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Resumo: 

Esse artigo tem como objetivo recontar a história da telenovela brasileira, especialmente 

seu processo de modernização, atribuído a “Beto Rockfeller” de Bráulio Pedroso, 

contudo, destacamos outras tramas pioneiras como “A moça que veio de longe”, de 

Ivani Ribeiro, “Os Tigres”, de Marcos Rey, “Ninguém crê em mim”, de Lauro César 

Muniz e “Antônio Maria” de Geraldo Vietri. Apontamos como cada uma dessas tramas 

contribuíam para o sucesso da telenovela de Pedroso. Como recurso metodológico, 

recorremos a fontes de depoimentos dos artífices desse processo. 
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Considerações Iniciais 

A história da telenovela brasileira já ganhou diversos exegetas. Entretanto há 

ainda alguns pontos controversos sobre o processo de modernização da telenovela que 

pretendemos discutir. Como recurso metodológico, recorremos a biografias e 

depoimentos dos principais artífices desse processo. “Sua vida me pertence”, de Walter 

Forster, exibida de 21 de dezembro de 1951 a 2 de fevereiro de 1952, com apenas 15 

capítulos, foi a primeira telenovela, veiculada pela TV Tupi de São Paulo. A polêmica 

aconteceu à época da exibição do último capítulo. Forster queria que a trama se 

encerrasse com um beijo. De acordo com Vida Alves (2008, p. 113-117), diretores da 

TV Tupi argumentaram que o beijo não era uma prática comum nas artes brasileiras, 

mas acabaram cedendo à argumentação de Forster. No dia seguinte, os comentários:  

 

- Escândalo! Isso foi um escândalo! 

- Mas escândalo por quê? 

- Vocês não viram? A Vida Alves e o Walter Forster deram um beijo na boca. 

Nunca na vida eu tinha visto isso. É uma vergonha. 

Algumas pessoas ficaram alvoroçadas. Escandalizadas. Outras apenas 

caladas. Outras assustadas. Uma coisa importante tinha acontecido, disso 

todos sabiam. (ALVES, 2008, p. 114-115). 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando em Comunicação e Cultura pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (PPGCOM/UFRJ). Bolsista Capes. E-mail: gui_facom@hotmail.com. 
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 O beijo ficou apenas na memória das poucas pessoas que o assistiram. O 

fotógrafo Chico Vizzoni, dos Diários Associados, responsável por registrar os principais 

momentos do capítulo derradeiro de “Sua vida me pertence”, se recusou o fotografar o 

beijo, pois acreditava que ninguém publicaria “uma coisa dessas”. 

 No período de 1951 a 1963 as telenovelas não eram exibidas diariamente, mas 

sim duas ou três vezes por semana. Não existia o videotape e tudo era ao vivo. Não 

havia cenas de externa e os cenários utilizados eram bem simples e montados em um 

mesmo palco. De acordo com Renato Ortiz (1991, p. 51), neste período, em São Paulo, 

foram produzidas 164 telenovelas, cuja maior parte (102) ficou a cargo da TV Tupi SP. 

As outras produções ficaram assim divididas: TV Record (23), TV Paulista (25), TV 

Excelsior (11) e TV Cultura (3).  

No Rio de Janeiro também houve produções de telenovela, a maioria delas 

assinadas por Ilza Silveira e Aparecida Menezes. Os registros de Marta Klagsbrunn e 

Beatriz Rezende (1991, p. 24) apontam que “Drama de uma consciência”, de J. 

Silvestre, com direção de Bob Chust, foi a primeira telenovela carioca, iniciada na TV 

Tupi do Rio de Janeiro, em 1º de abril de 1953. Segundo levantamento de Klagsbrunn e 

Rezende (1991, p. 180-181) foram produzidas 91 telenovelas, a maior parte exibida pela 

TV Tupi RJ (83), seguida pela TV Rio
3
 (7) e pela TV Continental (1). Provavelmente 

outras emissoras também chegaram a produzir telenovelas nesse período, mas não 

foram encontrados registros. O período das telenovelas não diárias merecia um estudo 

mais atento.   

 

A Telenovela Diária 

 “2-5499 ocupado” é sempre lembrada como a primeira telenovela diária (embora 

tenha iniciado sendo exibida três vezes por semana). Trata-se de um texto do argentino 

Alberto Migré, dirigida pelo também argentino Tito De Miglio, adaptada por Dulce 

Santucci, veiculada de julho a setembro de 1963. O início da telenovela diária está 

ligado diretamente a Edson Leite (apoiado pela Colgate-Palmolive), que pretendia que a 

TV Excelsior fosse mais popular e com uma grade horizontal, em que todos os dias, no 

mesmo horário, um mesmo tipo de programa fosse exibido. A trama não alcançou o 

                                                 
3 Possivelmente esse número é maior. A telenovela “Pouco amor não é amor”, escrita por Nelson Rodrigues, sob o 

pseudônimo de Verônica Black, veiculada em novembro de 1963, pela TV Rio, não é listada pelas organizadoras. Há 

sites na internet que fazem menção a telenovelas como: “Eugênia, a grande”, “Helena”, “Palavra de rei”, “A mulher 

de branco”, “Mulher”, “Morte no mar”, “O retrato” e “O príncipe mexicano” veiculadas pela TV Rio no período de 

