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RESUMO 

Este artigo fala do percurso histórico da exploração das imagens dos monstros humanos, 

desde o espetáculo dos entra-e-sai até o cinema e a televisão contemporâneos. Segue-se o 

percurso do investimento que o olhar fez sobre a monstruosidade, indo do fascínio, nos 

finais do século XIX, ao profundo desconforto no século XX. Por fim, chega-se à análise 

dos padrões narrativos da telenovela brasileira. Nosso objetivo é buscar compreender o 

embelezamento da maldade que vemos hoje nos vilões dessas narrativas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: monstro; beleza; maldade; telenovela; padrões narrativos.  

 

Considerações iniciais 

A música quer provocar o suspense, deixando o telespectador na ansiedade pela 

próxima maldade. O mise en scène convida para desfrutarmos da companhia sedutora da 

vilã. Nazaré Tedesco entra no banheiro, lava as mãos, olha-se no espelho. Mais justo dizer 

que se encanta com o espelho. E não resiste ao que está refletido lá: “Loura louca. Loura 

linda, isso sim”. Abre a gaveta, pega um batom, passa-o, observa-se com cuidado, arruma o 

cabelo e é taxativa: “Louraça, boazuda, gostosa pra caramba. Te fazia todinha. Bocão”
3
.  

Nazaré Tedesco (Renata Sorah), antagonista da novela Senhora do Destino (Globo, 

2004-2005)
4
 de Aguinaldo Silva

5
, é má, cruel, sarcástica, prostitui-se por prazer e é capaz 

de causar imensa dor à protagonista Maria do Carmo (Suzana Vieira). A cena descrita não é 

rara na trama, por diversos capítulos somos convidados a participar dos processos de 

embelezamento e valorização explícita da autoestima da personagem. E apesar de todas as 

crueldades de que é capaz, como o sequestro de um bebê que passa a ser criado como sua 

filha ou o assassinato do marido, Nazaré é sedutora, engraçada, linda, loura e magra. Ela 

mesma nos diz nas incontáveis vezes que se namora diante do espelho: “Você é má... 

maravilhosa”. 

A beleza não é, no entanto, exclusividade de Nazaré. Flora (Patrícia Pillar), 

Carminha (Adriana Esteves), Maria de Fátima (Glória Pires), Chayene (Cláudia Abreu), 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Comunicação Social pela UFF. Professora do Departamento de Comunicação Social da UFMA. Autora do 

livro “Diluindo Fronteiras: hibridizações entre a realidade e a ficcionalidade na narrativa da telenovela” (Edufma). Editora 

da revista Cambiassu, do Departamento de Comunicação Social da UFMA, email: larissaleda@gmail.com. 
3 Vídeo disponível em http:// http://www.youtube.com/watch?v=EFA8Ple0N9c . Acesso em: 18 maio 2012. 
4 Todas as telenovelas citadas neste trabalho são da TV Globo, assim, a partir daqui optamos por não colocar o nome da 

emissora ao lado do título de cada novela, indicando apenas o ano de exibição. 
5 A novela foi reprisada no programa “Vale a pena ver de novo” de 02 de março a 21 de agosto de 2009 

mailto:larissaleda@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=EFA8Ple0N9c
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Tereza Cristina (Christiane Torloni), Laura (Cláudia Abreu), Clara (Mariana Ximenes)
6
 são 

exemplos. Na verdade, é preciso dedicação para contar quantas belas vilãs conhecemos. 

Nazaré é a porta-voz de um irresistível movimento possível de ser observado nas narrativas 

das telenovelas brasileiras
7
: o vilão é bonito. Muito bonito.  

