -Leona usa máscara, funcionárias loiras, 

ao fundo, também usam máscara 
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 Cobras e Lagartos foi, enfim, responsável não só por trazer novamente a comédia para 

a centralidade do horário das 19h, como o fez trazendo uma marca fundamental das 

telenovelas realistas brasileiras, o anti-herói, através do casal Ellen e Foguinho, que não só 

transcenderam o maniqueísmo de Bel e Duda x Estevão e Leona, por trazerem o humor na 

relação entre estes personagens e também pelo próprio enlace amoroso não convencional dos 

dois, entre o amor, o ódio, o interesse e a vingança, sendo reconhecidos pela crítica 

especializada enquanto os maiores destaques da trama. Para Souza e Weber (2009, p. 109): 

 

os personagens negros roubam a cena com humor, ofuscando até mesmo o casal 

principal com a conturbada e hilária relação amorosa entre Foguinho e Ellen. Em uma 
trama que gira em torno da inveja e honestidade, não é de se espantar que todos, 

independentemente da cor, querem algo que não lhes pertence. Os novos ricos vivem 

situações engraçadas, mas, no fim, quando a verdade vem à tona, não perdem a pose e 

tentam tirar proveito da situação. 

 

O sucesso da segunda novela das 19h de João Emanuel Carneiro comprova que são 

fortes as convenções do horário – e seus encargos, no qual predominam as novelas de 

comédia, como também uma boa trama se faz entre o equilíbrio no uso das convenções e na 

apresentação de novidades.  

 

4.5.2. Avenida Brasil: drama e humor no subúrbio carioca 

 

As novelas intercalam a exibição da história principal com os núcleos secundários, que 

muitas vezes aliviam a tensão do núcleo central e trazem um pouco de comédia para suavizar 

os capítulos. Afinal, como sugere o diretor Daniel Filho (2003), não se deve abusar das 

emoções dos espectadores. Nas novelas das 21h, nas quais a carga dramática é, em geral, mais 

contundente do que nas outras tramas, a existência de um núcleo de comédia, proporcionando 

o chamado alívio cômico, é muitas vezes imprescindível. 

 

O alívio cômico ocorre imediatamente antes ou depois do incidente do qual pretende 

ser alívio e traz, a reboque de si, uma variação do ritmo da narrativa, já que promove 

uma ralentação da tensão, uma “tomada de ar”, antes ou depois de a “respiração ser 
suspensa”. O alívio cômico pode estar numa trama, num incidente ou num 

personagem cômico, e está a serviço da conhecida fórmula do teatro: “Faça o 

espectador chorar bastante; faça-o rir por um instante” (CAMPOS, 2007, p. 312). 

 

 O alívio cômico, portanto, pode ser encarado como parte constituinte do encargo de 

escrever uma telenovela, e pode ocorrer a partir de um ou mais núcleos secundários, de um 
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personagem específico, ou até no tratamento de determinadas ações da história central, que 

não necessariamente será composta exclusivamente de drama. Ao mesmo tempo, a própria 

dinâmica da telenovela, uma longa narrativa estruturada em capítulos diários, prevê a 

existência de outros encargos, como a necessidade de se existirem tramas paralelas, que 

devem ter suas histórias igualmente desenvolvidas, não apenas para dar conta de preencher os 

oito meses de duração da obra, mas para causar os efeitos necessários que o produto provoca, 

entre suspense, alegria, empolgação e tristeza. 

 Ao mesmo tempo em que têm que cumprir estes encargos, as novelas das 21h de 

Carneiro têm sido identificadas entre pesquisadores e críticos enquanto mais enxutas, com 

menos tramas secundárias e um privilégio maior da trama central, trazendo um ritmo mais 

ágil aos capítulos (BACCEGA et. al. 2009; SOUZA; WEBER 2009). Acreditamos, no 

entanto, que as escolhas do autor para realizar as diretrizes impostas à elaboração deste tipo 

de narrativa, acabam gerando esse efeito nas obras, em que observamos múltiplas ações 

narrativas do núcleo central, o que exploraremos a partir da situação narrativa de Avenida 

Brasil, no parágrafo seguinte.  

 Avenida Brasil trata do cotidiano de uma família de novos ricos no subúrbio carioca, 

tendo como conflito principal a vingança da cozinheira Nina contra a patroa Carminha, que 

foi sua madrastra no passado. Acreditamos que a primeira escolha de Carneiro para valorizar 

a trama central da rivalidade entre as duas mulheres é não construir histórias com carga 

dramática intensa para os núcleos secundários. Todos os núcleos secundários, com exceção do 

núcleo do lixão, que eventualmente se integra ao núcleo principal, por trazer aspectos do 

passado da vilã e da heroína, são permeados pela comicidade.  

 Considerando o espaço narrativo da história que assistimos, podemos considerar três 

núcleos, sendo o primeiro deles um grande núcleo do bairro do Divino, formado pela mansão 

da família Tufão (onde moram os protagonistas e principais antagonistas), o salão de beleza 

de Monalisa, o bar de Silas, o Divino Futebol Clube (onde acontecem os treinos do time de 

futebol e festividades variadas do bairro) e a casa de Diógenes, presidente do clube. O 

segundo núcleo seria o do lixão, composto por Lucinda, Nilo e pelas crianças que os dois 

criam, e o terceiro consiste no único núcleo da zona sul da cidade, o formado por Cadinho, 

suas três esposas (Verônica, Noêmia e Alexia), seus três filhos (Débora, Tomás e Paloma), 

sua sogra Pilar e seu funcionário Jimmy.  

 Naturalmente, alguns personagens de importantes núcleos cômicos, ao integrarem a 

história do núcleo central, passam a fazer parte do drama, como Débora, namorada de 
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Jorginho, que se envolve no drama familiar principal, com a chegada de Nina. Da mesma 

forma, Monalisa, por seu envolvimento com Tufão, se envolve em briga com Carminha.  

O bairro do Divino é onde acontece a maior parte da história da novela e onde é 

explorado o conflito central de vingança entre Nina e Carminha. Mas o bairro também pode 

ser considerado um personagem da novela, que explora um imaginário de subúrbio carioca, 

construindo certos tipos de personagens e situações narrativas, como a empresária Monalisa e 

seu namorado Silas, e seu conflito entre ela ser uma empresária bem sucedida e trabalhadora e 

ele querer que ela fique em casa cuidando dele; a loja popular de roupas de Diogénes, onde 

Darkson trabalha com o microfone na porta anunciando as ofertas; a “periguete” Suellen que 

fica com todos os jogadores do Divino Futebol Clube. O bar de Silas e o salão de beleza de 

Monalisa, que funcionam como ponto de encontro entre os personagens, servem tanto para 

desenrolar e solucionar conflitos, quanto para que os personagens secundários comentem 

acerca da trama central, num modelo de reiteração através da comédia.  

 Até a mansão da família Tufão, que é caracterizada de uma maneira soturna, com 

cores escuras e pouca luz, em consonância com as situações da trama principal, também é 

permeada pela comédia, seja através das empregadas Zezé e Janaína, seja através do casal 

Murici e Leleco, pais do jogador Tufão, que se separam, mas passam a ter um caso escondido 

da família e dos respectivos namorados, bem mais jovens que o casal. A família toda também 

se reúne frequentemente, ao longo dos capítulos, para jogar carteado, sendo também uma 

estratégia para comentarem os acontecimentos da casa, representando muitas vezes alívio 

cômico.  

 Como falamos no tópico acerca das vilãs, a própria construção de Carminha é 

permeada pelo humor, através da ironia de suas falas. Ressaltando a coerência da personagem, 

em conversa com Nina no último capítulo, configurando o último diálogo entre a vilã e a 

heroína, Carminha explora o discurso irônico de Nina já ter sido sua empregada e reafirma 

sua vaidade: 

 

(Carminha) - Que destino caprichoso este nosso, hein, traste? Sempre juntas 
(Nina) - É, parece que é isso mesmo. Sempre juntas. Deixa que eu sirvo esse café 

(Carminha) - Sabe como eu gosto, né? Sem açucar. Era só o que me faltava, engordar. 

 

 Dessa maneira, toda tensão e sofrimento são centralizados nos personagens principais, 

o que de certa forma dá um maior destaque a este núcleo, que é o único dramático da novela. 

No entanto, por se tratar de uma trama densa, todos os demais núcleos serão responsáveis pelo 

alívio cômico da briga entre Carminha e Nina e das reviravoltas acerca do passado da vilã. 
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Mesmo sendo uma novela com forte carga dramática, o humor é bastante presente. Nas duas 

novelas das 19h de Carneiro, horário em que o humor é privilegiado, elas contavam com três 

núcleos cômicos cada uma. Em Avenida Brasil, incluindo os núcleos do Divino e o da Zona 

Sul, existem seis núcleos em que são desencadeadas histórias cômicas em todos os capítulos.  

 

4.6. A CONSTRUÇÃO DA SERIALIDADE 

 

Assim como a reiteração, já afirmamos neste trabalho a importância da serialidade 

para a construção da ficção televisiva, e que, embora possua uma matriz industrial e 

econômica, a fragmentação da trama convoca estratégias estéticas e narrativas que trazem 

dinamismo para as histórias, ampliando os sentidos construídos das obras, modificando os 

horizontes de expectativa e seus modos de recepção.  

Neste último item de análise, ampliamos as percepções acerca da construção da 

serialidade na ficção seriada brasileira, expressando exemplos de ampliação da serialização 

nestes produtos. No caso da telenovela, por exemplo, acreditamos, a partir da análise das 

novelas de Carneiro, que estas obras seguem buscando cada vez mais um equilíbrio dos 

modelos series e serial. 

Os produtos ficcionais televisivos, de maneira geral, expressam a serialidade em 

capítulos ou episódios semanais ou diários e a partir dos intervalos comerciais, gerando os 

ganchos, no meio ou no fim da unidade narrativa, que nos estimulam a continuar 

acompanhando a história.  

 Motter e Mungioli (2006) sugerem, no entanto, que a serialidade pode estar 

relacionada não apenas ao enredo de uma determinada obra em sua unidade, mas que também 

pode surgir a partir de um de seus aspectos. Esses modelos, que mostraremos nos parágrafos 

seguintes, vêm sendo explorados amplamente pela ficção seriada norte-americana nas últimas 

décadas, constituindo novos modelos de construir histórias e ampliar seus universos 

ficcionais. Na produção audiovisual brasileira de cinema e televisão, temos igualmente 

exemplos inventivos de construção seriada, de onde traremos os nossos exemplos.  

 
(...) o conceito de serialidade deve ser compreendido de uma maneira bastante ampla e 
não deve se limitar a uma pretensa seqüência organizada em capítulos ou episódios. A 

serialidade implica todo um conjunto de referências diretas e indiretas motivadas pela 

polissemia e plasticidade semiótica do texto audiovisual (MOTTER; MUNGIOLI, 
2006, p. 6). 
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 Uma dessas possibilidades de serialização ocorre quando uma ou mais personagens 

migram de uma produção seriada para outra. O primeiro caso conhecido na TV brasileira é o 

de O primeiro amor (1972), novela de Walther Negrão exibida na Rede Globo, cujos 

personagens da trama Tarzan e Xerife estrearam um seriado próprio no mesmo ano 

(MOTTER; MUNGIOLI, 2006), numa construção denominada de spin-off, quando uma obra 

se origina de outra já existente.  

 A presença de um personagem de uma trama em outra também pode configurar 

crossover, quando personagens de dois produtos diferentes interagem em uma dessas histórias 

sem qualquer relação prévia entre essas duas histórias. Nesse sentido, a Globo performou 

recentemente uma ação inédita164 nas novelas do horário das 19h.  O último capítulo de 

Totalmente Demais (2015), trama deste horário, teve a participação de Fedora, uma 

personagem da sucessora Haja Coração (2016). A primeira novela mencionada tem em sua 

história uma revista de moda homônima e na novela seguinte, Fedora é uma famosa blogueira 

de moda. O crossover das duas novelas consistiu, então, em um encontro entre a editora da 

revista e a personagem blogueira, num modo de contar uma história que sugeria que ambas as 

novelas compartilham um universo ficcional comum. O fato de a emissora introduzir uma 

personagem de Haja Coração no último capítulo de Totalmente Demais consistiu em uma 

estratégia de divulgação da novela seguinte, trazendo uma ideia de continuidade entre as 

tramas, reforçada, inclusive, pelo fato da primeira novela ter tido seu último capítulo exibido 

em uma segunda-feira, o que só aconteceu anteriormente duas vezes em novelas da Rede 

Globo, que costumam terminar as sexta-feiras165. Tal estratégia foi repetida pela emissora em 

novelas das 19h seguintes, de Haja Coração (2016) para Rock Story (2017) e desta para 

Pega-Pega (2018)166.  

 Outro tipo de serialização pode se dar partir de um filme de cinema cuja aceitação pelo 

público tenha sido grande, se tornando uma série, ou vice-versa, uma série já encerrada na TV 

gera um filme (MOTTER; MUNGIOLI, 2006). No primeiro caso, de filme para série, temos 

                                                             
164 “Totalmente Demais” terminará dia 30/05 com ação inédita”. Disponível em < http://gshow.globo.com/Rede-
Clube/noticia/2016/05/totalmente-demais-terminara-dia-305-com-acao-inedita.html>. Acesso em abril de 2019.  
165 As novelas da Rede Globo costumam ter seu último capítulo exibido na sexta-feira e reprisado no sábado. 

