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1. Introdução

Embora inserida num processo de mudança relativamente lento, a telenovela brasileira
vem sendo modificada em seu formato há algumas décadas, pelo menos desde que começou a
romper, ainda que parcialmente, com padrões da moralidade católica. A modernização da
teleficção brasileira ocorreu a partir dos anos 70, ao propor um modelo mais realista, em
substituição às velhas formas de melodramas até então utilizadas na televisão. A nova orientação
adotada “posicionou a telenovela num lugar mais próximo à crônica, com personagens menos
idealizadas, uma nova postura moral e novas convenções formais.” (Xavier 2004:48).

O sucesso das telenovelas brasileiras atuais é constatado não apenas nos níveis de
audiência, mas principalmente no imenso mercado que movimenta, fruto de propaganda e
merchandising, e também de comercializações e negócios que resultam de fatores nem sempre
controlados pelos detentores do programa, como vendas de produtos de maquiagem e outros
utilizados pelos personagens da trama. Se isso acontece, é em razão de sua capacidade de
adaptação a novos moldes e sua pertinência para a cultura que ao mesmo tempo espelha e ajuda a
fortalecer: a telenovela é “não somente um gênero híbrido economicamente viável, mas, pelo
bem ou pelo mal, uma parte integral da cultura brasileira.” (Straubhaar 2004: 101). Mesmo se a
situarmos nos limites de permanência do gênero teledramatúrgico, em função de características
estruturais, “sua agilidade para incorporar inovações garante-lhe permanência como forma
narrativa  e mantém seu poder de sedução, ainda que a iminência de seu esgotamento seja
permanentemente alardeada.” (Motter 2004: 251).

A telenovela Avenida Brasil, exibida pela Rede Globo de Televisão em 2012, é
considerada por muitos críticos como um marco na teledramaturgia brasileira, não por ter
atingido índices de audiência superiores a outras grandes produções da mesma emissora, mas por
ter trazido importantes inovações para o gênero. Como características importantes para a
tipificação da novela analisada, destacamos os recursos cinematográficos empregados na
filmagem, que trouxeram maior qualidade de imagem, e a naturalização das falas dos
personagens, graças à direção de Amora Mautner, que impingiu ao melodrama ares de conversas
domésticas, ao permitir que os personagens falassem muitas vezes ao mesmo tempo, como numa
situação real de diálogo familiar. Esses dois recursos contribuíram para aproximar a novela de um
“real” concebido como mais verdadeiro, já que mais imitativo das situações naturalmente
encontradas no cotidiano dos telespectadores, em sua vida pessoal. Sob o ponto de vista
sociológico, a grande inovação de Avenida Brasil foi conseguida graças à centralização do
enredo na contrariedade de dois espaços sociais, muito pouco ou nada abordados nas redes de
televisão aberta no Brasil: de um lado o núcleo ligado ao Lixão, vivendo uma situação de miséria
extrema; de outro, os personagens agrupados em torno do jogador de futebol Tufão, classificados
como a “nova classe C” brasileira, reflexo do imenso contingente de pessoas que saíram do limiar
de pobreza para adensar a camada de população que tem acesso a bens de consumo – é a classe
social que mais cresce economicamente no Brasil. Nessa busca de aproximação entre o espaço
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social dos personagens e o do telespectador, a novela abandonou o tradicional glamour dos
espaços luxuosos e respectivo status social que caracterizaram inúmeras novelas da Globo, tendo,
inclusive, satirizado em alguns capítulos a zona sul carioca, por meio do núcleo atuante em torno
do personagem Cadinho. Ao contrário do que acontecia em muitas outras novelas, o bairro
chique foi retratado com ironia e serviu apenas como apoio para ressaltar o bairro do Divino
como verdadeiro locus da trama. Inserido a meio caminho entre o Lixão e a Zona Sul, o Divino –
nome fictício escolhido para nomear um suposto bairro do subúrbio carioca – foi palco das cenas
mais relevantes e atraiu a atenção do público pelo caráter realístico das ações que ali foram
inseridas. O ambiente descontraído, em que surgiram muitas situações divertidas e inusitadas –
boa parte delas tributáveis à espontaneidade dos atores e à visível harmonia reinante entre eles e a
direção geral – foi apreciado pelo público telespectador, principalmente pela classe emergente
supostamente retratada na novela. Segundo Renato Meirelles (Carneiro 2012), sócio diretor do
instituto de pesquisa Data Popular, especializado na nova classe média, “a novela reflete uma
classe C que quer se ver. É diferente do novo rico do passado, que queria parecer quem não era e
tinha vergonha de falar de onde vinha.” Para explicar a maneira pela qual a classe emergente se
identificou com a novela, Meirelles lança mão do que chama de “aspiracional possível”, ou seja,
os sonhos que estão ao alcance das mãos: ter um bar como o do personagem Silas ou um salão de
cabeleireiras como o de Monalisa são conquistas possíveis para essa nova classe trabalhadora, o
que não acontecia em novelas anteriores, em que personagens ricos detinham um padrão de vida
“inalcansável” para a maioria dos telespectadores.