A construção dos vilões na telenovela brasileira hoje parece pressupor uma relação 

necessária entre vilania e beleza, como se este jogo, entre beleza e feiúra moral, fosse 

condição indispensável para instituir ao vilão toda a potencialidade de ser cruel, injusto, 

abominável. O feio personificado como um personagem mau está ausente das tramas, 

enquanto o vilão está sempre belo
8
. Mas a beleza parece não ter como única função ser um 

véu que não deixa entrever os contornos da maldade, mas sim um elemento que compõe 

harmonicamente, numa complexa relação, a identidade da vilania. Os vilões são belos e 

também monstruosos. Parece ser este o gancho de sedução para o telespectador. Mas, que 

movimento é este? Por que o vilão precisaria ser bonito? 

Michaud (2008, p. 557), ao pensar nas visualizações que o corpo tem nas artes 

visuais, nos fala de um histórico do uso do corpo e de sua imagem e, ao chegar ao século 

XX, identifica um movimento de infiltração dos valores do moralismo e da correção na 

estética. “O belo toma a conotação do bem (...) e o bem deve, então, para ser reconhecido e 

ter validade assumir a figura do belo – e isto assume o rosto da “correção” política e 

moral”. Ora, mas não são as mocinhas das novelas sempre lindas? Não é a Branca de Neve 

a mais bela entre todas as belas justamente por ser também boa e justa? Sim, os heróis são 

lindos. O que nos chama atenção é um movimento diferente que não devemos naturalizar: 

os vilões estão também muito bonitos. Afinal, na recente atualização de “A Branca de Neve 

e os sete anões”, produzido originalmente em 1938 por Walt Disney, batizado de “A Branca 

                                                 
6 Flora é antagonista de Donatela (Cláudia Raia), na telenovela A Favorita (2008-2009), de João Emanuel Carneiro. 

Carminha é antagonista de Nina (Débora Falabella), em Avenida Brasil (2012), de João Emanuel Carneiro,atualmente 

sendo exibida no horário das 21h. Maria de Fátima é antagonista de Raquel (Regina Duarte), em Vale Tudo (1988-1989), 

de Gilberto Braga. Chayene é antagonista das três personagens Penha (Taís Araújo), Rosário (Leandra Leal) e Cida 

(Isabelle Drummond), em Cheias de Charme, de Filipe  Miguez e Izabel de Oliveira, atualmente sendo exibida no horário 

das 19h. Tereza Cristina é antagonista de Griselda/Pereirão (Lília Cabral), em Fina Estampa (2012-2012), de Aguinaldo 

Silva. Laura é antagonista de Maria Clara (Malu Mader), em Celebridade (2003-2004). Clara é antagonista de Totó (Tony 

Ramos) e Bete Gouveia (Fernanda Montenegro), em Passione (2010-2011). 
7 Compreendemos “telenovela brasileira” neste trabalho como o formato de ficção televisiva baseado na serialidade da 

narrativa que tem, em média, 200 capítulos, fica por volta de oito meses no ar e é apresentada seis dias na semana. Esse 

padrão teledramatúrgico foi conformado e sedimentado fundamentalmente pela TV Globo (reconhecemos, no entanto, o 

papel importante de outras emissoras, como a pioneira TV Tupi). 
8 Importante salientar que devido ao aspecto realista da novela brasileira – que explicaremos mais adiante neste texto – 

nem todos os autores fazem uma separação tão rígida – e maniqueísta – entre o vilão e o mocinho. Esta exigência de 

delimitação precisa entre o bem e o mal é uma exigência do gênero melodramático, mas reforçamos aqui: a novela 

brasileira não é apenas melodramática. Em compensação, geralmente é possível observar nos padrões narrativos 

brasileiros “forças do bem” e “forças do mal”. Personagens “do mal” podem ter atitudes boas e positivas e personagens 

“do bem” podem incorrer em falhas graves. 
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de Neve e o caçador”, a Rainha Má, que em 1938, tinha roupas negras, corpo longilíneo, 

unhas enormes e um tom desconfortável e feio em sua imagem, é substituída por uma 

Rainha ainda de roupas negras e corpo longilíneo, mas de espetacular beleza, vivida pela 

atriz sul-africana Charlize Theron. Difícil esquecer que Branca de Neve tem seu destino 

selado em torno de uma disputa de beleza, afinal, é diante do espelho mágico, quando 

questionado se havia alguém mais bela que ela, a Rainha Má, que o destino trágico da 

Branca de Neve é selado. 