Assim como Totalmente Demais (2015),  a novela Estúpido Cupido (1977) terminou em uma segunda-feira e 

Anjo Mau (1976) em uma terça-feira. Informações disponíveis em < https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-

lazer/noticia/2016/05/fenomeno-do-horario-novela-totalmente-demais-chega-ao-final-5820134.html> Acesso em 

abril de 2019.  
166 “Globo repete ação de crossover para passar bastão do horário das sete”. Disponível em < 

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/globo-repete-acao-de-crossover-para-passar-o-bastao-do-horario-

das-sete--15376> e “Globo faz crossover de ‘Rock Story’ e ‘Pega-Pega”.  Disponível em < 

https://emais.estadao.com.br/noticias/tv,globo-faz-crossover-de-rock-story-e-pega-pega,70001827104. Acesso 

em abril de 2019.  

http://gshow.globo.com/Rede-Clube/noticia/2016/05/totalmente-demais-terminara-dia-305-com-acao-inedita.html
http://gshow.globo.com/Rede-Clube/noticia/2016/05/totalmente-demais-terminara-dia-305-com-acao-inedita.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2016/05/fenomeno-do-horario-novela-totalmente-demais-chega-ao-final-5820134.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2016/05/fenomeno-do-horario-novela-totalmente-demais-chega-ao-final-5820134.html
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/globo-repete-acao-de-crossover-para-passar-o-bastao-do-horario-das-sete--15376
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/globo-repete-acao-de-crossover-para-passar-o-bastao-do-horario-das-sete--15376
https://emais.estadao.com.br/noticias/tv,globo-faz-crossover-de-rock-story-e-pega-pega,70001827104
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como exemplo o filme Carandiru (2003) e Carandiru: Outras Histórias (2005), série da 

Globo, assim como o filme  Sob Pressão (2016) e série da mesma emissora Sob pressão 

(2017), no ar no presente momento. No segundo caso podemos mencionar os filmes surgidos 

a partir das séries Os normais e A grande família, também da Rede Globo.  

 Um caso interessante a ser mencionado dentro desta retro-alimentação entre o cinema 

e a televisão brasileiros é o projeto que denominaremos Cidade de Deus, da parceria entre a 

produtora O2 Filmes e a Rede Globo. O primeiro produto deste projeto é Palace II, curta-

metragem exibido em 2001 como unitário do programa Brava Gente, a primeira aparição dos 

personagens Laranjinha e Acerola. Em seguida, o filme Cidade de Deus (2002), que não 

trazia os personagens mencionados, mas os atores que os interpretam vivendo personagens 

semelhantes. O filme originou a série Cidade dos Homens, exibida inicialmente entre 2002 e 

2005, que gerou o filme Cidade dos Homens (2017), ambos acerca de histórias vividas por 

Laranjinha e Acerola. Mais recentemente, a série Cidade dos Homens retornou com mais duas 

temporadas, exibidas em 2017 e 2018, trazendo os mesmos personagens que mencionamos, já 

adultos, sendo a série protagonizada por seus filhos.  

 Esse modelos e exemplos aqui trazidos refletem um cenário de produção audiovisual 

brasileira que tem explorado criativos modos de contar histórias, o que reflete também na 

nossa produção de telenovelas, cada vez mais multifacetada, em que a serialidade pode se 

articular de maneira interna ou externa ao produto.  

 No que tange a estrutura interna das obras, conforme trouxemos, sinteticamente, no 

capítulo teórico, os dois modelos básicos são o series, que consiste em uma trama episódica, e 

o serial, que apresenta uma trama sequenciada, se relaciona à estrutura folhetinesca e por isso 

mesmo é tida como o modo primordial das novelas de televisão (MACHADO, 2003; 

BUONANNO, 2008).  

Neste sentido, ao falar sobre a origem do drama seriado contemporâneo, Silva (2014) 

faz a distinção entre episódio e capítulo, onde no primeiro “a situação narrativa se constrói a 

partir de uma unidade dramática, a trama, que se desenvolve progressivamente tendo em vista 

sua própria superação” (p.10), ou seja, embora tenha o mesmo espaço narrativo e 

personagens, a trama episódica não se repete.  Já no capítulo: 

 

acompanhamos o desenrolar progressivo e gradual de tramas que não apresentam 

estrutura unitária em sua emissão única, tecendo continuamente situações dramáticas 

para o acompanhamento diário. Se no episódio o desfecho significa o resultado do 
clímax da ação dramática que supera e suplanta a trama para a emissão seguinte iniciar 

novo percurso, no capítulo, o desfecho é o auge de uma situação dramática que não se 
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resolve, deixando em suspensão o desenrolar de uma das tramas desenvolvidas 

paralelamente (SILVA, 2014, p. 10).  

 

 Silva (2014) resume sua concepção acerca das duas nomenclaturas ao dizer que o 

episódio, ao apresentar uma estrutura semântica unitária, resolve a trama, e já o capítulo, 

direciona a resolução dos problemas para o futuro, expandido a trama, argumentando que este 

último seria, não à toa, a nomeclatura adotada pelas telenovelas, que tendem a prolongar a 

trama até o capítulo final.  

Apesar de não discordarmos das definições de Silva acerca dos termos em si, 

acreditamos que atualmente a denominação de capítulo para a telenovela não diz respeito ao 

fato dessas narrativas apresentarem até os dias atuais o mesmo modelo em que elas foram 

originadas, que possui sua matriz cultural na estrutura capitular do romance de folhetim. 

Acreditamos que a nomeclatura de capítulo se mantém porque assim foi convencionada, e não 

porque as tramas novelescas continuam a explorar apenas o modelo serials na elaboração dos 

seus capítulos.  

Tais concepções, de episódio e capítulos, são explorados por Silva (2014) a fim de 

explicitar as matrizes culturais do drama seriado contemporâneo, ao qual ele define como 

seriados de longa duração contemporâneos, consagrados pelos Estados Unidos nos anos 1990, 

mas que nos dias atuais tem seu modelo de narrativa expandido mundialmente. Para Silva 

(2014), o drama seriado contemporâneo consiste em uma combinação de narrativas 

unitárias/episódicas (como o teleteatro e os seriados) e a telenovela, resultando nessas 

narrativas de longa duração que misturam os modos seriados contínuos e episódios, 

convertendo-se em tramas complexas. 

 

Esse drama contemporâneo de que estamos falando ao mesmo tempo supera e unifica 

as experiências episódicas e folhetinescas, numa síntese complexa de estruturas 
dramáticas que retém em si e deixam escapar tanto a unidade concisa da trama 

episódica, centrada na emissão única, quanto a expansão da trama pela temporada para 

um deleite irresoluto. Ao não fazer nem uma coisa nem outra, o drama seriado 
contemporâneo faz as duas, escrevendo a sua história como um momento singular da 

narrativa dramática e do gênero televisivo (SILVA, 2014, p. 11). 

 

 Ao defender a complexidade narrativa das telenovelas brasileiras no capítulo teórico-

metodológico, argumentamos que estes produtos possuem elementos análogos ao drama 

seriado contemporâneo, como o equilíbrio entre estes modos seriados. Acreditamos ainda que 

da mesma forma que estas séries dramáticas são divididas em episódios por uma convenção 

estadunidense que veio de outros sub-gêneros, como a série faroeste Bonanza (NBC,1959-
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1973), a de aventura Os vingadores (ITV, 1961-1977) e a de ficção científica Star Trek (NBC, 

1966-1969), assim classificadas por Silva (2014), acreditamos que a convenção da telenovela 

se mantém por causa da matriz cultural folhetinesca, que, além de ser um dos antecedentes 

históricos da nossa novelas de TV, consiste em uma importante referência de produto seriado 

para os brasileiros (MEYER, 1996). 

 Ademais, da mesma maneira que Mittel (2015) reconhece que muitos desses dramas 

seriados contemporâneos e outros gêneros desse modo de contar histórias que o autor 

denomina de narrativas complexas possam apresentar elementos renovados do melodrama 

audiovisual (e até mesmo de outros gêneros, como a soap opera), acreditamos que as novelas 

de TV contemporâneas também buscam referências nos dramas contemporâneos 

estadunidenses e de outras localidades, assim como também de outros gêneros e formatos, no 

que podemos denominar de “estética do ir e vir”, para tomar de empréstimo uma expressão de 

Meyer (1996) ao se referir as relações intertextuais entre o romance de folhetim e o 

melodrama cênico no século XIX.  

 Essas combinações entre formatos e modelos de serialidade ampliam as soluções 

criativas, gerando produtos cada vez mais inventivos e atraentes, dentro de um contexto de 

produção audiovisual em que cada vez mais as possibilidades de produtos diversos 

igualmente se multiplicam. Nos próximos sub-tópicos, exploraremos alguma desses usos nas 

novelas de João Emanuel Carneiro.  

 

4.6.1. A construção episódica na telenovela  

 

Arriscamos dizer, com base em nossa investigação dos últimos quatro anos para 

elaboração desta tese, assim como nosso repertório de telenovela, construído ao longo de anos 

de uma telespectação ávida, que as produções de novela brasileira na última década (de 2010), 

têm procurado ampliar sua construção seriada, trazendo justamente elementos episódicos 

junto ao modo contínuo já comumente relacionado ao produto. 

Apostamos, sim, que estes novos usos tem a ver com a ascensão de séries 

estadunidenses, mas também com a pluralidade de modos narrativos, que inclui toda uma 

diversidade de conteúdo no site YouTube, entre ficção e não-ficção, passando pelas fan 

fictions em diversas plataformas online, os videogames, as plataformas de streaming, que 

convocam do produto não apenas mais a necessidade de ganchos para que retornemos a 

assisti-lo, mas também uma recompensa final ao fim de cada unidade seriada. Nesse sentido, 
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afirmamos que, de maneira geral, as novelas de João Emanuel Carneiro do horário das 21h, 

seus trabalhos mais recentes, procuram apresentar e concluir pelo menos um conflito ao longo 

de um capítulo.  

Acreditamos, no entanto, que Carneiro já fazia uso desta construção episódica em 

obras anteriores, como em Da cor do pecado (2004). Nesta novela, existem três núcleos 

cômicos: a família Sardinha, liderados por Mamuska; o núcleo de Pai Helinho, pai de santo 

charlatão amigo da protagonista Preta; e o casal Edu e Verinha (pais da vilã Bárbara). No caso 

deste último núcleo, ele funciona de forma independente na novela, suas situações narrativas 

não mantêm nenhuma relação com o restante do enredo da novela. As aparições do casal 

acontecem de maneira episódica, funcionando como esquetes de humor na trama e com 

influência das sitcom. Pensando o modelo de Bordwell (2008a) do problema/solução, a 

construção deste núcleo cômico traz dinamismo à novela, ainda que se mantendo em uma 

certa construção convencional do encargo que o horário convoca.  

Edu e Verinha são um casal de trambiqueiros que aplicam pequenos golpes para 

ganhar dinheiro, como seduzir possíveis pretendentes ricos ou falsificar quadros renomados, 

contando também com a parceira Beki. O conflito do trio consiste em planejar essas tramóias, 

desfrutar delas para depois se dar mal, seguindo com um novo plano, continuamente. Cada 

capítulo consiste em uma etapa do plano ou já mostra a ação completa, da concepção à 

conclusão. Para mencionar exemplos, traremos algumas sequências. No capítulo 5, eles 

sofrem juntos com a falta de dinheiro, reclamando acerca do que não podem fazer e tentando 

traçar planos para mudar a situação, numa cena que se resolveria nela mesma, podendo ser 

uma esquete de um programa de humor. No capítulo 15, o casal começa a gastar o dinheiro 

que ganharam da venda de um quadro no capítulo anterior, mas ao fim do capítulo já são 

presos por repassarem doláres falsos. Outro exemplo de esquete é no capítulo 28, quando Edu 

e Vera saem para paquerar, mas um acaba atrapalhando o outro, voltando juntos para casa, 

sem dinheiro e sem pretendentes.  

Outra construção episódica presente em uma novela de Carneiro é a existência de 

títulos em todos os capítulos de A regra do jogo (2015). Além de remeter ao drama seriado 

contemporâneo, os títulos dessa trama, especificamente, dizem respeito a construção 

episódica de cada capítulo, cujo desfecho seria apresentado e concluído naquela unidade 

específica. Para mencionar alguns desses títulos, o capítulo 5 O injustiçado, vai trazer a 

história do bandido Zé Maria, que até o momento da narrativa o espectador desconhece que é 

o grande assassino da novela. O título, neste caso, além de gerar dúvida, reflete a percepção 
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que alguns personagens têm dele, como o filho Juliano, e a do próprio vilão, já que ele alega 

inocência. O capítulo 9, cujo conflito principal apresentado é se o protagonista Romero 

Rômulo conseguirá ou não matar um jornalista por ordem da facção criminosa da qual faz 

parte, se chama Queima de Arquivo.  

Refletindo sobre as convenções de cada gênero ficcional de televisão e a forma que o 

público os apreende e reconhece, como também na estética do ir e vir, acreditamos ser 

interessante mencionar a série estadunidense Jane the virgin (The CW, 2014-2019), adaptação 

de uma novela venezuelana, que narra a história de Jane Villanueva, uma jovem latina 

religiosa que engravida após inseminação artificial. A série busca trazer referências aos 

modos de narrar da telenovela latino-americana através de vários elementos, um deles 

consiste em chamar os episódios de capítulos, remetendo a construção dessas novelas.  

Voltando para A regra do jogo, o capítulo 1, intitulado A outra face, explora trama 

episódica em torno do protagonista Romero Rômulo, na qual pensaremos a divisão em quatro 

atos de uma narrativa: exposição, desenvolvimento, clímax e desenlace. A apresentação do 

protagonista é enquanto um advogado de direitos humanos, em uma audiência de custódia que 

prevê a liberdade condicional de um jovem negro e pobre, num discurso que fala sobre a falta 

de oportunidade do preso em uma sociedade escravagista e capitalista (exposição). Em 

seguida, vemos a gratidão do ex-detento pela liberdade conquistada, Romero chegar em casa, 

num apartamento simples, onde seu filho expressa o orgulho que sente do homem íntegro que 

é o protagonista (desenvolvimento). O clímax acontece quando Romero decide ser mediador 

de um assalto a banco em uma operação liderada pelo seu filho, que é policial. Já o desfecho 

acontece quando, ao libertar os reféns, o advogado decide ir com os bandidos de refém, para 

garantir a integridade deles, e vemos que o roubo consistia em uma operação da facção e que 

Romero está envolvido com os bandidos, para em seguida comemorar na sua cobertura 

luxuosa (no mesmo prédio do apartamento inicial) o sucesso da operação. 