Não foi a nova classe C a única parcela da população que se deixou afetar pelos encantos
de Avenida Brasil: também os telespectadores oriundos de estratos sociais mais elevados foram,
de alguma forma, atingidos pela onda de reflexos da novela. Num momento de efervescência
política em que se encontrava o Brasil, em pleno período eleitoral e às vésperas do veredicto
sobre o escândalo conhecido como “mensalão”, o assunto que tomou conta do país foi o final da
novela. Além do intenso noticiário nacional, dando conta dos possíveis desfechos da narrativa, a
imprensa internacional também mencionava, na época, a incrível mobilização popular em torno
da trama. A revista americana Forbes, por exemplo, na edição de 21 de outubro de 2012, noticiou
o faturamento recorde da novela, estimado em um bilhão de dólares e teceu comentários sobre
um possível “apagão” esperado para o horário de exibição do último capítulo da novela, em
função do previsível aumento do consumo de energia gerado pelos grande número de televisores
ligados simultaneamente.

2. A geração C diante da novela

Comparada a outras produções do gênero, Avenida Brasil destacou-se, sem dúvida, por
sua qualidade técnica. Mas, se boa parte do sucesso dessa telenovela deve ser creditada, às
inovações tecnológicas empregadas e ao próprio contexto dramatúrgico, que contou com um bom
roteiro e um elenco enxuto e afinado com a proposta narrativa, outro fator importante contribuiu
para a fidelização do público e singularização da novela: a intensa movimentação ocorrida,
durante os vários meses de sua exibição, em outros suportes, principalmente os que se alimentam
da internet. Nunca antes fora constatada na mídia brasileira uma convergência tão intensa e tão
duradoura, tendo como fonte um único produto ficcional. Assim, para considerarmos Avenida
Brasil um verdadeiro divisor de águas na teledramaturgia brasileira, é preciso levar em conta,
também, o que ela significou dentro dos limites da chamada “Social TV” e seus desdobramentos
no contexto maior da cibercultura.
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Os estudos de “Social TV” (Cesar e Greetz 2011) abrangem a observação dos fenômenos
que resultam da interação entre a internet e a televisão. Trata-se de examinar o hábito de grupos
que comentam via tablets, smartphones ou outros suportes o conteúdo de programas exibidos na
televisão, ao mesmo tempo em que assistem a eles. O fenômeno é percebido quando os
telespectadores externalizam suas críticas e opiniões diversas, através das redes sociais virtuais
disponíveis. Sob o ponto de vista mercadológico e social, ao acessar esses diferentes suportes
para manifestar seu ponto de vista ou participar do espetáculo televisivo, o consumidor se
transforma, também, em produtor de conteúdo.