Apesar de não ser nosso objetivo analisar vilãs do cinema
9
, o filme de Disney 

funciona como o marco de uma mudança substancial que escapa aos nossos olhos e 

sensibilidades de hoje, mas significativamente paradigmático naquele momento e que nos 

interessa em nosso movimento de tentar compreender o embelezamento da maldade na 

telenovela. Os sete anões de Disney estão longe de lembrarem como eram apresentadas as 

vítimas do nanismo poucas décadas antes, como os monstros que se exibiam para o olhar 

público – horrorizado, mas também seduzido – durante o século XIX nos freak shows, nos 

entra-e-sai. São, antes, personagens bondosos e fofos que ajudam a mocinha em perigo. O 

sucesso comercial de Disney, durante o século XX, marca um momento importante que 

deixa claro “o fim da separação do espetáculo da deformidade corporal de suas remotas 

origens carnavalescas, o recalque em escala industrial das sensibilidades que até ainda 

ontem procuravam a exposição dos olhares ao choque perceptivo do corpo anormal” 

(COURTINE, 2008, p. 329).  

Há uma linha que liga os palcos dos entra-e-sai com a apresentação dos monstros 

no século XIX e as belas vilãs das telenovelas. Se hoje nos escapa o motivo pelo qual a 

associação do belo com o mau parece uma condição intrínseca à instituição da vilania nas 

telenovelas brasileiras; se não conseguimos ainda responder o motivo pelo qual esse 

belo/monstruoso seduz o telespectador, sabemos que as pistas às nossas respostas 

caminham juntas à compreensão do desenvolvimento histórico tanto da beleza, quanto da 

narrativa da telenovela e das mudanças de sensibilidades de nossos olhares contemporâneos 

para o monstruoso. Acreditamos, junto à Courtine e Foucault que há, na história do monstro 

humano – e de sua exibição pública – algo de encantamento e rejeição que nos seduz até 

                                                 
9 Este texto é resultado dos estudos iniciais de um projeto de pesquisa – em desenvolvimento na Universidade Federal do 

Maranhão – intitulado “Maldade em outra ótica”, cujo objetivo principal é: analisar a construção imagética dos vilões da 

telenovela brasileira que se estabelece com uma imagem cada vez mais de acordo com o padrão de beleza vigente em uma 

aparente contraposição à vilania. 
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hoje, apesar de um certo “deslocamento do olhar” em torno do anormal, do monstro, do 

feio. E é aí que procuraremos compreender porquê a maldade está tão bonita.  

Os monstros e o espetáculo 

É em 1932 que a Metro Goldwyn Mayer apresenta nos cinemas o filme Freaks. O 

estúdio o encomenda a Tod Browning, um próspero diretor de filmes de terror que leva para 

Hollywood um tom da cultura circense, e é na tela do cinema e não mais nos palcos do 

American Museum
10

 ou do entra-e-sai, que os monstros humanos teriam um último 

momento de aparição pública. O filme acaba sendo um evento singular dentro da história do 

cinema, ele rompe com as tranqüilizantes convenções dos filmes de terror ao levar para a 

tela corpos anormais, os últimos monstros humanos do show business. O filme fracassa, o 

comércio dos monstros já não dá lucro. Difunde-se nas primeiras décadas do século XX, 

um sentimento de “obrigação moral que exige o controle dos olhares e a eufemização dos 

discursos” (COURTINE, 2008, p. 325), não mais o aplauso do basbaque e a compra do 

postal para guardar a lembrança da tarde passada com o monstro. 