1958 a 1963, mas não tivemos como confirmar essas informações. Tais tramas também não aparecem no livro de 

Klagsbrunn e Resende (1991).  
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sucesso esperado, mas isso não fez a TV Excelsior desistir de produzir telenovelas. A 

contratação de Ivani Ribeiro, ainda em 1963, foi fundamental para a consolidação do 

gênero. É com “Ambição”, uma novela de curta duração (apenas dois meses, março e 

abril de 1964), que a TV Excelsior começou a ver retorno da audiência. Todavia, o 

marco para a emissora foi “A moça que veio de longe” (maio e junho de 1964), 

estrelada por Rosamaria Murtinho e Hélio Souto, que conquistou a audiência e marcou 

o início de maior investimento publicitário no formato.  

 O grande sucesso, que definitivamente marca o hábito do brasileiro de 

acompanhar a telenovela, acontece com a produção, pela TV Tupi SP, de “O Direito de 

Nascer”, original do cubano Félix Caignet, que já havia sido um grande sucesso na 

década anterior como radionovela
4
. Adaptada por Talma de Freitas e Teixeira Filho, o 

melodrama foi exibido de 7 de dezembro de 1964 a 13 de agosto de 1965. No Rio de 

Janeiro, o direito de transmissão coube à TV Rio
5
. Durante meses, o público se 

emocionou com a história de Albertinho Limonta (Amilton Fernandes) e Mamãe 

Dolores (Isaura Bruno). O sucesso foi tão arrebatador que a telenovela passou a ser o 

carro-chefe de várias emissoras. Se, em 1964, a TV brasileira exibiu 25 títulos, em 1965 

esse número subiu para 48, com produções da Excelsior, Tupi SP, Record, Paulista, 

Globo e Cultura, conforme aponta a pesquisa de Ramos e Borelli (1991, p. 62), com 

base nos arquivos do Departamento de Informação e Documentação Artística (Idart). A 

produção de telenovelas nessa época seguia o estilo o melodramático
6
 e maniqueísta

7
, 

                                                 
4 “O Direito de Nascer” também é uma grande marca da dramaturgia radiofônica. Foi apresentada em 1951, com 

diferente elenco, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e pela Rádio Tupi de São Paulo. As radionovelas chegaram 

tardiamente ao Brasil, embora já fossem sucesso em outros países latino-americanos, como Cuba e Argentina. Cuba é 

tida como a criadora da radionovela genuinamente latino-americana, com características melodramáticas (ORTIZ, 

1991). Lançada no Brasil em 1941, os primeiros títulos foram “A predestinada” irradiada pela Rádio São Paulo e 

“Em busca da felicidade”, pela Rádio Nacional. Calabre (2006) apresenta uma grande defesa do papel da radionovela 

no cotidiano do ouvinte, o que proporciona um forte sentimento de projeção e identificação. A função desempenhada, 

a grosso modo, era apenas de entretenimento. Como atestou Calabre, a função ideológica do Estado Novo presente 

nos meios de comunicação, não figurou nos textos de radionovela. Também não encontramos (o que não indica que 

não houve) ações de censura a estes textos neste período. 
5 A proposta de adaptar “O Direito de Nascer” para a televisão partiu de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 

que negociou pessoalmente os direitos com o autor, Félix Caignet. A TV Rio, no entanto, não tinha como produzi-la. 

Foi então oferecida à TV Tupi de São Paulo. Sobre o assunto consultar: OLIVEIRA SOBRINHO, 2011, p. 131-137. 
6 De acordo com Ivete Huppes (2000) o gênero teatral conhecido como “melodrama” tem sua origem ligada à ópera, 

sendo conhecido na Itália desde o século XVII. Foi na França, no século XVIII, que conquistou aceitação popular. 

Em termos estruturais, o melodrama possui uma composição simples e bipolar, estabelecendo contrastes em nível 

horizontal e vertical. “Horizontalmente, opõe personagens representativas de valores opostos: vício e virtude. No 

plano vertical, alterna momentos de extrema desolação e desespero, com outros de serenidade ou de euforia, fazendo 

a mudança com espantosa velocidade” (HUPPES, 2000, p. 27). Ainda segundo Huppes, há dois núcleos centrais em 

relação à temática predominantes: a reparação da injustiça e a busca pela realização amorosa – e sempre com a 

presença de personagens mal-intencionados para romper com a ordem. 
7 Para Samira Campedelli (2001, p. 91) o maniqueísmo pode ser definido como: “princípio filosófico segundo o qual 

o universo foi criado e é dominado por dois princípios antagônicos – Deus, ou o Bem absoluto, e o Mal absoluto ou o 

Diabo. A partir desse princípio, aplica-se o termo à cosmovisão que enxerga o mundo à luz desta dualidade”. 
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herdeira cultural dos folhetins franceses
8
 e da dramaturgia radiofônica

9
. Já na TV 

Globo, prevalecia o estilo exótico da autora cubana Glória Madagan.   

