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Resumo 
 
Este artigo traz uma reflexão, a partir de uma leitura da textualidade e da mediação 
videotecnológica, sobre de que maneira a trama e a narrativa da novela “Avenida Brasil” 
(Rede Globo, 2012), que tem como foco a história do abandono de uma menina no lixão, 
foram construídas de forma a responder à mobilidade social das classes populares no Brasil, 
cujo poder de consumo vem aumentando nas últimas décadas, provocando mudanças na 
ordem da produção cultural, o que consequentemente suscita novas reflexões para os 
estudos de comunicação, tanto do ponto de vista da produção como da recepção. 
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Introdução 

 
Durante décadas, a partir do contexto das teorias críticas de TV, a telenovela foi estudada 

como mais um produto difusor da ideologia dominante e que atendia apenas aos interesses 

de mercado. Foi apenas nos anos 80 do século XX que os estudos de recepção, ancorados 

por autores como Jesus Martín Barbero e Guillermo Orozco Gómez, possibilitaram a 

compreensão da recepção da telenovela como um fenômeno de cultura, que não apenas se 

insere nos processos ideológicos e de persuasão ― essa é uma realidade que não se pode 

negar ―, mas é também reflexo das dinâmicas sociais, culturais e históricas de quem a 

assiste (OROFINO, 2006, p. 18). Como afirma Silverstone, a mídia precisa ser estudada 

como um processo de mediação, que “anima, reflete e exprime a experiência, nossa 

experiência, dia após dia. (...) A mídia se faz. Nós a fazemos. E ela é feita para nós.” (2002: 

147).  

 

 

 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação. 
 
2 Autora do trabalho. Mestranda do Curso de Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM, e-mail: 
jacqueline.sobral@gmail.com. 
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Essa mesma linha de raciocínio é reiterada por Martín-Barbero: 

 

As mediações são esse ‘lugar’ de onde é possível compreender a interação 
entre o espaço da produção e o da recepção: o que se produz na televisão 
não responde unicamente a requerimentos do sistema industrial e a 
estratagemas comerciais, mas também a exigências que vêm da trama 
cultural e dos modos de ver. (1992: p.20) 
 

É esse conceito de mediação, que estuda a comunicação social e as mídias a partir de um 

processo de interação entre os espaços da produção e do consumo, que foi adotado como 

ponto de partida para este artigo.  

 
Classes populares na Telenovela 

 
As telenovelas brasileiras conquistaram o pódio de agentes centrais da cultura televisiva 

brasileira e da identidade do país, disseminando a partir de uma narrativa genuinamente 

nacional as temáticas do cotidiano, não apenas reproduzindo representações que enfatizam 

aspectos de desigualdade e discriminação presentes na sociedade, mas também alimentando 

um repertório no qual as pessoas, independentemente de suas classes sociais, gêneros e 

localidades se reconhecem. Classificado inicialmente pelo mercado como um produto de 

entretenimento destinado a mulheres pertencentes à classe C, a telenovela ocupou o horário 

nobre da televisão e se tornou fonte de debates entre mulheres, homens e crianças, 

configurando-se em uma experiência cultural, estética e social (LOPES, 2003).   

 

As classes populares são parte constitutiva das tramas das telenovelas, o que demarca uma 

posição importante na articulação de interesses próprios do gênero melodrama, como por 

exemplo: o conflito do status social; a recusa em função das origens; o reconhecimento de 

paternidade/maternidade; entre outros. No entanto, como vamos demonstrar a seguir, as 

classes populares vêm sempre ocupando a reiterada posição subalterna, o que tende a mudar 

radicalmente como o movimento da economia brasileira da última década que coloca as 

classes C, D e E como destinatárias de uma política econômica de ampliação de consumo e 

ascensão. A partir de então, o que se percebe é o que vamos chamar provisoriamente de 

“protagonismo de classe”. 