Mas o fracasso e o desconforto gerado pelo filme
11

 nos leva a fazer uma viagem 

histórica para tentar compreender a “mutação essencial das sensibilidades diante do 

espetáculo do corpo no decorrer do século XX” (COURTINE, 2008, p. 256). Data de 1880 

o momento máximo de exibição pública do anormal, de sua teatralização. Tal exibição era o 

ponto central de um conjunto de dispositivos que fizeram a apresentação e a exploração 

imagética de deformidades, doenças, estranhezas, monstruosidades corporais o “suporte 

essencial de espetáculos onde se experimentam as primeiras formas da indústria moderna 

da diversão de massas” (COURTINE, 2008, p. 256). Se nos voltarmos para os cenários de 

divertimento popular em finais do século XIX logo vamos encontrar os vaudevilles, os 

teatros melodramáticos e os entra-e-sai. Em comum, eram lugares de manifestação do gosto 

popular, dos basbaques, das palmas no meio dos espetáculos (que tanto incomodavam às 

elites), da sedução dos olhares, do apelo emotivo intenso. Também eram lugares onde 

começava a nascer uma relação estreita entre o consumo imagético e o corpo que se 

apresenta, seja ele belo ou monstruoso. 

Mas para compreender o monstro é preciso voltar-se para Foucault (2001) que é 

claro: quanto ao domínio da anomalia, e como se constitui esse domínio no século XIX, há 

                                                 
10 Será explicado mais adiante neste texto. 
11 Em outubro de 1971 o escritor Scott Fitzgerald foi aos estúdios da Metro Goldwyn Mayer negociar um roteiro. Ao 

entrar na cantina dos estúdios, deparou-se com o elenco do filme, os monstros humanos. Saiu apressadamente, sem 

conseguir alimentar-se (COURTINE, 2008). 
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três elementos ou três círculos nos quais a anomalia vai se colocar: o monstro humano, o 

incorrigível e o masturbador. E quando nos diz que a anomalia se coloca nesses três 

círculos está, na verdade, nos contando que no percurso da definição do anormal, na 

“genealogia da anomalia”
12

 vão aparecer elementos que revertem as regras naturais e 

jurídicas, que são uma exceção (o monstro); elementos que remetem aos indivíduos que 

precisam ser corrigidos mas que são incorrigíveis de fato e isso se dá num âmbito mais 

restrito, mais familiar e mais rotineiro; e elementos que remetem à sexualidade e seu 

ocultamento (o masturbador). Ora, o que nos resta hoje do confisco, da colonização, da 

absorção do anormal ao longo do século XIX é um “monstro pálido”, um “monstro 

empalidecido e banalizado” que é também um incorrigível.  

O indivíduo anormal do século XIX vai ficar marcado – e muito 

tardiamente, na prática médica, na prática judiciária, no saber como nas 

instituições que vão rodeá-lo – por essa espécie de monstruosidade que se 

tornou cada vez mais apagada e diáfana, por essa incorrigibilidade 

retificável e cada vez mais investida por aparelhos de retificação. E, 

enfim, ele é marcado por esse segredo comum e singular, que é a etiologia 

geral e universal das piores singularidades. (FOUCAULT, 2001, p. 75). 

 

E é este monstro pálido, contemporâneo, que nos interessa aqui. Parece-nos ser 

este o monstro que reina magnânimo nas narrativas das telenovelas de hoje, um monstro 

que veio perdendo sua característica de combinar o impossível com o proibido, que viola a 

lei da natureza, mas que continua nos fascinando, não mais pela “batida do olhar” 

(COURTINE, 2008), mas pelo que mantém de monstruoso. O monstro empalideceu, não se 

trata mais de qualquer personagem do American Museum de Barnum, mas de um monstro 

que reserva sua monstruosidade, sua incorrigibilidade, sua sexualidade ao âmbito moral, 

liberando assim a aparência para ser belo, muito belo. Esse é o monstro da Rainha/Bruxa de 