 

A Consolidação do gênero 

A grande virada vai acontecer com “Beto Rockefeller” exibida pela TV Tupi de 

4 de novembro de 1968 a 30 de novembro de 1969. É pela modernização narrativa 

introduzida por esta telenovela que demarcamos o ano de 1968 para iniciar a pesquisa 

documental. Antes de falar especificamente desta telenovela, é importante lembrar que 

outras narrativas foram importantes para o processo de modernização do gênero.  

 As telenovelas de Ivani Ribeiro
10

 na TV Excelsior, embora não fizessem uso de 

cenários exóticos, como as produzidas por Glória Magadan, eram maniqueístas e com 

uso de linguagem teatral. A primeira modificação vai acontecer com “Ninguém crê em 

mim”, de Lauro César Muniz, exibida pela TV Excelsior de julho a outubro de 1966. A 

trama era uma livre adaptação da tragédia grega “Electra”, de Sófocles, com uma 

roupagem bem brasileira. Contava a história de Paula (Flora Geny) que retorna ao Brasil 

à procura dos responsáveis pela morte de seu pai. Em sua biografia, Lauro revela que  

 

[...] a novela trazia uma contribuição reconhecida por todos: buscava uma 

temática nacional, trazia para a telenovela a linguagem coloquial do dia a dia. 

Os personagens eram empresários que se contrapunham a operários 

brasileiros, havia um sindicato, enfim, todo esse contexto era uma coisa 

                                                 
8 O folhetim surge em 1986, na França, por intermédio do jornalista Émile de Girardin, no recém-fundado jornal La 

Presse. Girandin lança o periódico em julho de 1836 e no dia 5 de agosto do mesmo ano começa a publicar em pates 

o romance espanhol Lazarillo de Tormes. A iniciativa logo é copiada pelo jornal Le Siècle, de seu antigo sócio 

Dutacq. Na sequência, Girandin encomenda de Honoré de Balzac uma novela para ser divulgada em capítulos, trata-

se de La vieille fille. Meyer (2005) classifica o folhetim francês em três fases. A primeira, cujos maiores expoentes 

foram Alexandre Dumas e Eugène Sue, vai da origem, em 1836, até 1850. A segunda fase (1851-1871) corresponde 

ao governo de Luís Napoleão Bonaparte (do golpe de 18 Brumário até a guerra franco-prussiana) e apresenta a obra 

de Ponson du Terrail. A terceira fase vai de 1871 até 1914, conta com autores conservadores e conformistas, entre 

eles Émile Richebourg e Xavier de Montépin. No Brasil, a primeira publicação aconteceu no Jornal do Commercio 

em 31 de outubro de 1838, com “O Capitão Paulo”, de Alexandre Dumas, época em que ele ainda estava sendo 

publicado na França. Sobre folhetim consultar: MEYER, 2005. 
9 A maioria dos textos era de adaptações estrangeiras, com características melodramáticas – o que não significa dizer 

que não tivemos autores nacionais. Oduvaldo Vianna, Janete Clair, Amaral Gurgel, Raimundo Lopes, Ivani Ribeiro e 

muitos outros produziram tramas nacionais. Mesmo assim predominava o estilo melodramático latino-americano. É 

possível distinguir três distintos formatos da dramaturgia radiofônica. O radioteatro, que se caracteriza por ser 

unitário, ou seja, com todo conteúdo dramático emitido em uma única emissão,  foi o formato dramático mais 

utilizado na década de 1930. Na sequência, temos o radiosseriado, com emissão em episódios que apresentam início, 

meio e fim, mas mantém os mesmos personagens. Na Rádio Nacional atingiram grande sucesso os programas “As 

aventuras do Sombra”, “As aventuras do Anjo” e, especialmente, “Jerônimo: o herói do sertão”. Por fim, temos as 

radionovelas divididas em capítulos subdivididos em ganchos, o que desperta curiosidade para que o ouvinte 

sintonize na próxima emissão.   
10 Além de “Ambição” e “A moça que veio de longe”, Ivani escreveu para a TV Excelsior: “Corações em conflito” 

(1963), “Alma cigana” (1964), “A outra face de Anita” (1964), “Onde nasce a ilusão” (1965), “A Indomável” (1965), 

“Vidas Cruzadas” (1965), “A Deusa Vencida” (1965), “A grande viagem” (1965), “Almas de Pedra” (1966), “Anjo 

marcado” (1966), “As minas de prata” (1966), “Os fantoches” (1967), “O terceiro pecado” (1968), “A Muralha” 

(1968), “Os Estranhos” (1969), “A menina do veleiro azul” (1969) e “Dez Vidas” (1969). (FELICIANO, 2004). 
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estranha para os ouvidos de quem assistia a telenovela à época. (BASBAUM, 

2010, p. 94). 

 

 Tudo tinha uma razão. Apesar de Lauro ter escrito alguns episódios de 

teleteatro
11

 nos primórdios da TV Excelsior, ele estava distante dos romances seriados. 