 

Como um importante território de circulação de sentidos e com uma tendência maior pela 

verossimilhança nas histórias relatadas ― a adoção do realismo nas narrativas é fruto da 
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demanda crescente do próprio público, constituindo-se em um mecanismo de legitimação e 

de credibilidade do gênero no Brasil ―, a telenovela foi modificando sua linguagem, 

inserindo temas contemporâneos, referências compartilhadas pela população brasileira, 

sem, contudo, abandonar sua natureza de folhetim. Apesar de buscar sempre trazer uma 

novidade para atrair a atenção e instigar o debate entre o público, em geral, as histórias 

sempre giraram em torno de oposições: 

 
“As tramas das novelas são, em geral, movidas por oposições entre 
homens e mulheres; entre gerações; entre classes sociais; entre localidades 
rurais e urbanas; arcaicas e modernas, representadas como tendências 
intrínsecas e simultâneas da contemporaneidade brasileira” (LOPES, 
2003, p. 25). 
 
 

É a partir dessa lógica que as classes populares vêm sendo retratadas nas novelas, sempre 

em oposição às classes dominantes ― classes populares compreendidas aqui a partir do 

conceito de Gramsci como “grupos subalternos ou marginalizados”.  

 
Em 1977, a novela “Dona Xepa”, escrita por Gilberto Braga, contava a história de Carlota 

Soares da Costa, uma mulher simples vivida por Yara Cortes, que acordava todos os dias às 

duas horas da manhã para trabalhar nas feiras livres de São Paulo e gastava todo o seu 

dinheiro para ajudar os dois filhos a estudar. Quando finalmente eles conseguiram “subir na 

vida”, começaram a desdenhar e a sentir vergonha dessa mãe.  Um deles, Edson (Reinaldo 

Gonzaga), ganha um prêmio em um concurso de contos literários, enquanto Rosália (Nívea 

Maria) tem como objetivo de vida casar com um homem rico. Por outro lado, a trama traz 

também personagens como a mulher elegante, anfitriã de grandes festas e alvo de notícias 

em colunas sociais chamada Isabel Becker (Ida Gomes); Henrique Becker (Ênio Santos), 

proprietário de uma das maiores editoras do país; o advogado Heitor (Rubens de Falco) e 

Ivan (João Paulo Adour), um dos principais funcionários da editora.  

 
Em “Brega & Chique”, exibida em 1987 e escrita por Cassiano Gabus Mendes, as 

personagens centrais são duas mulheres: Rosemere da Silva, vivida pela atriz Glória 

Menezes, que é pobre, batalhadora e brega; e Rafaela Alvaray, encenada por Marília Pêra, 

rica, chique, repleta de manias e futilidades ― sem saber, ambas são casadas com o mesmo 

homem. A trama tem início quando, falido, o marido (Jorge Doria) decide deixar “uma 

grana” para a esposa pobre e fugir do país simulando sua própria morte.  A rica Rafaela, 

então, sem marido, se vê obrigada a se mudar para a periferia de São Paulo, por 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4

coincidência na mesma vila de Rosemere, que se esforça para sustentar os dois filhos e 

ainda ajudar o pai, e as duas se tornam amigas. Enquanto Rosemere ensina Rafaela a ganhar 

e economizar dinheiro, Rafaela dá aulas de etiqueta para Rosemere.  

 
Embora fosse uma telenovela que abordasse prioritariamente as diferenças entre as culturas 

muçulmana e brasileira, em “O Clone”, de Glória Perez, de 2001, as camadas populares 

eram representadas em um núcleo no qual funcionava o “Bar da Dona Jura” e os moradores 

da vizinhança frequentavam o “Piscinão de Ramos”, em oposição ao núcleo do empresário 

rico Leônidas Ferraz (Reginaldo Faria), que mantinha negócios no Marrocos, e ao núcleo 

muçulmano, no qual nenhuma das mulheres precisava trabalhar e tinham uma vida de 

mordomias, financiadas por seus respectivos maridos. 