A Social TV é frequentemente associada a um outro conceito, o de “Geração C”, que nos
ajuda a compreender melhor os fenômenos decorrentes das novas formas de consumo cultural. A
partir de Pankraz (2010), denomina-se “Geração C” o grupo de jovens que nasceram e foram
criados fora dos meios de comunicação tradicionais. Esses jovens, mas não apenas eles, como
também os adultos mais velhos que aderiram a esse círculo, caracterizam-se pela conectividade
constante, a cocriação e a curiosidade (Igarza 2010). Trata-se de pessoas que passam boa parte de
seu tempo, seja nos espaços destinados ao lazer ou mesmo ao trabalho, conectados a um
dispositivo que lhes permita a comunicação com seus pares, identificando pontos de interesse
comum e compartilhando informações. É interessante salientar que essas pessoas gerenciam a
informação recebida e são responsáveis pela hierarquização do que ocorre a sua volta,
priorizando, na maioria das vezes, de forma coletiva – em seus pequenos núcleos de atuação – os
assuntos que devem ser retransmitidos a seus pares. Como aponta Igarza (2010), “a informação
que surge da conversa com os pares é mais confiável que a proveniente das fontes tradicionais” e
não são mais os jornais e a TV que decidem o que deve ser priorizado em termos de informação,
sendo cada um responsável por aquilo que lhe importa saber.

Não nos preocupa neste momento delinear o perfil etnográfico da chamada “geração C”,
pois sabemos, inclusive, que pode haver grande flutuação na faixa etária em que se inserem esses
internautas. Mais do que a idade, é o comportamento bastante homogêneo do grupo face ao
consumo da indústria do entretenimento que nos interessa de perto. De maneira mais ampla, a
delimitação, ainda que pouco rígida, da “geração C” ajuda-nos a entender as novas práticas de
consumo da teledramaturgia como um fenômeno de interatividade, em que os conteúdos
transmitidos pela TV são apenas o ponto de partida para múltiplas performances culturais. O
acesso às redes sociais tem proporcionado transformações relevantes nesses conteúdos e em seus
formatos, fazendo da novela uma narrativa cada vez mais transmidiática, na qual se evidencia um
transbordamento da instância produtora sobre os dois polos da comunicação. O "modo de contar"
na mídia nos deixa, assim, cada vez mais distanciados do antigo modelo emissor-mensagem-
receptor:

Hoje as informações que estão na rede se desprendem do sujeito narrador para se
tornar um hipertexto. As narrativas online e os hipertextos estão retirando da
sociedade a ideia de autoria narradora, pois a tessitura do storytelling se produz
em semiose infinita. Assim, o fato que gera uma storytelling se desdobra em
outras versões intertextuais e multimidiáticas formando uma rede de infinitas
interpretações. (Lopes et al. 2009: 398).

A tendência à transmediação foi observada com maior intensidade em Avenida Brasil,
mas o fenômeno já acontece há bastante tempo na indústria midiática, com a convergência de
plataformas que se unem na produção de sentidos, a partir de um único produto ficcional. De
acordo com Fechine e Figueirôa (2009: 357), “as narrativas transmídias  envolvem a criação de
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universos ficcionais compartilhados pelos diferentes meios, cabendo a cada um deles desenvolver
programas narrativos próprios, mas de modo articulado e complementar com os demais".