.A regra do jogo apresenta uma trama de mistério em que o autor radicaliza seu modo 

de construção de alguns personagens de gerar dúvida acerca do seu caráter. Nesta novela, 

além da ambiguidade moral presente em trama anteriores de Carneiro, como os personagens 

Foguinho (Da cor do pecado) e Nina (Avenida Brasil), há uma inversão dos arquétipos, assim 

como nas protagonistas de A Favorita, em diversos personagens, em construções menores de 

arcos, mas, por isso mesmo, mais entremeadas e pormenorizadas, exigindo maior atenção do 

espectador. Neste sentido, consideramos os títulos como uma solução também de orientação, 

já que eles dão pistas acerca do tema dos capítulos e dos personagens.  
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De maneira geral, os capítulos de estreia das novelas das 21h de Carneiro, todos 

concentrados em sua trama central, consistem em exemplos interessantes da construção 

episódica nessas novelas. O capítulo de estreia de A Favorita, como já falamos, tem enquanto 

apresentação e desfecho de conflito, a busca de Donatela por Flora, o que acontece ao final. 

Em Avenida Brasil, existem basicamente duas situações narrativas em busca de resolução, o 

golpe de Carminha a ser descoberto por Genésio e o Flamengo a ser campeão carioca, e 

ambas se concluem neste primeiro capítulo. 

Nos subtópicos seguintes, traremos outros aspectos da construção da serialidade nas 

novelas de Carneiro, a partir da elaboração dos arcos narrativos e do equilíbrio dos modos 

serial e series.   

 

4.6.2. Arcos narrativos em A Favorita  

 

A Favorita, conforme descrita algumas vezes neste trabalho, tem como narrativa 

central a rivalidade entre Flora e Donatela, criadas como irmãs e antigas parceiras de uma 

dupla musical sertaneja. O antagonismo entre as duas permanece durante os 197 capítulos, no 

entanto, os conflitos apresentados que envolvem as duas são vários, com diversos desfechos 

do ponto de vista da organização narrativa, para logo surgirem outros. Além do mais, alguns 

dos conflitos das personagens não dizem respeito necessariamente ao embate entre as duas, o 

motor narrativo da trama. 

 A própria estruturação dos 56 primeiros capítulos, nos quais o público não tem acesso 

às informações acerca de que personagem estaria falando a verdade, consiste em uma unidade 

particular da novela, da apresentação de um determinado modo de narrar que provoca 

dúvidas. A partir do capítulo 56, a narrativa passa a ser mais convencional, do ponto de vista 

de saber para quem devermos torcer enquanto herói. 

 Dividimos a narrativa central em quatro arcos principais de ação. O primeiro é 

construído até o capítulo 56, quando o espectador não sabe quem é a heroína e a vilã. O 

segundo, construído a partir deste capítulo, mostra o sofrimento da heroína antes da próxima 

reviravolta, na qual ela começa a traçar seus planos de provar a sua inocência. Neste arco, 

Donatela é presa, forja sua morte e consegue fugir da prisão, iniciando sua jornada de justiça 

contra Flora a partir do capítulo 104. Dentro deste arco, identificamos um arco menor que 

acontece entre os capítulos 75 e 85. Donatela consegue sair da prisão no lugar da presa Diva 

Palhares, que alega que está bastante doente. O que a protagonista não sabia é que Diva, que 
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era envolvida com tráfico de armas (do mesmo esquema do deputado Romildo Rosa), tinha 

dívidas com vários bandidos, que passaram a perseguir a heroína achando se tratar da amiga. 

Ela passa a ser perseguida por esses bandidos, num conflito que reforça as injustiças 

acometidas à heroína. Mas o conflito em si possui relação com outro núcleo da telenovela.  

 O terceiro arco da rivalidade entre Flora e Donatela tem início a partir do capítulo 104, 

após grande parte do sofrimento da heroína, quando observamos a construção de uma nova 

versão da protagonista. Ela passa a morar no sítio do cantor Augusto César e percebemos uma 

Donatela mais simples, sem maquiagem, mais calma, cuidando de Augusto e seu filho Shiva, 

cozinhando para eles, cuidando da horta. Eles cantam juntos e a heroína cuida de Augusto, 

que desenvolve uma trombose na perna, questão que configura também um arco menor dentro 

deste terceiro grande arco, que é o momento em que a personagem ganha confiança e começa 

a elaborar seus planos. As cenas no sítio, no entanto, são relacionadas ao conflito pessoal de 

Augusto, que acredita que Donatela é sua mulher Rosana, que o abandonou há muitos anos, e 

que ele acredita que tenha sido abduzida. O músico passa a ter a ilusão de que seu núcleo 

familiar foi reconstruído, e de certa maneira foi, pois Donatela se apega aos dois, tendo 

dificuldade para enfrentar posteriormente o seu próprio conflito dentro da trama.  

 Neste arco maior iniciado no capítulo 104, muitos dos personagens centrais, como Zé 

Bob, Lara, Cassiano e Halley, descobrem os crimes de Flora e passam a ajudar Donatela a 

provar sua inocência. Consideramos que outro arco se inicia a partir do capítulo 183, que 

representa o momento de desfecho da novela e representa o momento em que Flora, ao 

comprar o rancho da família Fontini, já alcançou todos os seus objetivos enquanto vilã e agora 

resta a decadência da personagem e o final feliz da heroína.  

 Alguns dos conflitos do núcleo principal, por exemplo, não obtiveram tais quebras em 

arcos menores e se prolongaram até os capítulos finais, como o triângulo amoroso entre Lara 

(filha de Donatela e filha biológica de Flora), Halley (filho biológico de Donatela) e Cassiano, 

que teve início no capítulo 37, quando Gonçalo contrata Halley (ainda desconhecendo que se 

tratava de seu neto biológico) para ser segurança da neta Lara. Halley, por sua fez, integra 

arcos menores no início da novela, como sua relação com Alicia, ao fingir ser um jovem da 

alta sociedade paulistana para obter privilégios, com situações narrativas que não 

ultrapassavam cinco capítulos.  

 Diferente do triângulo amoroso mencionado, o músico Augusto César teve 

envolvimentos amorosos concluídos em pelo menos três arcos narrativos ao longo desta 

novela. Primeiro, seu envolvimento amoroso com a jornalista Maíra, que cria um horizonte de 
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expectativas frustrado quando ela morre, no capítulo 72, assassinada por Flora, por ter 

descoberto que a vilã matara Salvatore para acusar Donatela injustamente. É importante 

observar que o conflito de Maíra ao iniciar a investigação acerca deste crime consistiu em 

uma solução para a saída da atriz que interpreta a personagem, Juliana Paes, escalada para ser 

protagonista da novela das 21h seguinte, Caminho das Índias (2009), de Glória Perez. A 

solução encontrada com a sua morte através da vilã se mostrou eficiente à medida em que 

aproxima Zé Bob de Donatela (o jornalista era amigo de Maíra), e dá mais dinamismo à 

trama, cria um novo momento de clímax, cujo desfecho através do assassinato intensifica a 

vilania de Flora. A solução encontrada para o personagem Augusto César, no entanto, é fazê-

lo crer que Donatela é sua esposa desparecida. Como trata-se da protagonista cujo conflito 

central é crucial para o desenrolar da novela, o desfecho do personagem remete ao seu 

passado, com o triângulo amoroso entre Diva/Rosana, o músico e Elias.  

  

4.6.3. Arcos narrativos em Avenida Brasil 

 

 Assim como em A Favorita, a trama central de Avenida Brasil alternou entre arcos 

maiores, como o segredo entre Lucinda, Nilo, Santiago e Carminha, que perdurou 

praticamente a novela inteira, e arcos menores, como o próprio golpe de Carminha em 

Genésio, executado e desmascarado logo no primeiro capítulo.  

 O cerne da rivalidade entre Carminha e Nina, que consistia na ambiguidade moral das 

personagens em que a heroína é capaz de fazer coisas condenáveis e a vilã passível de 

redenção, é construído desde o capítulo 2, quando a madrasta diz a Rita que espera que um dia 

a menina possa perdoá-la, expressando que também sofreu com a morte de Genésio ao dizer: 

“Do meu jeito eu gostava do seu pai”. No último capítulo, ao salvar Nina e Tufão, Carminha 

repete o que disse a Rita acerca de Genésio, só que dessa vez para Tufão. A conversa final 

entre Nina e Carminha, quando as duas pedem perdão, retoma o que a vilã falou para a 

menina no capítulo 2, e que aprendeu que as pessoas podem ser igualmente más e boas.  

 Dentro do núcleo principal, para mencionar mais dois exemplos de arcos narrativos 

curtos, o falso sequestro de Carminha elaborado por ela e Max dura 7 capítulos (do 26 ao 32,) 

e o primeiro momento da vingança de Nina contra Carminha, tem início no final do capítulo 

103 e vai até o capítulo 108, quando Zezé e Janaína, funcionárias da mansão, chegam para 

trabalhar. Enquanto isso, os outros moradores da mansão, que estão na casa da família em 

Cabo Frio, litoral fluminense, funcionam como o anti-climax das cenas de tortura e vingança. 
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 Dentro do encargo da telenovela, que prevê ganchos fortes para a continuidade da 

narrativa, a solução encontrada por Carneiro na trama principal foi sempre trazer novos 

conflitos dentro dessa trama, mantendo o suspense e a necessidade de ganchos, mas trazendo 

agilidade aos fatos narrados. Assim como mostrado com o núcleo cômico em Da cor do 

pecado, alguns dos núcleos cômicos de Avenida Brasil tinham arcos curtíssimos, como 

Leleco e Murici, pais de Tufão, que depois de separados passaram a manter um caso 

escondido e sempre se metiam em confusões para esconder a relação dos seus respectivos 

cônjuges. Suelen, a “periguete” do bairro do Divino, também desenvolve rápidos conflitos 

com vários dos jogadores do Divino Futebol Clube.  

 

4.6.1.1. Os arcos da protagonista Rita/Nina 

 

Enquanto protagonista, os conflitos de Nina duram toda a novela. Ela é a personagem 

que junto com Jorginho, Tufão e Carminha detém os maiores arcos da narrativa. A relação 

conflituosa entre enteada e madrasta que culmina na vingança de Nina, fio condutor da 

novela, está presente em todos os capítulos: o arco inicia no capítulo 1 quando as duas estão 

brigando e se conclui no capítulo final quando Nina leva seu filho para que Carminha conheça 

o neto e elas decidem ficar em paz.  

 A longa narrativa da telenovela exibida diariamente, no entanto, convoca que dentro 

destes arcos longos sejam construídas situações narrativas mais curtas que trazem o 

dinamismo que o produto necessita, com novas situações em cada capítulo, para que o público 

se sinta atraído a acompanhar diariamente.  

 Do ponto de vista cronológico, a narrativa possui duas fases: a primeira acontece em 

1999 com Carminha madrasta de Rita, ainda criança, que dura até a passagem de tempo do 

capítulo 7, quando a narrativa se passa no tempo presente, em 2012, e Nina já adulta elabora 

sua vingança. Ainda, pensando na divisão da narrativa em atos, ao que a primeira fase 

representa a exposição, dividimos a segunda fase que se inicia no capítulo 7 e vai até o 

capítulo 100 como o desenvolvimento, que é o período de construção da vingança; até o 

capítulo 152 o clímax, que é o momento da vingança de Nina e Carminha e o momento que 

vai até o 179 como o desenlace, que culmina nas resoluções finais e na redenção da vilã.  

 No entanto, vários arcos dramáticos são construídos e concluídos ao longo da novela 

que estão relacionados ao arco maior da relação entre Nina e Carminha. A partir do capítulo 

79, por exemplo, Nina começa a seduzir Max para conseguir provas contra a ex-madrasta e o 

personagem acaba se apaixonando por ela. Já a partir do capítulo 21, Nilo descobre que Nina 
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e Rita são a mesma pessoa e ao longo da novela o personagem oscila na sua fidelidade entre a 

vilã e a heroína. Embora a vida da protagonista na Argentina tenha sido exibida em apenas 

dois capítulos (7 e 8), a relação de Nina com a família Argentina retorna no capítulo 92, 

quando sua irmã Begônia chega ao Brasil. A personagem portenha está no centro de situações 

narrativas definidoras da trama ao esconder as fotos que incriminam Max e Carminha. Há 

também o arco em que Betânia finge ser Nina, que começa no capítulo 25 e se conclui no 

capítulo 100. Todas essas relações de Nina com outros personagens culminam em variados 

conflitos que movimentam a trama, fazendo a personagem flutuar se sentir confortável ou 

ameaçada na narrativa.  

 

4.6.1.2. Os arcos da antagonista Carminha 

 

Para além do arco principal da novela que envolve a relação de Carminha com 

Nina/Rita, há outro arco central na história da vilã que perpassa tanto pela construção do seu 

caráter enquanto personagem quanto por relações com muitos personagens: Max (seu 

namorado desde o lixão), Jorginho (filho que ela abandonou no lixão), Lucinda (mãe de Max 

e que criou Carminha no lixão), Nilo (pai de Max e que conhece Carminha desde criança) e 

Santiago (pai biológico que assassinou sua mãe e a abandonou no lixão). A relação entre 

Carminha e seu passado é representada por uma trama bastante enovelada e com muitos 

personagens envolvidos, fazendo com que vários arcos menores forem sendo iniciados e 

concluídos até a resolução final.  

No capítulo 7, Carminha vê Batata no lixão e decide adotá-lo, e aí começa um arco 

que representa sua relação com o filho que desconhece que a vilã é sua mãe biológica, o que 

ele descobre no capítulo 62. No capítulo 124, Jorginho descobre que é filho também de Max.  

Santiago aparece pela primeira vez apenas no capítulo 98, mas apenas coma morte de Nilo no 

capítulo 176 é que sabemos a verdade sobre o passado de Carminha e sua mãe: a vilã, criança, 

presenciou o pai assassinar a mãe e viu Lucinda assumir uma culpa por um crime que não 

cometeu.  

Na trajetória da personagem, muitos arcos menores também são construídos, como o 

falso sequestro idealizado por ela e Max que acontece entre os capítulos 28 e 32 e a relação de 

Carminha com Lúcio, filho de Janaína (empregada da mansão), que passa a ser seu capanga a 

partir do capítulo 82, ao mesmo tempo em que Max começa a se aproximar de Nina.  
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4.6.1.3. Os arcos do protagonista Tufão 

 

Os principais arcos dramáticos de Tufão dizem respeito a seu enlace amoroso com 

Monalisa, seu casamento com Carminha e com Nina/Rita, a partir do momento que ele 

atropela Genésio e deixa a menina órfã. No capítulo 1, Tufão pede Monalisa em casamento 

através de um carro com autofalante comandado por Silas, mas logo no capítulo 4 a 

cabelereira flagra o noivo junto com Carminha e eles terminam. O arco deles se conclui no 

capítulo 176 quando Monalisa pede Tufão em casamento usando o mesmo carro de Silas.  