 
Em 2005, a Rede Globo montou sua primeira favela cenográfica para “América” de Glória 

Perez ― a novela conta a história de Sol (Deborah Secco), nascida e criada em um “morro 

carioca” que investe na tentativa de emigrar ilegalmente para os Estados Unidos em busca 

do “American Dream”, enquanto outro núcleo importante da história é formado 

principalmente por um casal respeitado pela alta sociedade do Rio de Janeiro ― a socialite 

Haydée (Christiane Torloni) e o arquiteto Glauco (Edson Celulari), que apesar das 

aparências vivem um casamento conturbado. Dois anos depois, em “Duas Caras”, veiculada 

em 2007 e de autoria de Aguinaldo Silva, o público acompanhou a trama produzida em 

torno de mais uma favela, a “Portelinha”, em contraposição a ricos moradores de 

condomínios da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

 
Esses são apenas exemplos que ilustram a constante presença de representações das classes 

populares nas telenovelas brasileiras da Rede Globo, geralmente inseridas em narrativas 

que, a partir de temáticas do cotidiano, exploram a dicotomia entre o rico e o pobre. O que 

este artigo pretende questionar é se, atualmente, essa contraposição foi abandonada em prol 

de uma abordagem com foco quase exclusivo nas práticas cotidianas das classes populares. 

 
A ascensão das classes populares no Brasil nos últimos anos 

 
Pela primeira vez na história do país, a classe C, ou mais conhecida como “classe média”, 

representa mais da metade da população.  Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), enquanto em 2005, a classe C era formada por cerca de 62,7 

milhões de brasileiros, em 2011 esse número saltou para 103 milhões ― no ano passado, o 
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grupo foi responsável por 44,3% de todo consumo registrado no Brasil, o correspondente a 

R$ 1 trilhão. De acordo com pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisas Sociais da 

Fundação Getulio Vargas, com base em dados da Pesquisa Nacional de Amostras a 

Domicílio (PNAD) do IBGE, só entre 2010 e maio de 2001, 3,6 milhões de pessoas 

migraram para a classe C ― no período, 1,4 milhão de brasileiros saíram da classe E e 356 

mil deixaram a classe D para essa classificação. 

 
O estudo da FGV conclui também que a desigualdade no Brasil vem caindo desde 2001. No 

período de 2001 a 2009, a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou em 1,49% ao ano, 

ao passo que a renda dos mais pobres cresceu a uma taxa de 6,79% ao ano. Embora o 

mesmo estudo enfatize que a desigualdade no país permanece entre as dez maiores do 

mundo, os números comprovam de fato uma significativa mobilidade social que vem 

levando os integrantes dessa nova classe média a alterar seus hábitos de alimentação, 

estudo, moradia, lazer e transporte. Vale aqui comentar o critério socioeconômico utilizado 

pela FGV para denominar essa classe C, ou classe média: representa o grupo que tem renda 

familiar entre R$ 1.100,00 e R$ 4.800,00. 

 
À medida que a pirâmide social brasileira vem ganhando novos contornos e novas 

dimensões, as pessoas, as instituições, o “mundo corporativo” e a mídia tentam encontrar 

respostas sobre essa nova realidade. Ninguém sabe ao certo ainda que hábitos de consumo 

já foram alterados e quais estão no meio de um processo de transformação; buscar um 

entendimento generalizado sobre essa nova classe média é uma atitude equivocada, pois o 

rótulo de “classe C” não é definidora em termos de práticas culturais. A própria identidade 

do sujeito moderno já não é mais sólida e monolítica; ela dialoga constantemente com o 

tecido das dinâmicas sociais que vão sendo produzidas por esses emergentes movimentos 

sociais e culturais que, acima de tudo, se constituem na diversidade e na pluralidade 

(HALL, 2002). Além da classe econômica, é preciso levar em consideração culturas de 

raça, gêneros, gerações, orientação sexual e etnias dominantes.  

 
Este artigo não se propõe a analisar as razões que levaram a essas mudanças, mas ressaltar 

que elas vêm causando impacto tanto no âmbito da produção como do consumo, 

influenciando a lógica da produção e do mercado brasileiro, que busca, a partir de estudos, 

atender a essa nova classe C. Mais do que o poder de adquirir produtos diferentes do que 

costumavam consumir, esses novos consumidores conquistaram um novo espaço de 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6

cidadania (CANCLINI, 1995). Eles são seus próprios autores e agentes, que escolhem o que 

vão comprar na busca de sua auto-identidade, como propõe Giddens (2002). 

Ou seja, o importante para este presente trabalho é perceber que as mudanças 

socioeconômicas em curso, e a consequente diminuição das desigualdades sociais, vêm 

acelerando também uma revisão da própria produção dos meios de comunicação, que estão 

incorporando as classes populares à cultura hegemônica (MARTÍN-BARBERO, 1997; 

CANCLINI, 1995). 