Seja ou não classificada como "geração C", percebemos que essa parcela não
negligenciável da população colaborou de forma consistente para a enorme capilaridade da
telenovela Avenida Brasil. A participação popular foi tão intensa, que se tornou um hábito entre
os internautas e usuários de celulares enviar mensagem com o refrão "oi oi oi" como alerta para
avisar os amigos sobre o início de cada capítulo. Tal qual um grito de guerra, a "tribo"de
internautas, constituída em torno de um mesmo espetáculo, agrupava-se no horário determinado
para agir, concomitantemente à apresentação da novela, comentando conteúdos e disseminando
suas próprias criações. A título de exemplo, elencamos algumas performances visuais capturadas
em ambiente virtual, durante o período de exibição da novela (Figuras 1, 2 e 3):

Figura 1 – Meme 1
Fonte: http://memegenerator.net/

Figura 2 – Meme 2
Fonte:

http://acordalondrina.blogspot.com.br/2012/07/cass
acao-de-barbosa-e-culpa-da-rita.html

Figura 3 – Mussum/Carminha
Fonte: http://habner-santos.blogspot.com.br/
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As imagens selecionadas traduzem a interação que se produziu  a partir de um dos
bordões mais conhecidos de Avenida Brasil: "é tudo culpa da Rita", frase pronunciada pela
personagem Carminha ao se referir a sua antagonista Rita/Nina. Essas imagens circulavam
maciçamente nas redes sociais, principalmente em páginas do Facebook, criadas especificamente
para a veiculação de situações da "Social TV" associadas ao meme. As figuras mostram
atividades de cocriação bastante distintas: enquanto a primeira envolve um dito popular e tem
cunho generalizante, a segunda reflete acontecimentos políticos regionais referentes a uma cidade
específica; a terceira, diferentemente das outras duas, aponta para outra ficção exterior à novela,
no caso, o personagem criado pelo comediante Mussum, cuja fala é caracterizada pela
substituição das sílabas finais por "is" – daí a transformação de Rita e Nina respectivamente em
"Ritis" e "Ninis". Na imagem da figura 3, há uma montagem fotográfica que sobrepõe o rosto de
Mussum ao de Carminha, fazendo com que o ator possa ser identificado, por semelhança, à
protagonista da novela.

3. O suspense na novela

Avenida Brasil, seguindo uma tendência já anteriormente verificada nas chamadas novelas
das oito, aproximou-se do formato de série policial, trazendo para a sequência de acontecimentos
uma velocidade bem maior do que nas histórias tradicionais. Além disso, os enigmas e suas
resoluções foram isolados por momentos de grande tensão narrativa, gerando expectativas de
continuidade que eram intensamente discutidas, enquanto probabilidade, nas redes sociais.

O suspense de cunho policial foi um dos ingredientes básicos para a fidelização do
telespectador, que esteve o tempo todo envolvido pelo jogo do ser e parecer que ambientava as
cenas protagonizadas por Nina e Carminha. Entendido como uma espécie de reticência textual, o
suspense age diretamente da curiosidade do telespectador, que, agindo como um intérprete
implicado na história que se desenrola, prende-se passionalmente à incerteza do desfecho. Ora, a
curiosidade é exatamente um dos elementos do tripé de sustentação da chamada "Geração C", o
que comprova a eficácia da estratégia televisiva na busca de adesão a seus projetos ficcionais. No
plano estético, a novela criou as famosas cenas congeladas ou "frisadas" ao final de cada capítulo,
caracterizadas pela suspensão sintagmática das ações em curso, que marcava o início da espera
do espectador diante dos acontecimentos futuros.

Cada capítulo foi, assim, encerrado por um congelamento de imagem: no total, foram 179
capítulos e 179 frisadas, ao longo de 7 meses de duração da novela. Essas frisadas mantiveram
algumas características formais em sua constituição: à exceção do último capítulo, que congelou
a bandeira do Divino Futebol Clube, as imagens mostravam personagens em preto e branco no
primeiro plano, sobre um fundo escuro, onde apareciam as famosas "bolinhas" coloridas que
caracterizavam a abertura da novela. É o caso desta frisada, em que se vê a personagem
Carminha, em primeiro plano (Figura 4):
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Figura 4 – Frisada do Cap 123
Carminha consegue fugir da casa de repouso