A maioria dos autores da época era oriunda do rádio e o estilo melodramático das 

radionovelas cubanas era transposto para a TV, como fez muito bem Ivani, a 

dramaturga brasileira de maior sucesso na época. A peça “O Santo Milagroso”, 

transformada em filme homônimo dirigido por Carlos Coimbra e com grande sucesso de 

público e crítica, foi o passaporte de Lauro para as telenovelas. Dionísio Azevedo, que 

havia atuado no filme, foi o diretor e muito importante para que o estilo renovado de 

Lauro fosse respeitado.  

 

Eu não tinha a menor noção do que era uma telenovela. Via esporadicamente 

um ou outro capítulo das novelas no ar, mas sem entusiasmo ou interesse. 

Como me adequar ao novo gênero? Dionísio me animou: “escreve como você 

quiser, use a mesma linguagem do seu teatro e do cinema, fuja de 

estereótipos”. Foi o que eu fiz. (MUNIZ, 2004, p. 90). 

 

 Foi a primeira tentativa de revolucionar o gênero, convertendo-se em um grande 

fracasso em termos de audiência e em um sucesso de crítica (Lauro recebeu o Troféu 

Impressa de melhor novelista do ano, embora a melhor novela tenha sido “Redenção” 

de Raimundo Lopes). Algo diferente havia acontecido, disso todos tinham a certeza. 

Entre as inovações testadas estava a aproximação com o expressionismo alemão em 

cenas que se passavam num manicômio.  

 Ainda na TV Excelsior, a telenovela “Os Tigres”, de Marcos Rey, exibida em 

abril de 1968, pode ser considerada um marco. Rey queria promover uma verdadeira 

revolução. Estava cansado das tramas que exibiam cenas longas e queria algo mais 

próximo do cinema. Em vez de quatro ou cinco cenas por capítulo, Rey queria trinta. 

Cenas bem curtas, próximas à estética do cinema americano. O autor já havia escrito “O 

grande segredo” (1967) para a emissora, mas não havia gostado da experiência, pois 

queria fazer algo diferente, como revela e depoimento: 

 

Depois dessa primeira experiência, tive a ideia de fazer uma novela com 

cenas bem pequenas, de dez ou quinze segundos cada uma, como se fazia no 

                                                 
11 O teleteatro, nos anos 1950 e 1960, foi considerado o principal formato de dramaturgia. Foi a partir dessa 

experiência que começou a ser incorporada a técnica televisiva, misturando elementos do teatro e do cinema. Sobre o 

assunto consultar: PORTO E SILVA, 1981 e BRANDÃO, 2005.  
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cinema e como se faz hoje na televisão. Todo mundo foi contra: “Não, isso 

não vai dar certo. Televisão não é cinema, tem outro ritmo, as ações têm de 

ser lentas; os personagens precisam completar as ações, atender ao telefone, 

ir ao banheiro, atender a quem bate na porta. O ritmo não pode ser rápido, 

como no cinema”. Apesar de tudo, a novela acabou sendo aceita. Bolei, 

então, uma história menor, com apenas vinte capítulos. [...]. Agora, tem uma 

coisa: depois de Os Tigres, a novela seguinte da Excelsior já apresentou um 

outro ritmo, as cenas foram mais rápidas, tudo foi mais enxuto e moderno, de 

tal maneira que a minha novela teve, vamos dizer assim, uma grande 

influência na Excelsior, no sentido de inspirar a realização de novelas mais 

modernas, mais rápidas, com ritmo parecido ao das novelas atuais. Acho que 

tudo começou com Os Tigres. (MATTOS, 2004, p. 146) 

 

Além da aproximação com o cinema, outro mérito da trama é o fato de usar mais 

cenas em externa do que em estúdio. De fato, isso é o que ocorre até hoje. A outra 

proposta era que a cada mês uma nova trama fosse contada, algo próximo ao formato de 

minissérie. A audiência não vingou e apenas uma das três histórias planejadas foi ao ar: 

O Rapto da Boneca. Embora a experiência de Rey não tenha tido sucesso, o que se pôde 

notar é que a partir desse momento, no âmbito não apenas da Excelsior, a narrativa 

passou a ser mais ágil. 

 Na TV Tupi SP, outro autor responsável pela renovação do gênero foi Geraldo 

Vietri. O escritor, que vinha do teatro amador, estreou na TV em 1957 e ficou 

responsável por dirigir o “TV de Comédia”, programa de exibição de teleteatros, que 

começou despretensioso e passou a ter grande sucesso (em especial por trazer a 

nacionalização dos textos), superando até mesmo os grandes clássicos como o “TV de 

Vanguarda” e o “Grande Teatro Tupi SP”. Na TV Tupi, Vietri chegou a dirigir 

telenovelas (inclusive na época não diária) e a adaptar textos estrangeiros. Sua primeira 

trama original
12

 foi “Os rebeldes”, exibida de 25 de setembro de 1967 a 30 de março de 

1968, com 102 capítulos. Nesta telenovela também encontramos características 

fundamentais para a modernização do gênero. A principal deles é temática. Vietri trouxe 

a juventude e seus conflitos. Em cena: Tony Ramos, Dennis Carvalho, Ademir Rocha, 