 
As aspirações da nova classe média de ocupar uma posição protagonista na sociedade vão 

além do consumo material; é possível que o desejo desse grupo seja o de ver a preservação 

de suas conquistas particulares e pessoais representadas nos meios de comunicação, 

independentemente de conceitos de classes econômicas.   

 
“Para este ‘novo’ consumidor, há que se entender o mercado não apenas 
como simples lugar de troca de mercadorias, mas como território de 
interações, no qual espaços de escolha, de diálogo entre sujeitos, de 
satisfação de necessidades materiais e culturais escrevem a complexidade 
da sociedade contemporânea.” (BACCEGA, BUDAG, HOFF, CASAQUI, 
2009, p. 164). 

 
É devido a esse contexto que a Rede Globo talvez tenha decidido rever o “peso” que 

atribuía em suas tramas às classes populares, tirando-as do papel de coadjuvantes, ou até de 

figuras importantes, mas sempre em oposição a núcleos de pessoas ricas, para de fato 

produzir duas telenovelas basicamente só para elas: “Avenida Brasil”, de João Emanuel 

Carneiro, e “Cheias de Charme”, de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira. 

 
A cena da teleficção hoje 

 
As especificidades da teleficção brasileira foram construídas pela Rede Globo, que, 

inspirada pelo moderno cinematográfico norte-americano, desenvolveu todo o aparato 

tecnológico necessário para o famoso “Padrão Globo de Qualidade”, com seu sinal 

transmitido com qualidade e suas imagens plasticamente bem produzidas.  

 
Segundo Lopes, Borelli e Resende (2002), a telenovela é planejada e produzida a partir de 

diversos componentes que precisam estar articulados para dar harmonia à obra, como as 

imagens, os códigos linguísticos oferecidos ― aqui incluindo o volume da fala e o 

encadeamento dos diálogos e das cenas que dão ritmo à criação dos personagens e das 
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situações dramáticas ―, a trilha sonora e efeitos sonoros, os ângulos captados pela câmera, 

a arte, a cenografia e o figurino. 

 
Além de seus padrões técnicos e estéticos e de suas estratégias comerciais de produção, a 

telenovela se consolidou no Brasil como um produto que exerce uma forte influência no 

imaginário social ao explorar a realidade econômica, social e cultural do país sem demarcar 

muito bem a separação entre ficção e realidade ― aliás, a fronteira entre os terrenos do 

ficcional e do não-ficcional é bem tênue (OROFINO, 2006, p. 153). Na verdade, há uma 

convergência desses dois mundos por intermédio do que Calvino (1993) chama de 

“territórios de ficcionalidade”: melodrama, comicidade, erotismo e fantástico se cruzam nas 

narrativas supostamente entrelaçadas e em fluxo permanente. 

 
Entre todos esses territórios, o melodrama é o que prevalece no contexto da ficção seriada 

no Brasil. O mesmo é decisivo nas narrativas latino-americanas:  

 
 “Tendo como eixo central quatro sentimentos básicos ― medo, 
entusiasmo, dor e riso ―, a eles correspondem quatro tipos de situações 
que são ao mesmo tempo sensações ― terríveis, excitantes, ternas e 
burlescas ― personificadas ou ‘vividas’ por quatro personagens ― o 
Traidor, o Justiceiro, a Vítima e o Bobo ― que, ao juntarem-se realizam a 
mistura de quatro gêneros: romance de ação, epopeia, tragédia e comédia. 
Essa estrutura nos revela no melodrama uma tal pretensão de intensidade 
que só se pode alcançar à custa da complexidade.”  (MARTÍN-
BARBERO, 1997, p. 168)  
 
 

Silverstone (1994) explica que o drama está presente na vida das pessoas e é, por isso, que 

elas ficam tão “encantadas” com as tramas veiculadas diariamente na TV, seja nos horários 

das seis da tarde, sete da noite, oito da noite ou onze da noite ― esse último recém-criado 

pela emissora.  