Fonte: http://gshow.globo.com/novelas/avenida-brasil/

Figura 5 – Imagem capturada da abertura 1
Fonte:

https://www.youtube.com/watch?v=OQ27Fa2oV2Y

Figura 6 – Imagem capturada da abertura 2
Fonte:

https://www.youtube.com/watch?v=OQ27Fa2oV2Y

As esferas imóveis que caracterizavam o segundo plano das frisadas, conforme se vê na
figura 4, eram coloridas em vermelho e branco, lembrando as esferas multicolores que, sob efeito
de focalização diferida, pareciam circular em torno dos dançarinos que apareciam diariamente na
abertura (Figuras 5 e 6). Na verdade, essas esferas resultam, originalmente, de um efeito
fotográfico conhecido como bokeh ou efeito bolha, conseguido graças a uma baixa profundidade
de campo e diferentes formatos de abertura da objetiva. No bokeh, a figura é focada com nitidez e
o fundo da imagem é desfocado o bastante para criar essas formas arredondadas, que se
assemelham a luzes coloridas.

Sob o ponto de vista da expressão, as frisadas caracterizavam-se, portanto, pelo
imobilismo da imagem e pela justaposição do policromatismo das esferas e o monocromatismo
dos personagens congelados. Cada frisada era acompanhada por um protocolo sonoro, sempre
igual e ascendente, que balizava a passagem da /mobilidade/  para a  /imobilidade/. A interrupção
do som coincidia com a marcação da tonicidade sobre a última imagem capturada, que, em geral,
deixava entrever, nos gestos e feições, os diferentes estados passionais dos personagens atuantes.
Os personagens eram "pegos em flagrante" pela câmera, simulando um estado de tensão incoativa
entre dois polos do processo.

No plano do conteúdo, a inserção de um acontecimento perturbador, algo que de alguma
forma afeta a trama, constitui o chamado "gancho" para o capítulo seguinte. Essa é, em última
análise, a função semântica da frisada, que se interpõe, como um antissujeito, à conjunção do
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telespectador com a continuidade dos fatos. Dessa forma, o efeito de sentido da frisada se
constrói em torno da oposição /estático/  versus  /dinâmico/ , refletindo a ideia da interrupção
momentânea dos acontecimentos, com a consequente suspensão do sintagma narrativo. Pode-se,
então, perceber uma relação semissimbólica delineada na sobreposição das categorias do plano de
conteúdo, indicando a oposição estático/dinâmico que reflete a alternância frisada/capítulo em
andamento sobre as categorias da expressão, na junção do preto e branco dos personagens,
caracterizando a imobilidade; e o colorido das esferas, metonimicamente aludindo à volta da
mobilidade, ou "parada da parada".

As frisadas foram tão apreciadas pelo público que rapidamente "saltaram" da telinha para
os diversos suportes dos usuários da internet, proliferando nos celulares, nos twitters, no
facebook, nas proteções de tela dos computadores. Num brevíssimo lapso de tempo, surgiram
dezenas de tutorias disponibilizados em rede para ensinar os internautas a produzir seus próprios
congelamentos. O youtube era um dos canais mais acessados na rede para a aprendizagem da
técnica, que era anunciada sob nomes diversos, tais como "efeito Avenida Brasil", "me congela!",
"aprenda a congelar imagens", etc., mas sempre, de alguma forma, referiam-se à novela, como se
o efeito bokeh fosse intrínseco a ela.

A partir desse momento, começaram a circular na rede ensaios fotográficos de todo tipo,
alguns mais, outros menos criativos, utilizando a ideia da frisada como manipulação para as mais
diferentes performances. As imagens recriadas eram, em geral, bem-humoradas, e parodiavam os
personagens da novela, agora substituídos por personalidades políticas, pessoas conhecidas ou
cidadãos comuns.