 Já os arcos do personagem com Nina e Carminha também iniciam no capítulo inicial. 

Ao atropelar Genésio, que morre com o acidente, o jogador de futebol passa a ter uma 

conexão com ambas as personagens, já que deixa a menina Rita órfã e as últimas palavras de 

Genésio é o nome da esposa, Carmem Lúcia Moreira de Souza, que era um alerta mas que 

Tufão entende como se devesse cuidar da viúva.  

 Já no capítulo 2 Tufão vai ao enterro de Genésio e conhece Carminha, no capítulo 3 

eles se beijam, no capítulo 6 ele a pede em casamento e no capítulo 7 se casam. A relação 

construída com a viúva de Genésio é uma relação de culpa, tanto que no capítulo 20 Tufão 

admite para a irmã Ivana que não ama a esposa. Ao longo da novela, as mentiras de Carminha 

vão sendo descobertas, como a maternidade de Jorginho, a paternidade de Ágata, sua relação 

de madrasta com Rita e seu caso com Max, arcos dramáticos que se relacionam diretamente 

com Tufão enquanto marido. No capítulo 68 o personagem informa a Carminha que vai sair 

de casa após descobrir que Jorginho é seu filho biológico. Entre os capítulos 69 e 73 ele chega 

a encontrar Monalisa e eles ficam juntos, mas no capítulo 76 já faz as pazes com Carminha.  

 Carminha e Tufão só se separam definitivamente a partir do capítulo 169, após Max 

revelar para a família Tufão a longa relação que eles possuíam como amantes. No entanto, 

entre a primeira ruptura do casal e a separação definitiva, há um arco dramático do 

personagem apaixonado por Nina. São três arcos principais que unem estes três personagens: 

o primeiro é ele ter atropelado o pai de Nina e não saber quem é ela, o segundo é a paixão que 

ele passa a nutrir pela cozinheira e a terceira é a da personagem enquanto empregada da 

mansão que recomenda livros para ele.  

 Sobre o primeiro arco, no capítulo 83 Tufão confessa a Nina que atropelou Genésio, o 

que ela desconhecia. No entanto, ele ainda não sabia que Genésio tinha uma filha tampouco 

que ela era Nina, o que só vai ter conhecimento no capítulo 152. Sobre o segundo arco, desde 

que cozinheira passa a trabalhar na mansão do Divino, é construída uma relação de 

cumplicidade dela com todos os moradores da casa, mas especialmente com Tufão e Ágata. O 
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ex-jogador de futebol passa a se inspirar nos modos e referências de Nina, mudando o modo 

de se vestir e se interessando por literatura e arte de maneira geral. No capítulo 56 ele a 

presenteia com um vestido, já indicando seu interesse, mas é apenas no capítulo 73, quando o 

personagem está junto com Monalisa após o curto término com Carminha é que Tufão se dá 

conta de que está apaixonado por Nina quando a cabelereira diz que ele parece apaixonado 

por outra mulher. No capítulo 74, Tufão confessa a Leleco sua paixão e no capítulo 96 o pai o 

incentiva a se declarar para Nina.  

 Neste momento da narrativa, Nina e Jorginho estão juntos, com planos de casamento e 

o filho de Tufão sente a necessidade de falar a verdade para o pai. Quando está prestes a 

contar sua história de infância com Rita, no entanto, Tufão revela ao filho que está 

apaixonado pela cozinheira e Jorginho acaba não contando nada ao pai, apenas ao avô Leleco. 

No capítulo 142, Tufão pede Nina em casamento e nesse período existem várias sequências 

dois juntos conversando sobre a horta que decidem faze na mansão. Este arco se conclui por 

volta do capítulo 154 quando a personagem conta sua história para Tufão ele compreende a 

trajetória do amor de Jorginho e Nina. 

 O último arco que trataremos diz respeito às leituras de Tufão recomendadas por Nina. 

A cozinheira passa a ser referência cultural da casa por contextualizar historicamente os 

pratos que faz para a família Tufão e o ex-jogador começa a pedir dicas para conhecer mais 

das artes e do mundo. O personagem começa, a partir das sugestões de Nina, a se dedicar a 

leitura de clássicos da literatura.   

 Ao longo dos capítulos da novela Tufão lê cinco livros: Metamorfose, de Franz Kafka; 

A interpretação dos sonhos, de Sigmund Freud; Madame Bovary, de Gustave Flaubert; 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis e O primo Basílio, de Eça de 

Queiroz. Cada um dos livros indica uma situação episódica que ao longo de até duas semanas 

de capítulos.  Vemos o personagem de fato lendo os livros e conversando com Nina sobre os 

enredos das obras ao mesmo tempo em que também acontecem situações dentro do seu 

núcleo de personagem que sugerem que na verdade as sugestões de leitura de Nina são 

metáforas para a vida do jogador na trama e às vezes chegam a trazer mensagens ocultas 

sobre o enredo da novela.  

 Em A metamorfose, Gregor Samsa acorda de repente transformado em um inseto que 

remete a uma barata na descrição. Vítima do asco e do desprezo dos seus familiares, o 

personagem passa a enxergar a natureza humana de uma nova maneira e percebe que seus 

parentes eram unidos apenas pelo dinheiro. A referência dentro de Avenida Brasil pode não 
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ser exata, mas pode sugerir tanto que o que sustentava a família Tufão era o dinheiro no 

sentido de que Carminha era a chefe da casa e o que a movia dentro daquele núcleo era o 

dinheiro do marido, assim como também quando o personagem passa a enxergar sua esposa, 

sua vida e sua casa a partir de uma perspectiva completamente nova, ou até que com a 

chegada de Nina aquele suposto lar perfeito não é exatamente o que parece.  

 Durante a situação da leitura de A interpretação dos sonhos o ex-jogador reproduz a  

fala “O sonho é a estrada real que conduz ao inconveniente” ao passo que seu filho Jorginho 

passa a ter vários sonhos lembrando da sua infância e eles são o ponto de partida para 

descobrir sua verdadeira identidade, ou seja, que ele é filho biológico de Carminha. Já os 

demais livros tratam todos de alguma forma de adultério e infidelidade e geraram discussões 

sobre o assunto com os personagens da casa, inclusive com Carminha, ao passo que mostrava 

cenas da vilã sendo infiel ao marido.  

 

4.6.1.4. Situações episódicas e arcos menores de Avenida Brasil 

 

Avenida Brasil consiste em uma novela com poucos personagens e poucos núcleos, 

especialmente se considerarmos as situações narrativas que acontecem no bairro do Divino 

como pertencente a um grande núcleo que trata de causos cotidianos daquela localidade 

carioca. São muitas as situações episódicas e de arcos menores que acontecem no bairro, e 

que acabam por dar dinamismo à trama, já que a situação narrativa das protagonistas, de 

maior carga dramática, possui um longo arco que se estende por toda a novela.  

Uma situação episódica constante ao longo dos capítulos é são os “Baile Charme” 

realizados no Divino Futebol Clube. Além de caracterizar este espaço ficcional enquanto um 

bairro da zona norte do Rio de Janeiro, trazendo elementos culturais característicos da região, 

já que remete ao tradicional Baile Charme que existe no bairro de Madureira167, constrói um 

fio narrativo comum na medida em que mostra vários núcleos do Divino se preparando para a 

festa: personagens se arrumam no salão de beleza de Monalisa, Ágata (filha de Carminha) 

ensaia sua coreografia, Darkson anuncia na loja de artigos femininos de Diógenes os últimos 

lançamentos para as mulheres vestirem no baile.  

Estes bailes Charme do Divino Futebol Clube são palco para encontros de personagens 

do bairro e neles acontecem múltiplas situações episódicas com personagens secundários, 

                                                             
167 “Viaduto de Madureira é um dos bailes mais antigos do Rio de Janeiro. Sempre com muito charme e Hip hop 

com os melhores Djs do cenário black carioca”. Disponível em < http://viadutodemadureira.com.br/> Acesso em 

dezembro de 2019.  

http://viadutodemadureira.com.br/
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como enlaces amorosos que só se concretizam neste espaço. No capítulo 11, para mencionar 

um exemplo, Olenka, melhor amiga de Monalisa e manicure do seu salão de beleza, e 

Darkson, dançam juntos e estão prestes a se beijar quando a música acaba. O rapaz sai então 

para pegar uma bebida e Suelen, “a periguete do bairro”, joga seu charme, o leva para a sala 

de troféus do clube para ficarem juntos e são flagrados por Olenka.  A manicure não volta a se 

envolver com Darkson, mas protagoniza outras situações isoladas que expressam sua 

rivalidade com Suelen, muitas delas neste mesmo salão de festas do clube.  

Suelen também integra arcos curtos da novela que duram entre um e três capítulos, 

referente a um enlace amoroso com algum dos homens do bairro, a arcos que se estenderam 

por metade da novela, como seu envolvimento amoroso com o personagem Roni, jogador do 

Divino Futebol Clube, que tem início no capítulo 87 e vai até o final da novela, no capítulo 

179. A personagem é vendedora na loja de Diógenes, mas chega constantemente atrasada e 

trata mal os clientes, sendo constantemente demitida. No capítulo 10, ela elabora um plano 

para não ser mais demitida ao seduzir o patrão, registrar com a câmera do celular e passar a 

chantageá-lo já no capítulo 11. No capítulo 14, Roni, filho de Diógenes, promete descobrir 

porque o pai não demite a “periguete”. A situação se conclui no capítulo 16, quando o jogador 

consegue pegar as provas contra Suelen ao trancá-la no banheiro. Outro arco da personagem, 

um pouco maior, é de quando ela finge gravidez, no capítulo 56, ao passar mal e ser levada 

para um hospital, ela seduz um enfermeiro que confirma a todos os presentes na ocasião que 

ela está grávida. A mentira da personagem é responsável por cenas em diversos núcleos do 

Divino, já que vários personagens podem ser o pai do suposto bebê, como Lúcio, Darkson, 

Iran e Leandro. Suelen passa a brincar com a situação, dizendo individualmente que cada um 

deles é o pai, mas é desmascarada no capítulo 74. Seu maior arco é seu envolvimento com 

Leandro, que começa no capítulo 17 e culmina com o triângulo amoroso entre Suelen, Roni e 

Leandro nos capítulos finais.  

Os pais do protagonista Tufão, Leleco e Muricy, também passam por situações curtas 

que duram entre um e oito capítulos ao se tornarem amantes. Em uma delas, decidem passar 

alguns dias na casa da família em Cabo Frio, mas Leleco mente para a namorada Tessália 

dizendo que vai pescar com amigos no Pantanal, tendo que criar uma série de álibis para 

sustentar sua mentira, inclusive comprar carne de Jacaré, consistindo em alívio cômico central 

da novela no momento em que a situação estava sendo exposta na trama. As empregadas da 

casa de Tufão, Zezé e Janaína, também protagonizam situações na cozinha da mansão que, 

guardadas as devidas proporções, podem ser consideradas pequenas esquetes de humor dentro 
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da trama. Uma das falas da personagem Zezé (interpretada pela humorista Cacau Protásio) 

viralizou e se tornou meme, ao alterar a letra de uma das músicas constantemente tocadas na 

novela: o verso “agora eu quero ver você correndo atrás de mim” foi substituído por “Agora 

eu quero ver tu me chamar de amendoim” e fez sucesso nas redes sociais168.  

 Ainda que seja uma novela com poucos núcleos e personagens, Avenida Brasil traz 

muita ação narrativa, e poderíamos aqui mencionar vários outros arcos de personagens 

secundários para que se possa ter uma ideia desta dinâmica narrativa da novela. Estes arcos 

narrativos, maiores ou menores, se equilibram ao longo dos capítulos para trazer dinamismo e 

gerar expectativas de novos acontecimentos de forma constante. O personagem Diógenes, por 

exemplo, está envolvido em diversas tramas que dizem respeito a ele ser presidente do clube 

do Divino, dono da loja de artigos femininos e pai de Roni. No entanto, a partir do capítulo 54 

ele se vê envolvido numa trama mais pessoal, quando recebe a carta da sua ex-mulher, 

Dolores, mãe do filho que ele criou sozinho. No capítulo 97 há a conclusão de um arco desta 

trama quando Roni descobre que Dolores é sua mãe. Já no capítulo 163, Diógenes e Dolores 

estão prestes a se casarem, mas em uma das reviravoltas da novela a personagem feminina 

volta ser Soninha Catatau, que abandonou companheiro e filho pequeno para seguir carreira 

de atriz pornô.  

 Mencionamos brevemente também o arco do personagem de Cadinho, o empresário da 

zona sul que inicia a novela bígamo, mas que termina a novela com três esposas: Noêmia, 

Verônica e Alexia. No capítulo 24, suas duas primeiras mulheres de conhecem e no capítulo 

31 elas planejam para que os seus filhos, Débora e Tomás, namorem, para desespero de 

Cadinho, o único que sabe até então que eles são irmãos. No capítulo 36 Tomás descobre que 

Débora é sua irmã, no capítulo 62 Noêmia e Verônica descobre que são casadas com o mesmo 

homem e no capítulo 86, Paloma, filha de Alexia, descobre que também é filha de Cadinho. 

Trata-se de um núcleo igualmente dinâmico, pois Cadinho faz um esforço constante para 

manter as três mulheres, chegando a elaborar planos com Paloma, sua filha mais nova, para 

impedir os relacionamentos de Alexia.  

Por fim, destacamos algumas situações episódicas vividas por Janaína (empregada 

doméstica da família Tufão) e por Monalisa (empresária, cabelereira e que termina a novela 

casada com Tufão) que se relacionam com uma das principais temáticas tratadas em Avenida 

Brasil, a ascensão social da Classe C no país durante aquele período histórico em que se passa 

                                                             
168 “Eu quero ver tu me chamar de amendoim’ virou Hit”. http://gshow.globo.com/programas/video-show/O-

Programa/noticia/2012/10/quero-ver-tu-e-chamar-de-amendoim-confira-um-clipe-exclusivo-com-zeze.html 

Acesso em dezembro de 2012. 

http://gshow.globo.com/programas/video-show/O-Programa/noticia/2012/10/quero-ver-tu-e-chamar-de-amendoim-confira-um-clipe-exclusivo-com-zeze.html
http://gshow.globo.com/programas/video-show/O-Programa/noticia/2012/10/quero-ver-tu-e-chamar-de-amendoim-confira-um-clipe-exclusivo-com-zeze.html
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a trama. Acreditamos que algumas das sequências dessas duas personagens são bastante 

eficientes ao ilustrarem de modo caricatural os reflexos deste poder aquisitivo no 

comportamento social dos personagens.  