Nazaré Tedesco. Nazaré pode cometer crimes e infligir dores monstruosas, pode ser 

incorrigível e não abandonar o ar arrogante de uma autoestima exagerada nem mesmo 

quando é presa, pode ser completamente disponível sexualmente e usar o sexo como moeda 

de troca sem nenhuma restrição moral, mas a ela não é permitido ser feia ou descuidada 

com a aparência. Nazaré é um monstro pálido. E é este monstro que entra em nossa casa 

todos os dias, às 18h, às 19h e às 21h
13

 e diante dele nos divertimos, emocionamos, 

torcemos. Por ele deixamo-nos seduzir. 

                                                 
12 Compreendemos a complexidade e sofisticação do conceito de “Genealogia” para Foucault. E, sendo um conceito chave 

na obra foucaultiana, amadurece no pensamento do autor com sutilezas e detalhes cujas explicações não cabem neste 

projeto. É na obra referenciada que Foucault trabalha minuciosamente a “genealogia do anormal”.  
13 18h, 19h e 21h são atualmente os horários oficiais de transmissão de novelas da TV Globo. O prime time da emissora é 

composto de três novelas, um jornal local e o Jornal Nacional. O sanduíche do JN entre duas novelas data de 1969 quando 
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O século XIX foi um século de fascínio visual pelos monstros. É ainda o século 

que iniciou uma cultura visual mais massiva e, nos seus anos finais, experimentou a 

popularização da fotografia e viu nascer o cinema. Foi também o século que viu a figura do 

monstro dominar os âmbitos da anormalidade. De modo geral, podemos dizer que entre a 

Idade Média e o século XVIII o monstro era um misto de reino animal e reino humano, a 

mistura de duas espécies, de dois sexos, um misto de formas. Havia, portanto, uma 

transgressão “dos limites naturais, transgressão das classificações, transgressão do quadro, 

transgressão da lei como quadro: é disso de fato que se trata na monstruosidade” 

(FOUCAULT, 2001, p. 79). Estas transgressões questionam/suspendem as leis civis, 

religiosas ou divinas. 

No século XIX o monstro interroga tanto o sistema médico quanto o judiciário, 

mas não há mais mistura de sexos, o que há são esquisitices, tipos de imperfeições, deslizes 

da natureza. Esses “gaguejos da natureza” passam a ser explicações suficientes para os 

crimes monstruosos. A monstruosidade deixa de ser da natureza e passa a ser de 

comportamento. Aparece, então, “a atribuição de uma monstruosidade que não é mais 

jurídico-natural, que é jurídico-moral, uma monstruosidade que é a monstruosidade da 

conduta, e não mais a monstruosidade da natureza” (FOUCAULT, 2001, p. 92). A 

monstruosidade passa a ter seu ponto de efeito não na natureza, mas no próprio 

comportamento. Aparece o “monstro moral”. Este monstro moral, nos explica Foucault 

(2001, p. 115), é o resultado de uma nova economia do poder de punir
14

. O primeiro 

monstro moral que aparece a partir dessa nova economia é o “monstro político”, é aquele 

que rompe o pacto social, que rompe o pacto “que subscrevera, prefere seu interesse às leis 

que regem a sociedade de que é membro”. Ora, o primeiro monstro que aparece não é o 

estuprador ou o que infringe as leis da natureza, mas o que rompe com o pacto social 

fundamental, “o primeiro monstro é o rei”, é um déspota, pois é o monstro por abuso de 

poder. 