Annamaria Dias, Ana Rosa e Guy Loup
13

 como os jovens em sala de aula. A telenovela 

se pautou por conflitos familiares e escolares, não deixando de abordar os modismos: 

carros, jeans, rock, chicletes, entre outros. A saída de Cassiano Gabus Mendes e a 

entrada de J. Silvestre para a direção artística da TV Tupi SP fez com que esta 

telenovela, considerada um sucesso, fosse drasticamente reduzida (o último mês da 

                                                 
12Vietri já tinha a intenção em escrever uma história original, mas não havia apoio da emissora. Com a crise 

financeira que a TV Tupi SP passou em 1967/68, Cassiano Gabus Mendes, diretor artístico da emissora, deu o aval.  
13 Nos créditos constava o nome “Izabel Cristina”, nome da personagem que a atriz interpretou em “O Direito de 

Nascer” e que passou a usar por vários anos.  
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telenovela foi transformado em três capítulos). Vietri aproveitou praticamente o mesmo 

elenco e lançou o semanal “A turma do Iô-Iô-Iô”, paródia de “Os Reis do IêIêIê”, 

continuando a tratar da temática juventude.  

 Com o retorno de Gabus Mendes à TV Tupi o horário das 7 retornou e Vietri 

escreveu um de seus maiores sucessos: “Antônio Maria”, exibida de julho de 1968 a 30 

de abril de 1969. A ideia principal do autor era trabalhar com a temática da imigração, 

mas não sabia exatamente qual colônia iria ser a homenageada. A escolha foi pelos 

portugueses. A novela começou com índices de audiência bem baixos, mas agradou a 

colônia portuguesa
14

. A trama apresentava diálogos informais. Também havia um 

núcleo jovem. Como inovação, foi apresentado um capítulo com a duração de 45 

minutos, quando anteriormente era apenas meia hora. O elenco, que girava em torno de 

20 atores, tinha o mesmo destaque. Enquanto a quase totalidade das telenovelas exibidas 

até o momento centrava sua ação em torno do protagonista e do antagonista, “Antônio 

Maria” tratava um universo além do personagem que dava o título à trama. Outra 

inovação foi o fim do maniqueísmo e a marcação explícita do bem e do mal. O recurso 

comunicativo (LOPES, 2009) da trama logo ganhou as ruas e muitos questionavam se o 

sotaque de Sérgio Cardoso era mesmo oriundo de Portugal.  

 

A aceitação da novela pode ser medida por matérias de jornais. Antônio 

Maria, a integração, matéria assinada por Almir Fonseca e publicada em 22 

de agosto no jornal paulistano Folha da Tarde usa o pretexto de falar sobre a 

identificação dos autores com seus papéis para apontar ousadias na trama: De 

repente o texto de Geraldo Vietri explodiu, espalhou-se pelas paredes, pintou 

tudo de colorido e saiu pelas ruas como se fosse uma coisa viva: - Ditadura 

nunca deu certo em lugar nenhum! A história prova isso timtim por 

timtim! E um dia os humildes vão sentir uma vontade forte de se revoltar, 

de mudar tudo! (LEDESMA, 2010, p. 91, grifos nossos). 

 

 A frase em destaque foi dita por Maria Clara (Jacyra Silva), uma empregada 

doméstica. O contexto não era o avanço da repressão que se vivenciou em 1968, o que 

acabou culminando no Ato Institucional nº 5, o mais severo de todos os atos 

institucionais da ditadura. Contudo, naturalmente foi um pretexto do autor para atacar os 

militares. No âmbito da Censura às Diversões Públicas esse foi o momento de 

federalização. A intenção primeira do autor foi debater o racismo, especialmente o 

sofrido por empregadas domésticas. Vilmar Ledesma (2010, p. 93-94) reproduz um 

                                                 
14 Após a novela, Geraldo Vietri e Sergio Cardoso receberam do governo português, por meio da embaixada, a 

comenda de oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, datada de 12 de dezembro de 1969. O prêmio garantia 

também a visita a Portugal, sendo esta a primeira viagem de Vietri às terras lusitanas. Ver: LEDESMA, 2010.  
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longo discurso da personagem, apresentado no capítulo de número 62, em que ela 

argumenta com o protagonista
15

 que gostava muito de trabalhar naquela casa, pois lá ela 

era respeitada, não era chamada de “negrinha” com o desdém da antiga patroa e tão 

pouco havia “entrada de serviço”, como comumente se via (e se vê). É claro que ao 

observamos com nossas lentes, podemos verificar uma série de estereótipos reunidos em 

torno da personagem: mito da democracia racial, relações paternalistas entre patrões 

brancos e empregados negros e preferência de negros pela miscigenação com brancos, 

entre outros
16

. De fato, a personagem foi uma das preferidas do público e teve o seu 

happy end ao lado do bombeiro branco, Honório (Marcos Plonka).  