 Janaína trabalha de empregada doméstica na principal residência da novela, a mansão 

da Família Tufão. A personagem possui uma empregada em sua própria casa, Zulmira, e na 

situação de patroa, acaba por reproduzir com a sua funcionária os mesmos comportamentos, 

digamos afetados, de sua patroa Carminha. Estas atitudes dizem respeito ao modo de falar 

com a empregada, seja ao reprimi-la com frases como “não se pode dar ousadia a empregado 

hoje em dia” ou “é difícil achar uma boa empregada nos dias de hoje”, como na forma de 

receber seus convidados em sua casa, com tratamentos formais de convocar a empregada para 

servir os convidados. No capítulo 35, Janaína chega a sua casa reproduzindo falas que ouviu 

na mansão acerca dos refinados pratos que eles comeriam por lá, que queria repetir em sua 

casa. Ao pedir um copo de água para Zulmira, alerta a empregada que ele deveria ter sido 

servido em uma bandeja e que ela deveria ter colocado gelo, reproduzindo poses e 

maneirismos da sua própria patroa. Ao longo dos capítulos, com frequência maior ou menos, 

a situação se repete e modo semelhante, trazendo muitas vezes como referência assuntos 

falados na casa onde trabalha. Tais cenas remetem a esquetes de programa de humor, que 

criam situações cômicas através da recorrência de cenários e repetição de frases de efeito 

dentro de uma mesma temática.  

 Já Monalisa, desiludida com seus enlaces amorosos mal sucedidos com Tufão e Silas 

no Divino, e com o filho Iran morando com Jorginho na zona sul do Rio de Janeiro e 

constantemente pressionando a mãe a sair do bairro da zona norte, a personagem cede ao filho 

e a partir do capítulo 105 pensa em comprar um apartamento  

no prédio de Verônica e Débora, esposa e filha de Cadinho, e se mudar para o bairro de 

Ipanema. A partir deste capítulo, Monalisa passa a viver situações que expressam as 

diferenças culturais entre a zona sul e a norte carioca, mostradas através dos hábitos e das 

falas dos personagens. Estas situações também evidenciam os hábitos dos chamados “novos 

ricos”, que diz respeito justo a pessoas que enriqueceram com a ascensão social daquele 

período em contraponto com os “ricos de berço”, como a personagem Verônica. 

 Nos capítulos 101 e 102, anteriores à decisão de mudança de Monalisa, essas 

diferenças já são expressas nas falas dos personagens quando Iran tenta apresentar a mãe os 

hábitos da zona sul. A cabelereira pergunta o que Ipanema tem que o Divino não, ao que o 

filho responde que “Lá tem calçadão, mar, areia fofa pra correr, mulherada de biquíni... 
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neguinho vem do mundo inteiro só para ver aquela vista”. Ao acusar o filho de estar 

deslumbrado com a zona sul, ele responde que a região é cheia de bar e restaurante enquanto 

o Divino só teria o boteco do Silas e o baile charme. Também contrapõe as moradias dos dois 

lugares ao dizer que em Ipanema as casas são “clean, com projeto de arquiteto e decorador” 

enquanto, no Divino, as casas seriam entulhadas de mobília, com tudo misturado e “um 

amontoado de puxadinhos de luxo”. Numa situação episódica que não dura mais que uma 

semana, Monalisa chega a sofrer um golpe de um arquiteto que se aproveita da sua 

inexperiência e inocência para vender objetos sem valor por um preço muito mais caro.  

Muitas das situações episódicas que acontecem com Monalisa e que se encerram em 

um só capítulo envolvem Verônica, que acaba por fazer um contraponto com os gostos e 

hábitos da cabelereira. No capítulo 104, Monalisa vai com Iran ao aniversário de Débora e ao 

saber que Cadinho tem três mulheres, já inicia dizendo que as pessoas da zona sul são 

estranhas. Ao ver a festa silenciosa e com um cardápio de sushi, Monalisa começa a dar 

conselhos a Verônica sobre fazer festas, alegando que a festa estava “borocoxô” e sugerindo 

um churrasco e música ao vivo.  No capítulo 156, Verônica diz que vai deixar a cabelereira 

refinada e tenta aplicar um golpe ao cobrar por uma suposta ajuda que envolve Monalisa 

frequentar bons restaurantes e pagar sempre a conta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da tese, apresentamos um caminho teórico-metodológico e analítico com o 

objetivo de identificar o estilo do autor-roteirista em telenovelas brasileiras contemporâneas. 

Os resultados apontam para a pertinência de relacionar o paradigma problema/solução, 

desenvolvido por David Bordwell (2008a; 2013), e as noções de encargo e intencionalidade 

em uma obra de arte propostas por Baxandall (2006), enquanto um modo de compreensão do 

estilo nas obras de João Emanuel Carneiro. Assim, percebemos que o lugar do autor-roteirista 

é fundamental nas escolhas que configuram as soluções na construção dos elementos 

dramatúrgicos e narrativos nas novelas, expressando o seu estilo. Um processo que envolve 

um diálogo, seja como reiteração ou ruptura, com convenções e matrizes da telenovela, assim 

como as dinâmicas produtivas e expectativas da emissora e os contextos sociais e políticos do 

país. Além disso, a análise indica que as categorias propostas – apresentação da narrativa no 

primeiro capítulo, construção das protagonistas, dos pares românticos, dos vilões, do núcleo 

cômico e da serialidade – estão relacionadas na expressão do estilo e permeiam também as 

temáticas, os arquétipos de personagens e o rompimento ou não de certas convenções.   

 Um dos grandes desafios apresentados durante a elaboração deste trabalho foi pensar o 

estilo do autor-roteirista na telenovela a partir de pesquisas realizadas sobre o estilo 

cinematográfico e nas artes plásticas. Nesse sentido, conhecer as especificidades das ficções 

televisivas seriadas expressas no capítulo 1, especialmente com Thompson (2003), Machado 

(2003) e Pallottini (2012), e os desafios textuais e contextuais de escrever uma telenovela, 

entendendo também a história do seu campo de produção (ORTIZ; BORELLI; RAMOS; 

1989; SOUZA, 2004b; HAMBURGER, 2005), expressa no capítulo 2. Foi fundamental trazer 

estes dois aspectos desta pesquisa (a teoria acerca do estilo e os saberes em torno do produto 

telenovela), enquanto perspectiva teórico-metodológica, possibilitando o desenvolvimento de 

categorias de análise que fossem eficientes para a observação do estilo do autor nos produtos. 

No entanto, sem deixar de reconhecer os avanços dos emergentes estudos do estilo em TV, 

como Butler (2010) e Rocha (2016), mas refletindo que, em geral, estes trabalhos sintetizam 

aspectos comuns de toda a programação de televisão, desconsiderando algumas de suas 

especificidades fundamentais na concepção do estilo da obra como, no caso das telenovelas, o 

lugar da autoria, que é uma construção social reconhecida amplamente entre os agentes 

envolvidos no campo de produção da teledramaturgia, a exemplo de emissora e público.  

 Nosso percurso analítico nos permitiu chegar a algumas conclusões. Acreditamos que 

as obras de João Emanuel Carneiro representam uma tendência contemporânea de ampliar os 
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modos seriais das novelas, trazendo uma maior quantidade de histórias episódicas, além das 

tramas contínuas já reconhecidas deste gênero. Tal estratégia de serialidade acaba trazendo 

uma agilidade e um dinamismo para o folhetim eletrônico. Defendemos também que o autor 

estudado foi capaz de executar pequenas rupturas ao expressar o seu estilo nessas novelas, 

unindo elementos do texto (como a inversão dos arquétipos de heroína e vilã, por exemplo) 

com o contexto (ao considerar as novelas já produzidas e o horizonte de expectativas criado 

pelo telespectador acerca das histórias e de seus personagens). 

 As soluções encontradas para os problemas que emergem na realização das 

telenovelas estão intrinsecamente ligadas ao repertório do autor e do processo de produção, 

razão pela qual optamos por aliar as perspectivas de Bordwell (2008a; 2013) e Baxandall 

(2006) aos constructos teóricos de Bourdieu (1996) no que concerne às noções de trajetória, 

habitus e espaço dos possíveis. Pensar o estilo do autor-roteirista, portanto, requer uma 

reflexão acerca da trajetória deste profissional que detém o destino das histórias na mão, 

cabendo também ao autor encontrar alternativas criativas para manter a longa narrativa das 

novelas de TV atrativa para todos os possíveis telespectadores e sua heterogeneidade. 

Resumimos o ofício desses autores-roteirista a partir de tal afirmação da antropóloga Esther 

Hamburger (2005, p. 44): “Autores de novelas são especialistas na arte de improvisar 

soluções para impasses criados por interferências, na maior parte das vezes externas. Talvez 

seja possível inferir que novelas e autores de sucesso são aqueles que assimilam o 

inesperado”.  

 O estilo do autor também pode ser identificado nas novelas através de uma recorrência 

nas temáticas, dos tipos de personagens, como a constante presença de protagonistas anti-

heróis, e da escalação de atores. A recorrência do trabalho do autor com a mesma equipe 

técnica também indica algumas dessas marcas estilísticas que vão além da dramaturgia e se 

expressam no material estético que vemos na tela, na encenação. A consistência de algumas 

parcerias entre diretor-autor reforça essas marcas e sugerem também um destaque das funções 

do diretor no campo de produção das telenovelas. Carneiro é um autor que costuma alternar 

os diretores de suas obras, mas a convergência entre o seu trabalho e a dupla de diretores de 

Avenida Brasil (2012), Amora Mautner e José Luiz Villamarim, foi um dos grandes 

responsáveis pelo sucesso da obra. 

Este trabalho pode colaborar para os estudos de telenovelas em, pelo menos, dois 

sentidos. O primeiro refere-se à análise de obras relevantes para o campo de produção, 

importância mostrada tanto na análise de trajetória, a partir da repercussão midiática e do 
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enjagamento nas redes sociais online, quanto na análise de estilo, ao observar como as 

escolhas de João Emanuel Carneiro particularizam suas obras. Ainda nesse sentido, trata-se de 

um autor contemporâneo, e que por isso mesmo ainda foi pouco estudado. O segundo aspecto 

diz respeito à execução de um modelo de análise possível de ser realizado em outras obras 

audiovisuais, quer dizer, acerca do estilo de outros realizadores em suas produções.  

 No que tange à noção de estilo de uma obra de arte, acreditamos que, ao mesmo tempo 

em que articulamos um conjunto amplo de conceitos, provenientes de diferentes contextos 

(cinema, artes plásticas, literatura e televisão), a estruturação do capítulo teórico-

metodológico nos convocou a olhar as especificidades do produto que estudamos, a 

telenovela, na qual elementos narrativos como a reiteração e a serialidade e o lugar de 

contador de histórias são essenciais.   

 Levando em conta que a telenovela é um dos produtos midiáticos mais consumidos no 

Brasil, mobilizando milhões de pessoas diariamente em torno de suas tramas e capítulos, que 

reverberam para além dos momentos de exibição, pensamos que este trabalho contribui para a 

área da comunicação e cultura contemporâneas, dentro da qual realizamos esta pesquisa. 

Além disso, o trabalho também mostra como os aspectos formais e narrativos importam na 

construção e nos sentidos produzidos pela telenovela – o que envolve, evidentemente, 

aspectos comunicacionais e culturais, sejam como convenções, sejam como experiências.  

 Avaliamos que um desafio futuro para a continuidade desta pesquisa está relacionado 

à uma possibilidade de ampliação da metodologia de análise, incorporando outros fenômenos 

apresentados pela telenovela. A proposta inicial deste trabalho dividia a análise em duas 

partes, a primeira com as categorias análises aqui apresentadas no capítulo 4, e outra com as 

temáticas recorrentes do conjunto das obras, considerando que expressam parte significativa 

do que reconhecemos enquanto estilo de João Emanuel Carneiro. Contudo, no processo de 

análise propriamente dito, a opção foi aglutinar alguns desses temas às categorias 

dramatúrgias expostas, porque acreditamos que os temas operam juntos a determinados 

personagens e situações narrativas. Ao final da análise, observamos que as categorias 

propostas acabaram limitando a exploração de algums temas, como o popular, por exemplo, 

que poderia ser expresso através das escolhas do autor de certos espaços narrativos, como o 

bairro do Divino (Avenida Brasil) e o morro da Macaca (A regra do jogo). O nosso interesse é 

também de observar como essas categorias podem operar na análise de outros produtos.  

 De modo amplo, consideramos o estudo da ficção fascinante. Acreditamos que tais 

obras dizem muito de quem somos enquanto indivíduos e socidade, a partir das possibilidades 
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criadas nessas histórias. Sobre as telenovelas, especificamente, o processo de criação sempre 

nos pareceu atrativo, pois trata-se de um produto veiculado para milhões de brasileiros, de 

diversas classes sociais, valores, posições políticas e regiões do país. As novelas são 

construções ficcionais que trazem um pouco do que nos é comum enquanto seres humanos, de 

experiências vividas a sentimentos experimentados. A partir dessas considerações, esperamos 

ter colaborado também em aspectos históricos de produção da telenovela no Brasil, a partir da 

análise de seis obras relevantes para este cenário, com muitas delas tendo se mostrado 

importante em contextos ainda mais amplos, como a sociabilidade em ambientes online e a 

representação social, política e cultural do país. Parafraseando nosso trabalho dissertativo no 

mestrado (ROSAS, 2015b), tais obras nos ajudam a produzir sentidos e nos estabelecem um 

olhar acerca da ficção televisiva brasileira, que além de arte e espetáculo artístico, se faz 

importante porque comunica pensamentos, veicula ideias, exprime sentimentos.  
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 Rebelde. Telenovela. Record. Margareth Boury. 2011-2012. Brasil. 

 Cordel Encantado. Telenovela. Rede Globo. Thelma Guedes e Duca Rachid. 2011. 

Brasil. 