 
Atualmente, o “Padrão Globo de Qualidade” e o fascínio do melodrama se fazem presentes 

em duas produções do horário nobre que abordam ― ou, pelo menos, tentam ― o contexto 

social da nova classe média: a novela “Cheias de Charme” e “Avenida Brasil”. Ao som do 

“tecnobrega”, gênero musical que até então era sucesso apenas nas Regiões Norte e 

Nordeste, a novela “Cheias de Charme” é um típico exemplo do uso do melodrama, 

lembrando as chanchadas do cinema nacional ― filmes geralmente musicais, que 

explorando um humor popularesco e ingênuo e fizeram sucesso entre as décadas de 1930 e 

1950. Na trama principal, estão as três “empreguetes” ― uma mistura de empregada 
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doméstica com o termo “periguete”, atualmente em moda na linguagem coloquial, usado 

para intitular um perfil de mulher “insinuante” e “oferecida” ―, vividas pelas atrizes Taís 

Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond, que são pobres e sonham virar “estrelas” da 

música; em  contraponto está a vilã Chayene, interpretada por Cláudia Abreu, uma poderosa 

cantora “tecnobrega” que personifica a musa de gestos e gostos exagerados, que sempre se 

veste com cores fortes e muitos adereços brilhantes, lembrando um pouco até o estilo da 

viúva Porcina, de “Roque Santeiro”, só que inserido em um contexto contemporâneo de 

“celebridade”.    

 
Já “Avenida Brasil”, apesar de também apelar para as classes populares e inclusive utilizar 

algumas sequências e cenários parecidos com os de “Cheias de Charme”, apresenta ao 

telespectador um drama urbano baseado na tragédia clássica, com algumas pitadas de 

humor, a partir da história de Nina (Débora Falabella), alimentada pelo desejo de vingança 

após ter sido maltrada pela madrasta e abandonada em um lixão quando criança, e de 

Carminha (Adriana Esteves), a vilã responsável pela infância difícil de Nina, esposa de um 

ex-jogador de futebol, que desperta sentimentos de ódio no público, mas que também 

consegue mostrar alguns aspectos positivos em sua personalidade.  

 
Avenida Brasil 

 
 

 “Sinto que essa ideia de que a população quer ver os ricos nas novelas é 
cada vez menos importante. As pessoas preferem se ver a ver uma 
realidade que não é a delas. Eu me toquei disso quando vi o quanto a 
Donatela (Claudia Raia em “A favorita”) era estigmatizada por ser rica e o 
quanto interessava pouco às pessoas ver aquele universo, aquela família 
de elite. O desafio é fazer cada vez mais um produto de massa.” (João 
Emanuel Carneiro)3 
 
 

O depoimento do autor dá a tônica com a qual a novela “Avenida Brasil” vem sendo 

produzida. Em um país no qual um ex-metalúrgico do Grande ABC, sem curso de 

graduação conquistou a Presidência da República e em que rapazes pobres e humildes 

conseguem desenvolver uma carreira como jogadores de futebol, repleta de fama e cifras 

milionárias, a produção televisiva passa a orientar a trama para histórias de sucesso, de 

pessoas que cresceram com o próprio esforço e “subiram na vida” ― um dos objetivos 

                                                
3 DIÁRIO DO NORDESTE. Reflexo da vida real. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1139652>. Acesso em 28 jun. 2012. 
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dessa estratégia talvez seja o de atrair uma audiência que se identifique ou se inspire com o 

que está assistindo todas as noites pela TV. É o que Lopes (2003) afirma sobre a telenovela:  

 

“É verdade que ela possui uma penetração intensa na sociedade brasileira, 
devido a uma capacidade peculiar de alimentar um repertório comum por 
meio do qual pessoas de classes sociais, gerações, sexo, raça e regiões 
diferentes se posicionam e se reconhecem umas às outras (...) A novela 
constitui-se em veículo privilegiado do imaginário nacional, capaz de 
propiciar a expressão de dramas privados em termos públicos e dramas 
públicos em termos privados.” 

 

Em “Avenida Brasil”, a principal protagonista é Nina, que perdeu a mãe aos três anos de 

idade e foi criada com carinho por Genésio, seu pai. Após a sua morte, ela é abandonada 

por Carminha no lixão. Lá, Nina é criada por Lucinda (Vera Holtz) e acaba depois adotada 

por um casal e vai morar na Argentina. Quando o pai adotivo falece, ela volta ao Brasil 

querendo se vingar da madrasta má. Até aqui, Nina se enquadra na definição de Martín-

Barbero de vítima, um dos quatro integrantes nucleares do melodrama. No entanto, ela não 

é “dócil” e “meiga”, características típicas desse perfil, pelo contrário: é uma mocinha 

capaz de agir como vilã/traidora, a partir da justificativa que os fins justificam os meios. 