A novela seguinte de Vietri, exibida na sequência, continuou a saga dos 

imigrantes. Veiculada de 1º de maio de 1969 a 5 de julho de 1970, “Nino, o italianinho” 

também trouxe traços de inovação. “Foi a primeira novela a criar tipos especiais para 

seus personagens: a fofoqueira Dona Nena (Dirce), a solteirona Leonor (Lúcia), o turco 

(Marcos), a mulher desagradável (Marisa), o marido paciente (Graça)” (FERNANDES, 

1997, p. 122). 

 

A Revolução em Beto Rockfeller 

Chegamos a “Beto Rockfeller”, telenovela sempre lembrada como divisor de 

águas e responsável pela modernização do gênero. “Beto Rockfeller” conseguiu unir 

todos os avanços que foram apresentados nas novelas que a antecederam: ritmo ágil e 

menos teatral, linguagem coloquial e uso de gírias, cenas gravadas em externas, núcleo 

jovem. A novela foi contemporânea dos principais movimentos que o Brasil vivia no 

fim dos anos 1960: o tropicalismo e o cinema novo, como bem aponta Daniela 

Jakubaszko (2002). Do movimento tropicalista, a trama incorporou um figurino bem 

próximo a de astros como Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil. Já as grandes 

cenas de externas comumente usadas por Glauber Rocha, também foram exibidas com 

muita frequência. A trilha sonora incorporava os grandes sucessos internacionais no 

momento, indo do rock de Bee Gees, com I Started a Jock, e The Beatles (Here, There 

and Everywhere) ao romantismo da italiana Gigliola Cinquetti (Dio come te amo) e do 

francês Adamo, com o clássico F... Comme Femme. Contudo, a música que encantou os 

                                                 
15 O personagem de Sérgio Cardoso no início da trama era o chofer da casa dos milionários Dr. Adalberto Dias Leme 

(Elísio de Albuquerque) e Berenice (Norah Fontes), mesma residência em que Maria Clara trabalhava. 
16 Sobre a presença do negro nas telenovelas, consultar Araújo (2014).  
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brasileiros foi o tema do protagonista Sentado à Beira do Caminho, com Erasmo Carlos, 

ícone da Jovem Guarda.  

A nosso ver, a maior inovação da telenovela é a figura de um anti-herói como 

personagem principal. Aos moldes de Macunaíma
17

, de Mário de Andrade, Beto (Luiz 

Gustavo) tinha uma vida dupla. Durante o dia, trabalhava em uma loja de sapatos 

localizada na Rua Teodoro Sampaio, em São Paulo, à época um lugar de comércio 

popular. À noite, frequentava a casa de grã-finos na Rua Augusta. Beto se fazia de rico, 

seu maior objetivo era dar um golpe do baú. Para isso, ninguém poderia saber da sua 

origem humilde. Temas polêmicos como adultério também marcaram presença na 

narrativa, desta vez sem punição trágica. 

O enredo é longo. Não é o caso de trazer toda a sinopse, mas sim perguntar o 

porquê de “Beto Rockfeller” ser o divisor de águas da teledramaturgia brasileira e tentar 

entender as razões. A premissa gira em torno de duas principais questões, a primeira de 

caráter nacional, advindo das transformações culturais que o Brasil passou. A segunda, 

naturalmente oriunda da primeira, é a circunstancial.  

O início da década de 1960 deixou claro que os “anos dourados” tinham chegado 

ao fim. Em 1964 os militares tomaram o poder e começou um período em que os 

contrários ao regime foram barbaramente perseguidos. Além do universo político, a 

perseguição também foi direcionada às artes. A censura às diversões públicas ficou mais 

severa. Na contramão, diversos movimentos culturais surgiram, revolucionando o 

teatro, a música e o cinema. A juventude havia transformado a arte nacional e já não se 

reconhecia em outros movimentos. A “Jovem Guarda” de Wanderléia, Roberto e 

Erasmo Carlos, associada à Tropicália, são os maiores exemplos no âmbito musical. O 

uso de guitarras elétricas (que “brigavam” com o piano e violão da Bossa Nova, o 

movimento anterior) gerou indignação. No dia 17 de julho de 1967, em São Paulo, 

aconteceu a “Passeata da MPB”, com o slogan “Defender o que é nosso”, que ficou 

conhecida como “Passeata contra a guitarra elétrica”, liderada por astros da música 

como Elis Regina, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré, Edu Lobo, entre outros músicos. 

Era uma luta contra a influência do rock na música brasileira. Algo que ficou bem claro, 

meses depois, durante III Festival da TV Record
18

. Há quem afirme que a passeata era 

na verdade uma briga entre os programas “O Fino da Bossa” e “Jovem Guarda”. 

                                                 
17 Lembramos que o filme de Joaquim Pedro de Andrade estrelado por Grande Otelo é posterior à telenovela, visto 

que ele estreia somente em 1969. 
18 Para informações sobre o festival e o período, sugerimos o documentário “Uma noite em 67” dirigido por Renato 

Terra e Ricardo Calil.  
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Enquanto o primeiro, liderado por Elis Regina, perdia prestígio, o segundo representava 

a nascente juventude rebelde. Esse foi o início da revolução musical. Desta forma, a 

dramaturgia de televisão logo tratou de incluir os anseios dessa juventude em sua 

programação (RIDENTI, 2014; BUARQUE DE HOLLANDA, 2004).  