 Jóia Rara. Telenovela. Rede Globo. Thelma Guedes e Duca Rachid. 2013-2014. 

Brasil. 
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Brasil. 
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 Eletrodoméstica. Curta-metragem. Kleber Mendonça Filho. 2005. Brasil.  

 Recife Frio. Curta-metragem. Kleber Mendonça Filho. 2009. Brasil.  

 O som ao redor. Filme. Kleber Mendonça Fiho. 2012. Brasil. 

 Central do Brasil. Filme. Walter Salles. 1998. Brasil, França. 

 Terra Estrangeira. Filme. Walter Salles e Daniela Thomas. 1995. Brasil, Portugal. 

 Reservoir Dogs (Cães de Aluguel). Filme. Quentin Tarantino. 1992. EUA. 

 Hard Eight ( Jogada de Risco). Paul Thomas Anderson. 1996. EUA. 

 Boys Don’t Cry (Meninos Não Choram). Kimberly Pierce. 1999. EUA. 

 Carlota Joaquina. Filme. Carla Camurati. 1995. Brasil. 

 Chatô – O rei do Brasil. Filme. Guilherme Fontes. 2015. Brasil. 

 Castelo Rá-Tim-Bum, O filme. Filme. Cao Hamburger. 1999. Brasil.  
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Alemanha. 

 Orfeu. Filme. Cacá Diegues. 1999. Brasil. 

 Deus é Brasileiro. Filme. Cacá Diegues. 2003. Brasil.  

 Cristina quer casar. Filme. Luiz Villaça. 2003. Brasil.  

 Redentor. Filme. Cláudio Torres. 2004. Brasil. 

 A partilha. Filme. Daniel Filho, 2001. Brasil. 

 A Dona da História. Daniel Filho. 2004. Brasil.  

 Os Maias. Minissérie. Rede Globo. Maria Adelaide Amaral. 2001. Brasil.  

 Desejos de Mulher. Telenovela. Rede Globo. Euclides Marinho. 2003. Brasil.  

 Linha de Passe. Filme. Walter Salles e Daniela Thomas. 2008. Brasil.  

 O primeiro dia. Filme. Walter Salles e Daniela Thomas. 1999. Brasil, França. 

 A Escrava Isaura. Telenovela. Record. Tiago Santiago. 2004-2005. Brasil.  

 Suave Veneno. Telenovela. Rede Globo. Aguinaldo Silva. 1999. Brasil.  

 Cama de gato. Telenovela. Rede Globo. Thelma Guedes e Duca Rachid. 2009-2010. 

Brasil. 

 Bang-Bang. Telenovela. Rede Globo. Carlos Lombardi. 2005-2006. Brasil.  

 O clone. Telenovela. Rede Globo. Glória Perez. 2001-2002. Brasil. 

 Salve Jorge. Telenovela. Rede Globo. Glória Perez. 2012-2013. Brasil.  

 Porto dos Milagres. Telenovela. Rede Globo. Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares. 

2001. Brasil. 

 Esperança. Telenovela. Rede Globo. Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco. 2002-

2003. Brasil.  

 Mulheres Apaixonadas. Telenovela. Rede Globo. Manoel Carlos. 2003. Brasil.  

 Celebridade. Telenovela. Rede Globo. Gilberto Braga. 2003-2004. Brasil. 
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 Senhora do Destino. Telenovela. Rede Globo. Aguinaldo Silva. 2004-2005. Brasil. 

 América. Telenovela. Rede Globo. Glória Perez. 2005. Brasil.  

 Belíssima. Telenovela. Rede Globo. Sílvio de Abreu. 2005-2006. Brasil.  

 Páginas da Vida. Telenovela. Rede Globo. Manoel Carlos. 2006-2007. Brasil.  

 Paraíso Tropical. Telenovela. Rede Globo. Gilberto Braga e Ricardo Linhares. 2007. 

Brasil.  

 Duas Caras. Telenovela. Rede Globo. Aguinaldo Silva. 2007-2008. Brasil. 

 Caminho das Índias.Telenovela. Rede Globo. Glória Perez. 2009. Brasil. 

 Passione. Telenovela. Rede Globo. Sílvio de Abreu. 2010-2011. Brasil.  

 Amor à vida. Telenovela. Rede Globo. Walcyr Carrasco. 2013-2014. Brasil.  

 Em Família. Telenovela. Rede Globo. Manoel Carlos. 2014. Brasil.  

 Império. Telenovela. Rede Globo. Aguinaldo Silva. 2014-2015. Brasil.  

 Babilônia. Telenovela. Rede Globo. Gilberto Braga, Ricardo Linhares, João Ximenes 

Braga. 2015. Brasil.  

 A Lei do Amor. Telenovela. Rede Globo. Maria Adelaide Amaral e Vicent Villari. 

2016-2017. Brasil.  

 A força do querer. Telenovela. Rede Globo. Glória Perez. 2017. Brasil.  

 O Outro Lado do Paraíso. Telenovela. Rede Globo. Walcyr Carrasco. 2017-2018. 

Brasil. 

 O sétimo guardião. Telenovela. Rede Globo. Aguinaldo Silva. 2018-2019. Brasil.  

 Começar de Novo. Telenovela. Rede Globo. Antônio Calmon e Elizabeth Jhin. 2004-

2005. Brasil.  

 A lua me disse. Telenovela. Rede Globo. Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa. 

2005. Brasil.  

 Prova de Amor. Telenovela. Record. Tiago Santiago. 2005-2006. Brasil.  

 O primeiro amor. Telenovela. Rede Globo. Walther Negrão. 1972. Brasil.  

 Totalmente Demais. Telenovela. Rede Globo. Rosane Svartman e Paulo Halm. 2015-

2016. Brasil.  

 Haja Coração. Telenovela. Rede Globo. Daniel Ortiz. 2016.  Brasil.  

 Rock Story. Telenovela. Rede Globo. Maria Helena Nascimento. 2016-2017. Brasil. 

 Pega-Pega. Telenovela. Rede Globo. Claudia Souto. 2017-2018. Brasil. 

 Carandiru. Filme. Héctor Babenco. 2003. Brasil, Argentina. 

 Carandiru: outras histórias. Seriado. Rede Globo. Dráuzio Varella. 2005. Brasil.  

 Sob pressão. Filme. Andrucha Waddignton. 2016. Brasil. 

 Sob presão. Seriado. Andrucha Waddignton. 2017-. Brasil.  

 Cidade dos Homens. Seriado. Rede Globo. Fernando Meirelles. 2002-2005/2017-

2018. Brasil.  

 Bonanza. Seriado. NBC. David Dortort. 1958-1973. EUA. 

 The Avengers (Os vingadores). ITV. Sydney Newman. 1961-1977. Reino Unido. 

 Star Trek (Jornada nas Estrelas). NBC. Gene Roddenberry. 1966-1969. EUA. 
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APÊNDICE B – Ficha técnica das telenovelas que integram o corpus analítico 

FONTE: Site Memória Globo 

1- Da cor do pecado (2004) 

Período de exibição: 26/01/2004 – 28/08/2004 

Horário de exibição: 19h 

Número de capítulos: 185 

 

Autor-roteirista: João Emanuel Carneiro 

Roteiristas colaboradores: Ângela Carneiro, Vincent Villari e Vinícius Vianna 

Supervisor de texto: Sílvio de Abreu 

Direção: Paulo Silvestrini e Maria de Médicis 

Direção-geral: Denise Saraceni e Luís Henrique Rios 

Direção de núcleo: Denise Saraceni 

 

Cenografia: May Martins, Fernando Schmidt e Cristina de Lamare 

Cenógrafos assistentes: Altamir Júnior, Carlos Possinhas, Cláudia Lisboa, Cleonice Megale, 

Cristiane Fassini, Cristina Neiva, Felipe Serran, Larissa Marreco, Márcia Inoue, Marcus 

Ranzani, Mauro Ferreira e Valéria Violeta 

Figurino: Gogóia Sampaio 

Figurinista assistente: Renaldo Machado, Carla Andrete, Ana Carolina e Jeane Abreu 

Direção de fotografia: Roberto Amadeo 

Direção de iluminação: Fernando Santos e Jandir Magalhães 

Equipe de iluminação: Marcio Estevão, Alexandre Coutinho da Silva, Gustavo Lacerda 

Rodrigues, Alexandre Ribeiro Nunes da Costa, Thiago Costa, José Nascimento Rosa, Givaldo 

Nunes, Luciano Xavier, Jadir Magalhães e Vitor Manoel Martins 

Produção de arte: Moa Batsow 

Produção de arte assistente: Anna Helena Saicali, Fátima Guinard, Gabriela Estrela e 

Nininha Medicis 

Produção de elenco: Daniel Berlinsky 

Instrutora de dramaturgia: Rossella Terranova 

Preparador de luta: Dani Hu 

Produção musical: Dé Palmeira e André Sperling 

Direção musical: Mariozinho Rocha 

Supervisão de caracterização: Fernando Torquatto 

Edição: José Carlos Gonçalves Monteiro, Cesar Chaves e Mauriceu Migon 

Sonoplastia: Nelson Zeitoune, Raphael Salles e Renato Muniz 

Efeitos visuais: Toni Cid Guimarães e Chico Mauro 

Efeitos especiais: Federico Farfan 

Abertura: Hans Donner 

Direção de imagem: Luiz Alberto da Silva 

Câmeras externas: Francisco de Melo, J. Passos 

Câmeras estúdio: Glicério Mariano, Alexandre Santos, Isaac Coelho Neto e Arlindo Lins 

Equipe de áudio 

Tec. capt. som: Gustavo Longuinho, Gilberto Ramiro, Irany dos Santos, Ricardo dos Santos, 

Carlos Roberto Moreira e Evandro Sardinha 

Supervisor de estúdio: Marco Antonio Cheriff dos Santos 

Op. sistema (estúdio): Augusto Palmiere 

Gerente de projetos: Ricardo Figueiredo 
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Supervisão de produção de cenografia 

Cenotécnicos: Lenilson Martins Scarpini, Paulo Cesar Meirelles e Valdeci Santos 

Sup. contra-regra: Guilherme Senges 

Analista de projeto: Ana Paula Costa de Lima, Flavio Wayne Polly de Freitas, Luiz Eduardo 

Luaria Areal e Vanessa Salgado de Lima 

Continuidade: Silvia Moreiras, Stella Valadão e Tatiana Lima 

Assistente de direção: Cecília Amado, Natalia Grimberg e Luisa Lima 

Produção de engenharia: Marcelo Bette 

Equipe de produção 

Assistente de produção: Tatiana Poggi, Durval Tumscitz e Ricardo França 

Auxiliar de produção: William Barreto 

Assistente de base: Karla Moreira 

Assistente de estúdio: Carlos Eduardo Ferreira 

Coordenação de produção: Isabel Ribeiro, Carlos Galvani e José Renato Azevedo 

Gerência de produção: Rodrigo Tapias 

Direção de produção: Flávio Nascimento 

 

ELENCO PRINCIPAL (Ator/atriz – Personagem) 

 

Taís Araújo – Preta de Souza 

Reynaldo Gianechinni – Paco Lambertini/ Apolo Sardinha 

Giovanna Antonelli – Bárbara Campos Sodré 

Guilherme Weber - Tony  

Alinne Moraes – Moa  

Lima Duarte – Afonso Lambertini  

Rosi Campos – Edilásia Sardinha (Mamuska) 

Caio Blat – Abelardo Sardinha 

Karina Bacchi – Tina Fuchs 
Cauã Reymond – Thor Sardinha 

Pedro Neschling – Dionísio Sardinha 

Aracy Balabanian – Germana  

Maitê Proença – Vera Campos Sodré (Verinha) 

Ney Latorraca – Eduardo Campos Sodré 

Leonardo Brício – Ulisses Sardinha 

Rocco Pitanga – Felipe Garcia 

Matheus Nachtergaele – Pai Helinho 

Vanessa Gerbelli – Tancinha  

Sidney Magal – Frazão  

Tuca Andrada – Kaíke Oliveira 

Liliana Castro – Olívia  

Jonathan Haagensen – Dodô  

Thiago Martins – Sal  

Giordanna Forte – Walíria (Kika) 

Mônica Torres – Nívea 

Victor Perales – Brasilino (Brad) 

Arlindo Lopes – Cezinha  

Jorge Coutinho – Ítalo Garcia 

Maria Rosa – Laura Garcia 

Marilu Bueno - Stela 

Sérgio Malheiros – Raí de Souza 
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Felipe Latgé – Otávio Lambertini 

Lucy Ramos – Olga  

Carmen Frenzel – Empregada de Verinha 

 

2- Cobras e Lagartos (2006) 

 

Período de exibição: 24/04/2006 – 17/11/2006 

Horário de exibição: 19h 

Número de capítulos: 179 

 

Autor-roteirista: João Emanuel Carneiro 

Roteiristas colaboradores: Antônia Pellegrino, Denise Bandeira e Vincent Villari  

Direção: Cininha de Paula, Claudio Boeckel e Marco Rodrigo 

Direção-geral: Wolf Maia 

Direção de núcleo: Wolf Maia  

 

Cenografia: Raul Travassos e Isabela Urman 

Cenógrafos assistentes: Marcos Aurélio Sobrinho, Silvana Machado, Claudia Affonso, 

Claudio Alves, Ana Paula Lopes, Ana Carina Rigolin, Fernanda Andrade, Elisa Araújo, 

Celina Bertin, Rafael Villarinho, Jaqueline Guerra e André dos Santos 

Figurino: Beth Filipecki e Renaldo Machado 

Figurinistas assistentes: Nailze Marques, Madu Penaldo, Helena Afonso, Marcelo Costa e 

Aurilene Nascimento 

Direção de fotografia: José Tadeu 

Iluminação: Paulo Roberto Miranda, Gustavo Amaral e Alexandre Reigada 

Produção de arte: Denise Garrido 

Produção de arte assistente: Mary Habbib, Anna Helena Saicali, Maria Rita Silveira, Raquel 

Mohrez, Angela Duarte e Helenita Silveira 

Equipe de apoio à arte: Ricardo de Paiva, Gerson Peixoto e Carlos Vinícius de Oliveira 