                                                                                                                                                     
o jornal foi ao ar a primeira vez. A organização da grade da emissora compondo este sanduíche é atribuído ao publicitário 

Walter Clark. Desde 2011, no entanto, a Globo voltou a apresentar um quarto horário de novela, às 23h, que havia sido 

abolido da grade em 1979 que na época fazia transmissões de novelas às 18h, 19h, 20h e 22h. No entanto, até o momento 

só foram ao ar duas novelas no novo horário: O Astro em 2011 (remake da obra de 1978) e Gabriela em 2012 (remake da 

novela de 1975). 
14 Sobre a nova economia do poder de punir, Foucault (2001, p. 111) nos diz: “Em vez daqueles grandes rituais 

dispendiosos, no decorrer dos quais a atrocidade da punição repetia a atrocidade do crime, teremos um sistema calculado, 

no qual a punição não terá por objeto nem repetirá em si o próprio crime, fazendo valer um interesse semelhante, análogo, 

simplesmente um pouquinho mais forte que o interesse q serviu de suporte ao próprio crime. É isso, esse elemento 

interesse-razão do crime, que é o novo princípio de economia do poder de punir que substitui ox princípio da atrocidade”. 
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Hoje fere nossas sensibilidades contemporâneas o olhar que era dispensado aos 

monstros nos entra-e-sai, mas, na verdade, o American Museum só fecha as portas nos 

finais da década de 1940. Há, entre sua instalação em 1840, e seu fechamento um percurso 

de fundamental diferença de investimento do olhar e das emoções sentidas diante da 

desordem corporal e, num âmbito mais sutil, das valorações morais aos parâmetros de belo 

e feio. Este percurso é trilhado, certamente, de mãos dadas com a emergência e 

desenvolvimento dos aparatos tecnológicos da comunicação de massa nos anos finais do 

século XIX e ao longo do século XX. É junto ao sistema midiático que são renovados os 

“modelos de aparência”, como nos lembra Vigarello (2006, p. 158) “nesse mundo da 

imagem, em que a presença física deve se impor de imediato, a beleza existe como primeiro 

fator de atração”. 

É a Paris do século XIX – a mesma cidade e a mesma época que são palco do 

Folhetim, um dos tripés de conformação da telenovela brasileira
15

 – que se torna uma 

“capital mundial da curiosidade, (...) o imenso bazar das monstruosidades” (COURTINE, 

2008, p. 262). Exibidos em barracões na feira do Trono, na Paris de 1850, os monstros 

humanos tornam-se objeto comercial e invadem Paris pelos cantos, sem integrar os grandes 

circos itinerantes ou os museus de curiosidades, eram “um artesanato da curiosidade, uma 

forma de comércio da deformidade, o bizarro no varejo”. Movimento semelhante acontece 

em Londres que tem seu ápice com a chegada de Tom Polegar, em 1844, comandada por 

Barnum. As experiências de Paris e Londres são tímidas perto do que empreendeu Barnum 

no coração de Manhattan. Seu American Museum era a atração mais visitada da cidade. Até 

meados de 1850 havia nos Estados Unidos tanto museus de curiosidades (com o objetivo de 

educação popular), quanto freak shows que apresentavam todo tipo de anomalia humana. 

Barnum reuniu ambos no seu museu, um lugar de diversão que distraía os proletários 

aglomerados nas cidades. Aglomerado este que crescia velozmente com o avanço da 

industrialização.  

Os monstros eram a atração principal do museu, estampavam os postais levados 

para casa e estavam presentes nas distrações mais familiares, como os piqueniques 

familiares aos domingos no prédio da Broadway. O museu de Barnum deixa claro “o 

deslanchar de uma nova época na história dos espetáculos, a entrada no período industrial 

da diversão: a inauguração da primeira coleção de curiosidades da era das massas, de uma 

espécie de Disneylândia da teratologia” (COURTINE, 2008, p. 267). Foi Barnum, afirma 

                                                 
15 Será explicado mais adiante neste texto. 
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Courtine (2008), um empresário capitalista moderno, o “primeiro de uma longa linhagem 

de industriais do espetáculo” que tirou a exibição do anormal de um lugar microeconômico 

para dar à ela um valor comercializável no mercado massivo do entretenimento. “O 

espetáculo e o comércio dos monstros, muito longe de serem atividades ambíguas ou 

marginais, serviram de campo de experimentação para a indústria da diversão de massa na 

América do Norte – e em proporção menor na Europa – do final do século XIX” 

(COURTINE, 2008, p. 268). 