A segunda premissa é circunstancial. Cassiano Gabus Mendes, após um curto 

período na TV Excelsior, retorna à TV Tupi. Uma de suas primeiras modificações à 

grade de programação criada por J. Silvestre foi retornar com mais uma faixa de horário 

para as telenovelas. Foi a vez de “Antônio Maria” de Geraldo Vietri, como já falamos. 

Mas Cassiano queria algo mais, diferente de tudo que já havia sido exibido até então. 

Foi então que concebeu “Beto Rockfeller”. Mas precisava de um autor para escrevê-la. 

Cassiano não queria nenhum novelista. Queria alguém sem qualquer passagem pelo 

rádio e pela TV. Nesse ínterim, a renomada atriz Cacilda Becker havia indicado Bráulio 

Pedroso para fazer parte da equipe de roteirista.  

Bráulio era jornalista e gostava de escrever contos. Isso o levou a experimentar o 

teatro. Mas sua verdadeira paixão eram realmente os contos: “Acontece que a maioria 

dos meus contos antecede o meu teatro e eu me considero melhor contista do que 

teatrólogo” (SÉRGIO, 2010, p. 39), revela Pedroso em entrevista à Folha Ilustrada, à 

época do lançamento de seu primeiro livro, descrito em biografia assinada pelo 

jornalista e amigo Renato Sérgio (2010). Bráulio Pedroso havia estreado, em 1965, com 

a peça “A Conspiração” no Teatro Cacilda Becker. Na sequência, escreveu outra peça 

“O Fardão”, sendo consagrado com os prêmios Molière e Associação Paulista de 

Críticos Teatrais (APCT), de melhor autor. Antes de estrear na TV, ainda escreveu “Isso 

devia ser proibido”, “A lua muito pequena” e “O negócio”. O sucesso atingido com “O 

fardão” é pouco para considerarmos Pedroso como renomado autor de teatro e, como 

nos faz entender os textos de história da telenovela, foi esse o motivo do convite de 

Gabus Mendes. Sérgio (2010) nos revela o único motivo que levou Bráulio à TV foi o 

financeiro. 

 

Quando às ideias brilhantes, as chamadas inspirações, quase sempre 

chegaram até Bráulio Pedroso quando o bolso dele andava meio murcho, 

sobrando mês no fim do dinheiro. Naquele Brasil de pouco mais de 80 

milhões de habitantes, um livro tinha tiragem média de dois mil exemplares, 

o programa Roda Viva da TV Cultura era assistido por 60 mil pessoas e a 

história de Beto Rockfeller era acompanhada diariamente por 800 mil 

pessoas, em São Paulo [...] (SÉRGIO, 2010, p. 43-45). 
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 O sucesso, segundo o autor, foi a total falta de conhecimento do veículo, como 

expresso também em sua biografia: “Tanto que o primeiro capítulo da minha primeira 

história para a televisão [...] fui assistir na emissora. Eu não tinha televisão em casa. E 

tudo talvez tenha dado certo exatamente por isso, pela falta de responsabilidade com 

que encarei o desafio” (SÉRGIO, 2010, p. 48). 

 Observa-se então que há um “contista” precisando ganhar dinheiro, uma amiga 

com grande prestígio (Cacilda) e um diretor artístico em busca de um novo escritor. 

Embora toda a concepção de “Beto Rockfeller” tenha partido de Cassiano, Bráulio 

também deixou sua marca na história, ao acentuar a dupla personalidade de Beto a partir 

de marcas da cidade de São Paulo, no conflito entre as ruas Teodoro Sampaio e 

Augusta. Bráulio já havia anunciado que a cidade de São Paulo merecia um conflito ao 

comparar com a obra de Franz Kafka e o uso da condição urbana da cidade de Praga 

(capital da República Tcheca
19

). 

 Ao contrário de outras tentativas de renovação do gênero, “Beto Rockfeller”, 

além de sucesso de crítica, também foi condecorada pelo público. Tanto é que a TV 

Tupi esticou muito a trama, que ficou mais de um ano no ar (de 4 de novembro de 1968 

a 30 de novembro de 1969, com 230 capítulos). Bráulio Pedroso tinha a saúde frágil, 

uma atrite reumatoide trazia problemas para a sua coluna. Além do mais, às vésperas de 

iniciar a trama, ele sofreu um grave acidente de automóvel, o que o levou a ficar 

totalmente imobilizado. Nesta época, o autor ditava os capítulos para o jovem Paulo 

Ubiratan. A telenovela não tinha mais fim...  Em estafa, Bráulio abandonou 

provisoriamente a obra e foi substituído por Eloy Araújo, Ilo Bandeira e Guido 

Junqueira. Lima Duarte também deixou a direção, entregando-a a Walter Avancini. 