Produção de elenco: Marcia Andrade 

Produção musical: Iuri Cunha e Ricardo Ottoboni 

Direção musical: Mariozinho Rocha 

Caracterização: Marina Beltrão 

Edição: Paulo H. Farias, Carlos Thadeu, Carlos Eduardo Kerr e Robinson Lima 

Sonoplastia: Thanus Chalita e PC Alves 

Efeitos visuais: Renato Freitas e Claudia Mendes 

Efeitos especiais: Marcos Soares 

Abertura: Hans Donner, Alexandre Pit Ribeiro e Roberto Stein 

Direção de imagem: Marco Antonio Ferreira Pinto 

Câmeras: Edílson Giachetto, Rafael Rahal, Pedro Pellicano, Alexandre Alves, Alexandre 

Oliveira, Walter Espirito Santo e Marcos Siqueira Fernandes 

Gerente de projetos: Ricardo Figueiredo 

Supervisor de produção de cenografia: Norberto Herculano, Jorge Rocha, Marco Antonio 

Vasconcelos, Marcos Henrique da Silva, Paulo César Meireles Santanna e Roberto Rodrigues 

Marques 

Pesquisa: Leila Melo 

Continuidade: Carla Neuma, Izabella Cid, Mônica Costa e Cláudia Lima 

Assistentes de direção: Miguel Rodrigues, André Toscano, Andréa Vaz, Emerson Muzeli e 

Henrique Sauer 

Produção de engenharia: Ilton Caruso 
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Equipe de produção: Liliane Gerolis, Vanessa Nery, Flavio Dias, Valter Alves, Gilberto 

Lima Rogério, Francisco Marinho Neto, Frederico Lobo, Fernanda Moreno, Isabela Von, 

João Araújo da Silva Brasileiro, Leila Damasceno e Sergio Leandro 

Coordenação de produção: Isabel Souza e Heleno Moura 

Gerência de produção: Alexandre Scalamandré 

Direção de produção: César Lino 

 

ELENCO PRINCIPAL (Ator/atriz – Personagem) 
 

Francisco Cuoco – Omar Pasquim/ Pereira 

Milton Gonçalves – Jair dos Santos 

Mariana Ximenes – Maria Isabel Gonçalves Pasquim (Bel) 

Daniel de Oliveira – Daniel Miranda 

Carolina Dieckmann – Leona Pasquim Montini 

Henri Castelli – Estevão Pacheco 

Taís Araújo – Ellen dos Santos 

Lázaro Ramos – Daniel Miranda Café (Foguinho) 

Marília Pêra - Maria Lúcia Pasquim Montini (Milu) 

Herson Capri – Otaviano Pacheco 

Cleo Pires – Letícia Pacheco 

Carmo Dalla Vecchia – Luciano Botelho/Martim 

Cássia Kis – Teresa Botelho Pacheco/ Henriqueta das Neves 

Iran Malfitano – Teo Miranda Café 

Elizângela – Gelciara (Shirley) 

Aílton Graça – Ramires Miranda Café 

Tania Khalil – Nicole Ortega (Nikki) 

Ângela Vieira – Celina Pacheco 

Maria Maya – Sandra Miranda Café (Sandrinha) 

Leonardo Miggiorin - Tomás Pasquim Montini 

Kayky Brito – Nicolas Salgado Munhoz 

Eliane Giardini – Eva Padilha 

Otávio Augusto – Serafim Padilha 

Walter Breda - Tufik 

Totia Meireles – Silvana Salgado Munhoz 

Luís Melo – Orã Munhoz 

Stepan Nercessian - Bandeira 

Nanda Costa – Maria Madalena Padilha (Madá) 

Gustavo Falcão – Jonas Padilha 

Kika Kalache – Francisca Padilha (Kika) 

Cássio Reis – Murilo Ortega 

Luíza Mariani – Júlia Pacheco 

Fafy Siqueira - Valquíria 

Mara Manzan - Marilene 

Felipe Camargo - Sidney 

Guilherme Winter – Flu Melutti 

Leonardo Jabbour – Gus Melutti 

Bruna Marquezine – Lurdes Padilha (Lurdinha) 

Rafael Ciani - Geraldo Salgado Munhoz (Geleia) 

Ken Kaneko - Zao 

Ricardo Pavão – Delegado Sampaio 
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Victor Peralles - Igor 

Miguel Nader - Cardoso 

Renato Rabello – DJ Macarrão 

Matheus Costa - Lucas das Neves (Sushi) 

Luigi Palhares - Neividson 

Renata Ghelli - Magali 

Giselle Batista - Rafaela 

Michele Batista – Gabriela 

 

 

3- A Favorita (2008) 

 

Período de exibição: 02/06/2008 – 16/01/2009 

Horário de exibição: 21h 

Número de capítulos: 197 

Autor-roteirista: João Emanuel Carneiro 

Roteiristas colaboradores: Marcia Prates, Denise Bandeira, Fausto Galvão, Vincent Villari 

Direção: Paulo Silvestrini, Roberto Naar, Roberto Vaz, Gustavo Fernandez, Pedro 

Vasconcelos, Marco Rodrigo, Isabella Secchin 

Direção-geral: Ricardo Waddington 

 

Cenografia: Ana Maria Melo, Keller Veiga, Mauricio Rohlfs, Kaka Monteiro 

Cenógrafos Assistentes: Anne Marie Bourgeois, Liane Espirito Santo, Flavia Yared, Ana 

Aline Simões, Elisa Sampaio, Gilmar Ventura, Daniel Cordeiro, Cleonice Megale, Liana 

Slipoi, Joao Lucio Boni, Alessandra Cirino 

Figurino: Marie Salles 

Figurinistas Assistentes: Marcos França, Renata Vasconcelos, Giovani Targa, Cristiana 

Wright, Mariana Sued, Antonio Medeiros 

Direção de Fotografia: Ricardo Gaglianone 

Direção de Iluminação: Luciano Xavier, Jandir Magalhães, Fred Rangel 

Direção de Arte: Mário Monteiro 

Produção de Arte: Angela Melman, Marisa Azevedo 

Produção de Arte Assistente: Andrea Gueriot, Carmen Burger, Danusa Pires, Marcia 

Niederauer, Myriam Mendes, Tereza Pinho 

Produção de Elenco: Luciano Rabelo 

Produção Musical: Alberto Rosenblit 

Direção Musical: Mariozinho Rocha 

Caracterização: Ale de Souza, Gilvete Santos 

Edição: Fabricio Ferreira, Andre Leite, William Alves Correia, Rosemeire de Oliveira Barros 

Sonoplastia: Nelson Zeitoune, Irla Leite 

Efeitos Visuais: Toni Cid, Rafael Ambrosio, Paula Souto, Chico Lima 

Efeitos Especiais: Federico Farfan 

Abertura: Hans Donner, Alexandre Pit Ribeiro, Roberto Stein 

Direção de Imagem: Rico Rondelli 

Câmeras: Edison Carvalho, Isac Coelho, Alexandre Alves Tavares, Cristiano Andrade 

Barroso, Marco Antonio Parada Lima, Marcos Siqueira Fernandes, Antonio Carlos Laport, 

Antonio Carlos Sampaio 

Equipe de Áudio: Abel Reis, Marco Antonio Grizente, Eduardo Barros, Renato Ignacio dos 

Santos, Joao Zito do Rio, Joaquim Cendrett 

Gerente de Projetos: Ricardo Figueiredo 



282 
 

Supervisor de Produção de Cenografia: Roberto Marques, Marco Antonio de Vasconcelos, 

Paulo Cesar Sant Anna, Thiago Jose Somogyi Mendes, Carlos Emmanuel de Alencar, Fabio 

da Silva Geraldo, Norberto Herculano Filho 

Pesquisa: Juliana Peres 

Continuidade: Aurora Chaves, Eliane Freitas, Carlos Domingos, Claudia Lima 

Assistentes de Direção: Thiago Teitelroit, Joana Clark, Pedro Peregrino, Aldo Picini, Tila 

Teixeira 

Produção de Engenharia: Marcelo Fernandes 

Equipe de Produção: Liliane Gerolis, Leandro Petersen, Daniela Albuquerque, Karen Balbi, 

Valeria Freund, Maria Fernandes, Nicolas Fonseca 

Coordenação de Produção: Mario Jorge, Suzana Azevedo, Andreia Hollanda, Carlos 

Dalvan Pinheiro, Gilberto Nunes 

Gerência de Produção: Veronica Esteves 

Direção de Produção: Flavio Nascimento 

 

ELENCO PRINCIPAL (Ator/atriz – Personagem) 

 

Claúdia Raia – Donatela Fontini 

Patrícia Pillar – Flora Pereira da Silva 

Mariana Ximenes – Lara Pereira Fontini 

Murilo Benício – Eduardo Gentil (Dodi) 

Cauã Reymond – Halley Gonzaga Silveira/Mateus Fontini 

Carmo Dalla Vecchia – José Roberto Duarte (Zé Bob) 

Juliana Paes – Maíra Carvalho 

Ary Fontoura – Francisco Silveira (Silveirinha) 

Walmor Chagas – Dr. Salvatore 

Thiago Rodrigues – Cassiano Copola Mendonça 

Taís Araújo – Alícia Rosa 

Deborah Secco – Maria do Céu Ferreira da Silva 

Glória Menezes – Irene Fontini 

Mauro Mendonça – Gonçalo Fontini 

Giulia Gam – Rosa Costa Lenin/ Diva Palhares 

Elizângela – Jucilene Maria Gonzaga de Sampaio (Cilene) 

Lília Cabral – Catarina Marelo Copola 

Jackson Antunes – Leonardo Monteiro (Léo) 

Tarcísio Meira – Frederico Copola 

José Mayer – Augusto César Lenin 

Iran Malfitano – Orlando Queiroz (Orlandinho) 

Helena Ranaldi – Dedina Barreto 

Leonardo Medeiros – Elias Barreto Filho 

Malvino Salvador – Damião Salvador 

Roberta Gualda – Greice Ferreira da Silva 

Clarice Falcão – Mariana Copola Monteiro 

Miguel Rômulo – Shiva Lenin 

Emanuelle Araújo – Manuela Ferreira (Manu) 

Cristine Fernandes – Rita Porto 

Genézio de Barros – Pedro Pereira da Silva 

Jean Pierre Noher – Pepe Molinos 

Cláudia Ohana – Maria Aparecida Marelo Copola (Cida) 

Bento Ribeiro – João Moura (Juca) 
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Gisele Fróes – Lorena Copola Mendonça 

Chico Díaz – Átila Mendonça 

Suzana Faini – Iolanda Marelo Copola 

Paula Bulamarqui – Stela Ribas 

Alexandre Nero – Vanderlei Peive 

Milton Gonçalves – Deputado Romildo Rosa 

Rosi Campos – Tereza Baterfer (Tuca) 

Ângela Vieira – Arlete Salvador 

Lúcio Mauro – Sabiá Gentil 

Cláudio Missura – Fátima Gentil (Fafá) 

Selma Egrei – Dulce Porto 

Mário Gomes – Francisco Gurgel (Gurgel) 

Bel Kutner – Amélia Mendonça Gurguel (Amelinha) 

Alexandre Schumacher – Norton Ari 

Fabrício Boliveira – Eduardo Rosa (Didu) 

Giovanna Ewbank - Sharon 

Thiaré Maia - Luma 

Raquel Galvão - Melissa 

Aramis Trindade – Clemente Toti 

Alexandre Damascena - Pimentel 

Cleide Eunice Queiroz - Antônia 

Mariah da Penha - Jurema 

Eduardo Melo – Domênico Copola Monteiro 

Hanna Romanazzi – Camila Porto de Souza 

 

4- Avenida Brasil (2012) 

 

Período de exibição: 26/03/2012– 19/10/2012 

Horário de exibição: 21h 

Número de capítulos: 179 

 

Autor-roteirista: João Emanuel Carneiro 

Roteiristas colaboradores: Marcia Prates, Alessandro Marson, Antonio Prata, Luciana 

Pessanha e Thereza Falcão  

Direção de núcleo: Ricardo Waddington 

Direção: Gustavo Fernandez, Joana Jabace, Paulo Silvestrini, Thiago Teitelroit e Andre 

Camara 

Direção-geral: Amora Mautner e José Luiz Villamarim 

 

Cenografia: Alexandre Gomes, Alexis Pabliano e Flávia Yared 

Cenógrafos Assistentes: Adriana Borba, Andrea Brito, Caroline Ramidan e Cleonice 

Megale, Cristina Crizel, Debora Costa, Elisa Araújo, Gabriela Malhães, Gustavo Postali, Ilka 

Moura, Luana Fagundes, Luciana Massena, Luisa Coelho, Roberta Paiva, Thábata Magalhães, 

Tisse Sá e Wilson Bob 

Produtor de Cenografia: Regina Coelho Esperança 

Gerente de Projetos: Marco Tavares 

Supervisor de Produção de Cenografia: Jonas Lemos, Norberto Filho, Paulo Meirelles, 

André Lopes Santos e Lenilson Scarpini 

Figurino: Marie Salles 
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Figurinistas Assistentes: Diana Leste, Isabela Bertazzi, Marcos França, Mariana Sued, 

Rafaela Pires, Renata Vasconcelos, Sabrina Freddo e Vanessa Lopes 

Direção de Fotografia: Fred Rangel 

Direção de Iluminação: Anselmo Silva Marinho, Roberto Cristiano Tricarico, Rogério 

Rogers, Paulo Roberto Miranda Costa 

Produção de Arte: Ana Maria Magalhães e Cristina Demier 

Produção de Arte Assistente: Bianca Romano, Daniel Gras, Fernanda Martins Costa, Leda 

Van, Leticia Galm e Thereza de Medicis 

Produção de Elenco: Luciano Rabelo 

Instrutora de Dramaturgia: Paloma Riani 

Direção Musical: Mariozinho Rocha 

Produção Musical: Eduardo Queiroz 

Caracterização: Alê De Souza e Gilvete Santos 

Edição: Fabricio Ferreira, André Leite, Wilson Fragoso, Marcos Pereira Lisboa e Ghynn Paul 

Equipe de Vídeo: Clovis Alberto Antonioli, Gabriel Xavier, Gilberto dos Santos Martins e 

Alexandre Carpi Barros 

Equipe de Áudio: Eduardo La Cava, Diogo Santos de Oliveira, Fabio Ferreira da Silva, 

Gabriel Páscoa, Gilberto Ramiro de Souza Júnior, Gustavo Borges Longuinhos, Jocimar 