O fenômeno de cocriação de conhecimento a partir das frisadas foi tão intenso nas redes
sociais que a própria emissora achou por bem compartilhar o saber-fazer e passou a
disponibilizar, em seu próprio site, um aplicativo específico para os internautas interessados em
congelamento de imagens:

Figura 7 - Aplicativo da Rede Globo – Entrada
Fonte: http://especiaisap.gshow.globo.com/novelas/avenida-

brasil/congele-sua-foto/
Figura 8 - Aplicativo da Rede Globo – ajuste

Fonte:
http://especiaisap.gshow.globo.com/novelas/avenida-

brasil/congele-sua-foto/
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O surgimento do aplicativo da Globo mostra o quão afinadas são as relações pervasivas
que se constroem no ciberespaço a partir do transbordamento de conteúdos nas diferentes mídias
atualmente utilizadas. A iniciativa da emissora apenas comprova uma tendência que tem sido
verificada na comunicação audiovisual, que parece apostar na convergência das mídias como
estratégia indispensável para a conquista de novos mercados. Enquanto produto legítimo de
expressão de uma cultura, e, portanto, pertencendo ao rol de discursos que merecem a
credibilidade da nação, a telenovela tende a incorporar essas novas práticas de consumo: hoje
"são desenvolvidos conteúdos relativos às novelas pelos seus próprios núcleos de produção, que
saem do âmbito da televisão, encontrando espaço e audiência em outras mídias caracterizadas
agora pelas possibilidades de mobilidade, portabilidade e interatividade." (Médola e Redondo
2009: 146).

Embora se trate de um produto dos tempos atuais, resultante de um processo de
intermidialidade, a "receita" de como fazer uma frisada, divulgada no próprio site da emissora,
pode ser examinada à luz da semiótica como uma receita de cozinha comum, semelhante à
histórica "Soupe au pistou", analisada por Greimas (1983) . O objeto "frisada" pode ser visto
como um lugar de investimento de valores, resultante de um programa narrativo de produção; e a
receita do como fazer como manifestação de um saber-fazer, ou seja, uma forma de competência
atualizada, cujo sujeito modalizado pelo saber entra em relação contratual com o sujeito do
querer  (enunciatário), com quem compartilha um mesmo código cultural.

Durante alguns meses, conviveram lado a lado o aplicativo da Globo e os diversos
tutoriais "caseiros" que, numa verdadeira "corrida armamentista", competiam em qualidade e
facilidade para a execução de fotos congeladas. É preciso notar, porém, que tanto no site da
Globo quanto nos diversos tutoriais disponíveis, o que se propunha ensinar era apenas um
simulacro de congelamento, pois não se tratava de pausar uma imagem em movimento, e assim
interromper o fluxo de acontecimentos, mas sim de utilizar como ponto de partida uma imagem
fixa, da qual se subtraía a cor com a ajuda de ferramentas  de programas de edição de imagem.
Além disso,  o efeito bokeh, normalmente obtido por meio de lentes fotográficas, ocorria de
forma padronizada, como uma moldura pronta para receber, tal qual um implante, a fotografia
escolhida.

No site da Globo, o aplicativo associava-se diretamente ao facebook e o usuário era
convidado a escolher uma foto de seu álbum e colocá-la dentro da moldura pronta. Bastava seguir
alguns passos bem simples para se conseguir o "efeito congelado", que rapidamente podia ser
exibido na rede. As fotos pessoais eram, assim, transformadas para se assemelharem às frisadas e
mantinham, ainda que sob a modalização do parecer, o contraste primeiro/segundo plano
conseguido pelo efeito das esferas coloridas. Dessa forma, o aplicativo funcionava como um
espaço paratópico, onde os sujeitos adquiriam a competência para executar, no espaço utópico do
facebook, suas performances estéticas.