Nina, por exemplo, é capaz de se tornar amante de Tufão (Murílo Benício), atual marido de 

Carminha, mesmo nutrindo um amor verdadeiro por Jorginho (Cauã Reymond), filho de 

Tufão. Apesar de trabalhar na casa de Carminha e Tufão como empregada doméstica sem 

que eles saibam seu verdadeiro nome (Rita), Nina conseguiu superar as dificuldades vividas 

na época em que foi largada no lixão e se tornar uma chef de cozinha na Argentina. 

 
Já Carminha, que seria a traidora/vilã, é uma mulher ambiciosa, fria e amoral, que teve um 

passado pobre e esconde um segredo antigo, ainda não revelado na história. No início da 

trama, ela aplica um golpe em Genésio, pai de Nina, e depois abandona a menina no lixão 

― destino, aliás, que ela deu ao seu próprio filho, Jorginho. Depois se casa com Tufão, 

mantém um caso amoroso com Max (Marcelo Novaes), seu parceiro de golpes, e “adota” 

Jorginho. Após seu casamento com o jogador de futebol, Carminha muda o estilo de se 

vestir: figurinos comportados e suaves, com predominância da cor branca, normalmente 

combinada com peças claras como o rosa, escondem o seu verdadeiro caráter. No pescoço, 

um colar de Nossa Senhora demonstra uma aparente religiosidade. Embora estejam aí 

presentes características que personificam o mal, a personagem de Adriana Esteves tem 

momentos de fragilidade e de “humanidade”, quando, por exemplo, sofre com a rejeição de 
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Jorginho, quando ele descobre que ela é sua mãe biológica, ou mesmo nas cenas iniciais da 

novela em que ela o abandona no lixão ― sua fisionomia é de um genuíno sofrimento, o 

que dá indícios de que alguma revelação está por vir na novela de João Emmanuel 

Carneiro.  

 
No núcleo principal da novela, está também Tufão, ex-jogador de futebol, rico, mas que 

busca levar uma vida sem ostentação. Ele seria a personificação do herói, que provoca 

entusiasmo. Preocupado em não abandonar suas origens, valoriza os laços familiares e 

acaba se casando com a mulher do homem (Genésio) que atropelou e matou. Muito por 

sentimento de culpa, assumiu os dois filhos de Carminha e foi fiel e companheiro a ela por 

muitos anos. Sustenta a família toda, incluindo o cunhado que é amante de sua mulher.  

 
A mãe de Tufão é Muricy (Eliane Giardini), que saí do Nordeste e vai morar no Rio de 

Janeiro na década de 1970. Na época, atuou como empregada doméstica e fez o que pode 

para criar os filhos, enquanto trabalha como ambulante nas imediações da Central do Brasil. 

Separada de Leleco (Marcos Caruso), sujeito “boa praça” que também sustentado pelo filho 

passa seus dias se divertindo e bebendo cerveja com os amigos, Muricy vive com Adauto, 

um gari pobre e analfabeto, que tem entre suas fantasias sexuais a mulher vestida de 

empregada doméstica.  

 
Outros destaques da novela são a Monalisa (Heloisa Perissé) que, nascida na Paraíba, vai 

para o Rio de Janeiro, começa a trabalhar de manicure e consegue subir na vida com seu 

próprio esforço, montando uma rede de salões de beleza;  Suelen (Isis Valverde) que é uma 

“periguete”, “maria-chuteira”, que flerta com todos os rapazes do bairro; e Lucinda, “mãe 

do lixão” que já criou dezenas de crianças em sua casa com restos de entulhos. 