Marques Cardoso, Pablo Mendonça da Rocha, Eduardo Barros e Diego Monsores 

Colorista: Saulo Silva 

Sonoplastia: Nelson Zeitoune, Marcelo Arruda, Pedro Belo e Franklin Araújo 

Efeitos Visuais: Toni Cid e Paula Souto 

Efeitos Especiais: Marcos Soares e Federico Farfan 

Abertura: Hans Donner, Alexandre Pit Ribeiro, Roberto Stein e Orlando Martins 

Direção de Imagem: Augusto Lana 

Câmeras: Isac Coelho Bezerra Neto, Marcelo Pereira, Ricardo Petersen, Fábio Mancuso, 

João Gomez, Cid Rima e Selmo Oliveira 

Pesquisa de Texto: Anna Lee 

Continuidade: Aurora Chaves, Regina Wygoda, Izabella Cid, Claudia Lima e Marcela 

Marciano 

Assistentes de Direção: Tila Teixeira, Isabella Teixeira, Joaquim Carneiro, Marcos Pimenta, 

Bruno Moraes, Carolina Garcia e Alexandre Moretzohn 

Produção de Engenharia: Luis Otavio Cabral 

Pesquisa de Imagem: Madalena Prado e Renata Than 

Equipe de Produção: Rafael Cavalcante, Renata Barreira, Renata Gomes, Sandro Pranto, 

Thiago Nunes, Norberto Pfeiffer e Chico Marinho 

Coordenação de Produção: Guto Vaz 

Supervisão Executiva de Produção: Marcia Azevedo, Andreia Carvana, Heleno Moura, 

Janice Lana, João Paulo Alcantara, Raul Gama, Vladimir Carvalho e William Barreto 

Produção Executiva: Marcia Azevedo 

Gerência de Produção: Simone Lamosa 

Direção de Produção: Flavio Nascimento 

Equipe de internet: Ana Bueno, Bianca Kleinpaul, Luisa Rody, Natália Hartalian, Rafael 

Maia, Alice Erlanger, Viviane Figueiredo, Samia Mazzucco, Priscilla Massena, Filipe Lisboa, 

Bianca Souza, Fábio Rocha, Letícia Pantoja e Daniel Chevrand. 

 

ELENCO PRINCIPAL (Ator/atriz – Personagem) 

 

Mel Maia – Rita Fonseca de Souza / Nina (criança) 

Tony Ramos – Genésio Fonseca Souza 
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Bernardo Simões – Batata / Jorginho (criança) 

Débora Falabella – Nina García Hernández / Rita Fonseca de Souza 

Adriana Esteves – Carmem Lúcia Moreira de Araújo (Carminha) 

Cauã Reymond – Jorge Araújo Filho (Jorginho) / Cristiano Moreira / Batata 

Murilo Benício – Jorge Araújo (Tufão) 

Marcello Novaes –  Maxwell Pereira Oliveira (Max) 

Vera Holtz – Lucinda Pereira Oliveira (Mãe Lucinda) 

José de Abreu – Nilo Oliveira 

Heloísa Périssé – Monalisa Barbosa 

Eliane Giardini – Muricy Araújo 

Marcos Caruso – Laércio Araújo (Leleco) 

Juliano Cazarré – Adalton dos Santos (Adauto) 

Débora Nascimento – Tessália das Graças Mendonça 

Isis Valverde – Suellen Flores Viegas 

Thiago Martins – Leandro Dias 

Daniel Rocha – Ronaldo Viegas (Roni) 

Nathalia Dill - Débora Magalhães Queirós 

Alexandre Borges - Carlos Eduardo de Souza Queirós (Cadinho) 

Débora Bloch - Vêronica Magalhães Queirós 

Carolina Ferraz - Alexia Bragança Queirós 

Camila Morgado - Noêmia Buarque Queirós 

Emiliano D’Ávila - Lúcio da Silva 

José Loreto – Darkson Silas 

Bruno Gissoni - Iran Barbosa 

Leticia Isnard - Ivana Araújo Oliveira 

Fabíula Nascimento - Olívia Cabral (Olenka) 

Aílton Graça - Paulo Silas (Silas) 

Bianca Comparato - Betânia Oliveira de Almeida 

Ronny Kriwat - Tomás Buarque 

Otávio Augusto - Diógenes Viegas 

Ana Karolina Lannes - Ágatha Moreira Araújo 

Cacau Protásio - Maria José (Zezé) 

Cláudia Missura – Janaína da Silva 

Carol Abras - Begônia García Hernández 

Luana Martau - Maria da Purificação (Beverly Hills) 

João Henrique Gago - Evaldo de Almeida (Valdo) 
Felipe Abib – Jimmy Bastos 

Pathy Dejesus – Jéssica 

Mário Hermeto – Zenon  

Bruna Griphao – Paloma Bragança 

André Luiz Miranda - Valentim 

João Fernandes – Fábio Oliveira ( Picolé) 

 

 

5- A regra do jogo (2015) 

 

Período de exibição: 31/08/2015 – 11/03/2016 

Horário de exibição: 21h 

Número de capítulos: 167 
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Autor-roteirista: João Emanuel Carneiro 

Roteiristas colaboradores: Alessandro Marson, Antonio Prata, Claudio Simões, Fábio 

Mendes, Paulo Amaral e Thereza Falcão 

Direção: Henrique Sauer, Marcelo Travesso, Guto Botelho e Enrique Diaz 

Direção-geral: Amora Mautner, Joana Jabace e Paulo Silvestrini 

Direção de núcleo: Amora Mautner 

 

Cenografia: João Irênio e Alexis Pabliano 

Cenógrafos assistentes: Alessandra Cirino, Elisa Sampaio, Cristiane Fassini, Gabriela 

Manhães, Vânia Britto, Danielle Faria, Fernanda Pozzato e Rodrigo Silva 

Figurino: Marie Salles e Mariana Sued 

Figurinistas assistentes: Herica Padilha, Isabela Bertazzi, Luiza Romar, Marcos França, 

Rafaela Cordeiro, Renata Vasconcelos e Rogério Figueiredo 

Direção de fotografia: Fred Rangel 

Iluminação: Paulo Roberto Miranda, Rogerio Rogers, Gabriel Coelho, William Gavião e 

Anselmo Marinho 

Produção de arte: Rafael Ronconi 

Produção de arte assistente: Ananias de Caldas, Andréa Nakai, Bianca Romano da Rocha, 

Helenita Silveira, Leticia Galm, Patricia Fernandes, Paula Oliveira e Ricardo de Melo Soares 

Preparação de elenco: Paloma Riani e Rossella Terranova 

Trilha original: Eduardo Queiroz 

Gerência musical: Marcel Klemm 

Caracterização: Alê de Souza e Gilvete Santos 

Caracterizador assistente: Tatiana Cerqueira, Rita Sousa, Mayco Soares e Marcelo 

Benchaya 

 

ELENCO PRINCIPAL (Ator/atriz – Personagem) 

 

Alexandre Nero – Romero Rômulo 

Cássia Kis – Djanira  

Giovanna Antoneli – Atena / Francineide dos Santos 

Vanessa Giácomo – Maria Vitória (Tóia) / Sofia 

Cauã Reymond – Juliano  

Tony Ramos – José Maria (Zé Maria) / Pedro Vargas 

Marco Pigossi – Dante Stewart  

José de Abreu – Gibson Stewart 

Bruna Linzmeyer – Belisa Stewart  

Deborah Evelyn – Cristiana Stewart (Kiki) 

Bárbara Paz – Ana Elisa Stewart (Nelita) 

Eduardo Moscovis – Orlando / Ubiraci (Bira) 

Renata Sorrah – Eleonora Stewart (Nora) 

Tonico Pereira – Ascânio 

Carolina Dieckmann – Lara 

Susana Vieira – Adisabeba 

Juliano Cazarré – Mário (Merlô) 

Letícia Lima – Alisson 

Roberta Rodrigues – Genivalda (Ninfa) 

Marcos Caruso – Feliciano 

Suzana Pires – Janete 

Alexandre Richter – Dalila 
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Marcello Novaes – Valtércio (Vavá) 

Júlia Rabello – Úrsula 

Giselle Batista – Maria Eduarda (Duda) 

Johnny Massaro – Cesário Stewart 

Giovanna Lancelotti – Luana 

Otávio Müller – Breno / Valkíria 

Carla Cristina Cardoso – Dinorah 

Maeve Jinkings – Domingas 

Osvaldo Mil – Juca 

Carmo Dalla Vecchia – César/Rodrigo 

Larissa Bracher – Gisela 

Monique Alfradique – Albertinha (Tina) 

Bruno Mazzeo – Rui 

Fábio Lago – Oziel 

Cris Vianna – Indira 

Jackson Antunes – Tio 

Lorena da Silva – Mara 

Maria Padilha – Claudine 

Felipe Roque – Kim 

Fernanda Souza – Melisse Araújo (Mel) 

Allan Souza Lima – Elano Araújo (Nenemzinho) 

Oscar Magrini – Régis 

Séfora Rangel – Conceição 

Ilya São Paulo – Nonato 

Danilo Ferreira – Iraque 

Letícia Braga – Ana (Aninha) 

Alice Sigmaringa – Sárvia 

Andrew Vieira – Oziel (Juninho) 

Cauã Antunes – Jordão 

Sthefany Leite – Edissa 


	INTRODUÇÃO
	Estrutura do trabalho

	1. O ESTILO DO AUTOR NA TELENOVELA: PREMISSAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
	1.1. CAMINHOS PARA ANÁLISE DO ESTILO EM TV: NARRATIVA E FORMATOS
	1.1.1. Os programas de televisão enquanto narrativas singulares
	1.1.2. A narrativa ficcional televisiva
	1.1.1.1. Serialidade, ganchos e reiterações
	1.1.2.2 Complexidade narrativa na televisão

	1.1.3. O estilo de televisão existe, o estilo de televisão importa
	1.1.1.2. Explorações metodológicas para a análise do estilo em TV


	1.2. ANÁLISE DO ESTILO EM TELENOVELAS: UMA PERSPECTIVA
	1.2.1. Estilo do autor de telenovela: o que olhar?
	1.2.
	1.3.
	1.3.1.
	1.2.2 Categorias de análise e outros processos metodológicos

	1.3. A INTENCIONALIDADE DAS OBRAS E A CONSTRUÇÃO DO PARADIGMA PROBLEMA/SOLUÇÃO
	1.4. O CAMPO DA TELENOVELA E A TRAJETÓRIA DO AUTOR: POSSIBILIDADES E ESCOLHAS

	2. A TELENOVELA BRASILEIRA
	2.1. UMA JOVEM SENHORA DE 68 ANOS
	2.1.1. Para além dos anos 2000: entre o presente e o futuro da telenovela

	2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
	2.3. O GÊNERO TELENOVELA
	2.4. CONTEXTO PRODUTIVO DA TELENOVELA

	3. ENTRE DISPOSIÇÕES E TOMADAS DE POSIÇÃO: A TRAJETÓRIA ARTÍSTICA DE JOÃO EMANUEL CARNEIRO
	3.1. A INSERÇÃO NO CAMPO CINEMATOGRÁFICO
	3.2. A CONSAGRAÇÃO COM CENTRAL DO BRASIL
	3.3. OUTRAS HISTÓRIAS A SEREM CONTADAS NO CINEMA
	3.4. PRIMEIROS TRABALHOS NA TELEVISÃO
	3.5. A ESTREIA COMO AUTOR DE NOVELAS DO HORÁRIO DAS SETE
	3.6. ESTREIA NO HORÁRIO DAS 21H
	3.7. OUTRAS EXPERIMENTAÇÕES NA TELEDRAMATURGIA
	3.8. AVENIDA BRASIL NO CONTEXTO DA CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA
	3.9. AUTOR DAS 21H: A REGRA DO JOGO E SEGUNDO SOL

	4. ANÁLISE DE ESTILO: AS TELENOVELAS DE JOÃO EMANUEL CARNEIRO
	4.1. O PRIMEIRO CAPÍTULO: APRESENTANDO A NARRATIVA
	4.1.1. As novelas das sete: Da cor do pecado e Cobras e Lagartos
	4.1.2. A Favorita: ação e foco na trama central
	4.1.3. Ação, emoção, contemplação: a estreia de Avenida Brasil

	4.2. CONSTRUÇÃO DAS PROTAGONISTAS
	4.2.1. Usos das convenções do melodrama por Carneiro
	4.2.2. Os anti-heroís de João Emanuel Carneiro
	4.2.2.1. Foguinho, de Cobras e Lagartos
	4.2.2.2. Nina, em Avenida Brasil
	4.2.2.3. Romero Rômulo, em A regra do jogo

	4.2.3. Novos usos das convenções em A Favorita
	4.2.3.1. Caracterização das protagonistas: Flora e Donatela
	4.2.3.2. Quem é a vilã?
	4.2.3.3. A reconstrução de uma heroína


	4.3. OS PARES ROMÂNTICOS
	4.3.1. O melodrama em evidência em A Favorita

	4.4. OS VILÕES
	4.4.1. A vilã assassina: Flora, em A Favorita
	4.4.1.1. A vilã que o público desconhece
	4.4.1.2. A reconstrução da vilã
	4.4.1.3. O desfecho das vilãs assassinas

	4.4.2. A vilã arrependida: Carminha, em Avenida Brasil
	4.4.3. A vilã cômica: Atena, em A regra do jogo

	4.5. O CÔMICO
	4.5.1. Cobras e Lagartos: amor, humor e vingança
	4.5.2. Avenida Brasil: drama e humor no subúrbio carioca

	4.6. A CONSTRUÇÃO DA SERIALIDADE
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	4.4.
	4.5.
	4.6.
	4.6.1. A construção episódica na telenovela
	4.6.2. Arcos narrativos em A Favorita
	4.6.3. Arcos narrativos em Avenida Brasil
	4.6.1.1. Os arcos da protagonista Rita/Nina
	4.6.1.2. Os arcos da antagonista Carminha
	4.6.1.3. Os arcos do protagonista Tufão
	4.6.1.4. Situações episódicas e arcos menores de Avenida Brasil



	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	APÊNDICE A – Lista dos produtos audiovisuais citados
	APÊNDICE B – Ficha técnica das telenovelas que integram o corpus analítico