Resta dizer que o verdadeiro bokeh fotográfico é um efeito buscado pelos fotógrafos para
destacar um objeto de seu plano de fundo. Esse destaque permite valorizar o objeto focado,
atribuindo um efeito estético a sua imagem. Certamente, o relevo dado à fisionomia dos sujeitos
retratados nas fotos que circularam na rede, com a consequente valorização de suas imagens
pessoais, em contraste com o plano de fundo, foi um dos elementos responsáveis pela euforização
da prática. Rostos iluminados pelos aplicativos tornaram-se motivo de satisfação pessoal, e por
isso eram replicados com rapidez e frequência nas redes sociais.

A experiência de congelamentos é um exemplo claro de manifestação do "querer-ser-
visto", competência que não falta aos membros da "geração C". Conforme afirma Igarza (2010:
2), uma das características desse agrupamento de pessoas é a capacidade de "converter suas vidas
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em espaço coletivo, compartilhando experiências nos meios sociais, tornando-se o epicentro de
um novo sistema de consumo de conteúdos e de interação com o sistema cultural-mediático".

É interessante perceber que o congelamento e, consequentemente, a brincadeira de imitá-
lo, tem suas raízes no suspense – algo que, a princípio, nos parece pertencer a um universo
disfórico, pois reflete situações que, na vida real, geram angústia e são dificilmente suportáveis.
Entretanto, sabemos que a tensão narrativa é um ingrediente básico para a fruição da leitura e,
como dito anteriormente, não pode faltar nos roteiros teledramatúrgicos, principalmente em se
tratando de "novelas das oito". Raphaël Baroni, importante teórico do suspense, tece
considerações relevantes sobre o prazer que decorre da tensão narrativa. Para o autor, "no
contexto da narratividade, e sobretudo se o texto é de natureza ficcional, a tensão que caracteriza
a espera assume, geralmente, uma tonalidade positiva." (Baroni 2006: 172). O suspense é
responsável por uma espécie de "excitação lúdica" (Baroni 2006: 172), causada pela
possibilidade de vivenciar situações difíceis sem que haja um perigo real, já que tudo não passa
de ficção.

Embora o acontecimento perturbador, normalmente inserido como gancho, fizesse parte
do rol das incertezas que caracterizam as narrativas de suspense, o surgimento das frisadas ao
final de cada capítulo era modalizado pela certeza, graças à regularidade com que foram trazidas
para a tela desde o início da novela. Ou seja, se no plano de conteúdo havia a garantia da surpresa
dos acontecimentos – nem sempre, é verdade, em níveis de igualdade –, os telespectadores
sabiam que haveria uma frisada ao final do capítulo, mas a surpresa era saber quem seria
congelado.  Marcando, no plano da expressão, o ponto  de mais alta tonicidade da tensão
narrativa  de  cada capítulo, a frisada tornou-se, assim, tão relevante sob o ponto de vista
narrativo quanto o próprio suspense gerado em torno dos acontecimentos que viriam a seguir.
Nos momentos de relaxamento, em que a previsibilidade dos eventos era alta, a frisada manteve
sua posição de tonicidade. Os  telespectadores aguardavam ansiosamente os momentos finais do
capítulo para comprovar ou não os prognósticos sobre qual personagem apareceria congelado na
tela.

A brincadeira de adivinhação em torno da expectativa do congelamento diário tomou
conta das redes sociais, a tal ponto que a Rede Globo lançou uma enquete com os internautas, no
próprio site da novela, para saber quem o telespectador gostaria que fosse congelado. Sob o título
"quem deve ser congelado no final da novela?", a campanha publicitária limitou o número de
candidatos, apontando como possíveis congeláveis os personagens: Adauto, Ágata, Darkson,
Ivana, Leleco e Zezé. A escolha recaiu sobre personagens por quem o público nutria simpatia e
que nunca tinham sido anteriormente congelados. A personagem vencedora foi a empregada
doméstica Zezé, personagem vivida por Cacau Protásio, cuja atuação já vinha sendo elogiada
pela crítica.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1663