 
Dos 40 personagens da novela, apenas cinco pertencem a um núcleo de ricos sem um 

passado de pobreza, que em “Avenida Brasil” é responsável pelas pitadas de humor da 

narrativa: Cadinho (Alexandre Borges), que é casado ao mesmo tempo com Verônica 

(Débora Bloch) e Noemia (Camila Morgado), além de ter um caso com Alexia (Carolina 

Ferraz) ― enquanto Débora (Nathalia Dill) é filha de Verônica e Cadinho. Com base no 

corpus teórico oferecido por Martín-Barbero, talvez Cadinho se enquadraria na definição 

melodramática de bobo, aquele que produz um relaxamento emocional após momentos de 

tensão. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 11

De fato, ao fugir de perfis caricaturais, “Avenida Brasil”, provoca polêmica e tira o 

telespectador da “zona de conforto” de conseguir definir com clareza a personalidade de 

cada personagem. Ao exibir Nina, uma mocinha que adota um “ar” meio sombrio tanto nas 

roupas como nas atitudes, e uma Carminha, a vilã, com um visual de roupas claras e sempre 

com uma postura de leveza, a novela inverte o que seria lógico na narrativa ficcional para 

torná-las mais “humanas” e não fiéis representações do bem e do mal. A própria 

ambientação cênica da telenovela colabora para essa constante tensão: grande parte dos 

cenários são obscuros, com uma luz densa. 

 
A verossimilhança dos personagens é também explorada nas cenas do cotidiano e nos 

hábitos das pessoas que fazem parte da história, a começar pelas refeições. Ao contrário das 

novelas de Manoel Carlos, nas quais os personagens sempre aparecem educadamente 

conversando durante o café da manhã, de uma forma harmoniosa, como se todos soubessem 

exatamente o momento certo de fazer uma pausa para o outro falar, como um típico 

“comercial de margarina”, as refeições em “Avenida Brasil” já se destacam pelo alto 

volume da fala de seus participantes, que não se importam de interromper uns aos outros, de 

se levantar de forma abrupta da mesa sem pedir licença ― enquanto a cena é preenchida 

também pelo bater dos talheres na mesa. Aliás, gargalhadas altas, vozes esganiças e 

decoração exagerada se fazem presentes na trama, enquanto mulheres desfilam com saltos 

muito altos e roupas apertadas pelos botequins da cidade cenográfica retratando a periferia 

do Rio de Janeiro. No baile charme do Divino Futebol Clube, é comum as moças 

“periguetes” beberem cerveja diretamente do gargalo da garrafa. A comicidade da 

telenovela, baseada em textos sarcásticos e caricaturais, fica restrista às armações do 

mulherengo Cadinho, que não pertence ao bairro de Tufão e sua família.  

 
Conclusão 

 
Se aqui fosse adotada uma perspectiva da indústria cultural da Escola de Frankfurt, a 

telenovela poderia ser percebida como mais um produto à venda a serviço do status quo, 

que simplesmente reproduz valores de um sistema econômico industrial-capitalista. No 

entanto, essa é uma visão linear. Em seu percurso de produção e recepção, a telenovela põe 

em evidência modos de expressão da cultura brasileira e está sempre vinculada ao momento 

histórico atravessado pelo país. 
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Ao longo das últimas duas décadas, muitos teóricos críticos da América Latina ― autores 

como Jesus Martín-Barbero, Guillermo Orozco, Jorge Gonzallez, Maria Immacolata Lopes, 

Maria Aparecida Baccega, Valerio Fuenzallida, entre outros ― vêm estudando esse 

programa como um lugar de negociação em torno da produção de sentido. Com base nesse 

corpus teórico, é possível constatar que, à medida que surgem no tecido social, as práticas 

de consumo encontram um espaço de representação na produção audiovisual brasileira, 

com destaque para a telenovela.  

 
O protagonismo das classes populares na novela “Avenida Brasil” está inserido nesse 

contexto de negociação e reflete um tema contemporâneo que vem sendo debatido tanto 

pela academia como pelas empresas, que buscam decifrar e entender melhor as classes C, D 

e E, cuja participação econômica, social e cultural vem promovendo mudanças na 

configuração do país. Como o público está reagindo a essa produção televisiva da Rede 

Globo? Será que as classes populares estão se sentindo de fato representadas na tela? Essas 

são questões importantes que merecem uma investigação. Este artigo se propõe apenas a 

suscitar uma análise inicial sobre o tema, esperando, assim, contribuir para o debate. 
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