Além do mais, 

 

Os próprios atores ausentaram-se para tirar férias, e muitos capítulos eram 

preenchidos com qualquer “criação” de emergência: um grupo de jovens 

dançando numa festinha, um personagem caminhando indeciso ou então uma 

determinada ação – sem diálogos – era acompanhada por uma música de 

sucesso. Tudo o que foi válido serviu de base para as novelas do futuro. Até 

mesmo as improvisações dentro da falta de organização da época servem de 

modelo até hoje (FERNANDES, 1997, p. 117). 

 

 A telenovela também enfrentou alguns problemas com a censura devido à 

aparição de algumas prostitutas. Por isso, a censura reclassificou a trama para o horário 

                                                 
19 Cf. SÉRGIO, 2010, p. 43. 
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das 23h. O autor então amenizou a temática e a trama pôde continuar em seu horário 

normal, às 8 da noite. 

 

Considerações Finais 

 Essa é a história que conhecemos. Foi Ismael Fernandes (1997), no livro 

“Memória da Televisão Brasileira”, cuja primeira edição é de 1982, quem a contou. A 

partir daí, diversos foram os replicadores, muitos sem dar o devido crédito às 

observações. Nos anos 1950 e 1960 era raro algum jornalista dar reconhecimento 

cultural a esse produto, o mais importante da nossa indústria cultural. Fernandes foi o 

pioneiro. Depois dele, outros escreveram para legitimar o gênero: Artur da Távola, 

Maria Helena Dutra, Décio Pignatari, entre outros
20

. No âmbito acadêmico, a telenovela 

também demorou a ter reconhecimento, embora haja estudos em nível de mestrado 

ainda na década de 1970. Dos livros que procuraram realizar a síntese dessa história, se 

destacam “O carnaval das imagens” de Michéle e Armand Mattelart, publicado na 

França em 1987 e no Brasil dois anos depois. Também em 1989, a editora Brasiliense 

publica a primeira edição de “Telenovela: história e produção” de Renato Ortiz, Sílvia 

Borelli e José Mário Ortiz Ramos. A síntese prossegue com “Telenovela: história, 

análise e conteúdo”, de Artur da Távola, publicado em 1996, e “A Hollywood 

brasileira”, de Mauro Alencar (2002). 

 Na contramão de tudo que já foi escrito sobre a importância de “Beto 

Rockfeller”, o autor Bráulio Pedroso afirma que a trama não traz novidades, além do 

fim do maniqueísmo melodramático: 

 

Falando sinceramente, nem acho que Beto Rockfeller tenha sido uma grande 

novidade, até porque, de certa forma, estava vinculado ao folhetim realista e 

psicológico do século anterior, mal comparado, os mesmo de Balzac ou 

Dostoievski. Inclusive pela falta de mobilidade da maquinaria técnica, ficava-

se preso ao estúdio, a uma forma teatral dialogada e não a uma linguagem 

moderna. Mas isso só será possível quando o uso de cenas externas, de 

ambientações verdadeiras, se tornar comum. Do ponto de vista formal, tanto 

o folhetim como a novela são apresentados em capítulos, por isso exigindo 

um desenvolvimento vagaroso. (SÉRGIO, 2010, p. 53). 

 

 É interessante notar a negação que Bráulio Pedroso faz de sua própria obra. Os 

fatores alegados para a não novidade foram os mesmos que ressaltamos como as 

principais ações de modernização trazidas pela trama. De fato, o folhetim é uma 

                                                 
20 As diversas crônicas publicadas nos jornais e revistas não foram publicadas em livros, com exceção de Pignatari 

(1984), e mais recentemente os livros de Rose Esquenazi (1993) e Eugênio Bucci (2003). 
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importante matriz cultural da telenovela: além da divisão em capítulos, a estrutura 

narrativa de correlações, que pode ser qualificada como gancho, é de fundamental 

importância. Ainda hoje não houve qualquer rompimento dessa lógica. Caso haja algum 

dia, teremos um novo produto, e não uma telenovela.  

 Naturalmente, tudo era muito incipiente, mas todos sabem que um passo 

importante foi dado. Outra referência que comprova a importância da novela no período 

é a capa da revista “Veja” nº 35, de 7 de maio de 1969. A capa trouxe uma série de 

frames de telenovelas, em preto e branco, e uma foto central do ator Luiz Gustavo, 

como se estivesse rasgando a página. Abaixo, a chamada de capa “Beto Rockfeller, o 

herói sem caráter. Algo de novo no vídeo?”.  

 

 

 

Figura 01: Capa da Revista Veja nº 35, destacando a novela Beto Rockfeller. Reprodução acervo digital.  

 

 

O título da reportagem, “Os filhos do Direito de Nascer”, faz um paralelo entre 

as duas tramas. De um lado, o grande sucesso de Félix Caignet, responsável pelo hábito 

do brasileiro de acompanhar histórias seriadas na televisão e, de outro, a trama que 

inovava em aspectos temáticos e estéticos, eliminando a exacerbação melodramática 
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que transformava as exibições em verdadeiros “vales de lágrimas”. Outros importantes 

veículos jornalísticos, como O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil, também 

dedicaram grande espaço para falar sobre as inovações da trama e a forma como ela 

influenciou o futuro da televisão. 
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