Figura 9 – Resultado da enquete – Site da Globo
Fonte: http://gshow.globo.com/novelas/avenida-

brasil/enquete/quem-voce-congela-no-final-de-avenida-
brasil.html

Figura 10 – Congelamento eleito: Zezé
Fonte: http://gshow.globo.com/novelas/avenida-

brasil/Fique-por-dentro/noticia/2012/07/perdeu-cena-
veja-zeze-congelada-no-final-de-avenida-brasil.html

4. Considerações Finais

Parcela não negligenciável de nossa cultura, as telenovelas brasileiras têm procurado
incorporar às características do gênero as múltiplas formas de interação entre os diferentes
sujeitos responsáveis pela enunciação. Nos diversos suportes que sustentam a enunciação
televisual das novelas  jornais, revistas de fofoca, sites, rádio, etc.  são expostas e discutidas
questões não apenas relativas ao plano de conteúdo, que permitem ao telespectador recuperar,
assimilar ou frequentemente prever as sequências dramáticas organizadas sob a tensão narrativa,
mas também tudo o que se refere ao plano da expressão, incluindo-se aqui as diferentes maneiras
de produzir sentido por meio da imagem televisiva.

Assim aconteceu com Avenida Brasil, que se tornou ainda mais conhecida pelas frisadas
que surgiam a cada final de capítulo. De simples efeito estético garantindo o fechamento de cena,
as frisadas passaram rapidamente a atrair a atenção do público, curioso por saber quem seria o
próximo a ser congelado, mas também interessado em aprender a técnica, a fim de poder
"congelar" seus amigos e a si próprio, nas diferentes construções visuais que delineiam
identidades, cujo exemplo mais flagrante é o facebook.

A interatividade não pode ser vista como um fenômeno puramente tecnológico, pois
também modifica as relações interpessoais, interferindo nos diferentes processos de comunicação
do homem moderno. Avenida Brasil foi um bom exemplo de como pode ser explorado este
momento que vivenciamos no mundo da informática, com a convergência das mídias e as
hibridações que ocorrem na área tecnológica. Se as histórias não se modificam em sua estrutura,
já que refletem os próprios esteios imóveis da vida humana, é o modo de difundi-las e de cocriá-
las a partir do compartilhamento de ideias que se deve constituir em inovação. A respeito dessa
grande mudança no enfoque dos discursos e sua circulação em rede, Médola e Redondo lembram
que hoje,
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(...) tanto as estratégias discursivas no plano do conteúdo quanto as ações
de gestão e comercialização estão ancoradas no movimento de transição
pautado não mais no paradigma da comunicação massiva, na relação um-
todos, mas sim, no da comunicação em rede, na relação 'todos-todos', em
que o foco central é a comunicação interativa." (Médola e Redondo 2009:
148).

Se sob o ponto de vista estritamente textual a novela não se destacou pela originalidade –
muitos, inclusive, acusaram o autor de ter "plagiado" a história da série norte-americana Revenge
e de se ter apropriado de ideias extraídas de filmes famosos – pode-se dizer que Avenida Brasil
contribuiu significativamente para inovar a lógica de produção e consumo da narrativa ficcional
brasileira. As experiências de interatividade motivadas pela novela abriram expectativas de
consumo cultural nunca antes vistas no país. Em torno de Avenida Brasil erigiu-se uma
verdadeira comunidade de "olheiros", sempre dispostos a comentar, criar e, principalmente, se
comunicar com seus pares. Na prática, nem foi preciso à rede Globo apelar para pesquisas de
opinião para saber o quanto a novela circulava pelos lares brasileiros, dentro e fora de seu horário
de exibição. Aliás, estritamente do ponto de vista da audiência, a novela nem sempre esteve no
topo. Em compensação, tornou-se a telenovela mais rentável do mundo e já detém o recorde de
comercialização internacional, tendo sido exportada, até o momento, para cento e vinte e cinco
países.
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