Os primórdios de uma cultura visual das massas tinha na apresentação dos 

monstros seu prato principal. Desde o começo Barnum percebeu que precisava apoiar-se no 

desenvolvimento da imprensa popular para conseguir transformar seu show de 

monstruosidades num negócio rentável. Histórias dos monstros apareciam o tempo todo nos 

jornais, os espectadores dos entra-e-sai levavam para casa postais com suas imagens, como 

recordação dos encontros com aquelas figuras fenomenais dos parques de diversão. A 

disseminação dos postais foi favorecida pela produção massiva da fotografia em meados do 

século XIX e não demorou para que alguns estúdios ficassem especialistas em retratos das 

desordens corporais dos monstros. Eram as sementes de uma indústria de celebridades. Era 

a invenção de um “vouyerismo de massa”. 

Não é possível esquecer, no entanto, o constrangimento e a inquietação que toma 

conta de nós hoje na presença de um monstro. Courtine (2004) nos conta uma experiência 

vivida por ele, da aparição de um homem-tronco no metrô de Paris e do “pânico silencioso” 

que foi desencadeado entre os passageiros. As conversas pararam e os olhares se desviaram. 

“O vazio se fez em torno de um monstro humano” (COURTINE, 2004, p. 1). Mas este não 

era o olhar dos basbaques que eram capturados pelo desfile monstruoso no American 

Museum. O que mudou, então? Courtine (2008; 2004) mesmo nos responde: nossa 

sensibilidade e os sentidos construídos diante do corpo monstruoso.  

Mas o início do século XX logo traria o declínio de Barnum e o “crepúsculo dos 

monstros”. Houve uma mudança significativa do olhar – e junto a isso a mudança das 

escolhas de divertimento popular e a ascensão de um tipo de beleza e plástica que se 

constrói a partir do cinema e da televisão. Eis, então, que nos aproximamos de nossa 

hipótese: não conseguimos mais hoje suportar a “batida do olhar”, essa batida que nos causa 

desconforto e repugnância, essa “forma de exibição que choca nossa sensibilidade atual (...) 

que atraía outrora os parisienses à procura de distração” (COURTINE, 2008, p.286), que 

nos coloca diante de uma “exploração comercial da enfermidade, monstruoso strip-tease” 
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(COURTINE, 2008, p.285), que nos transforma hoje – nós mesmos e não mais aquele que 

está no palco do entra-e-sai – em monstros. Monstruoso fica o nosso olhar, como atesta a 

experiência de Courtine (2004) no metrô da Paris do século XX. Não suportando mais a 

“batida do olhar”, permitimos, por outro lado, toda sorte de vilania da alma. Como não 

suportamos mais ser seduzimos por um “voyeurismo doentio” – onde o público dos 

monstros só via uma curiosidade despreocupada e estranhamente prazerosa – suportamos, 

por outro lado, que esse monstro empalideça a ponto de, algum tempo depois, causar uma 

torção completa: ao invés da horrível deformidade uma aparência bela, porém tão sedutora 

quanto antes, ambas por estarem justamente mergulhadas no universo monstruoso. Se este 

monstro for bonito, tanto melhor para nossos olhares acostumados, educados e construídos, 

desde o início do século XX, a um padrão de beleza que pode ser domesticado, que é 

resultado da vontade e da meritocracia (VIGARELLO, 2006, p. 162). 

É rica a explicação para a mudança do olhar que dirigíamos aos monstros de 

Barnum e aos monstros pálidos das telenovelas de hoje. Courtine (2008) se dedica a 

esclarecer para nós tanto esta mudança, quanto os efeitos dessa “racionalização dos 

olhares”. A isso, junta-se uma série de preocupações morais e políticas que desejavam lutar 

contra a ociosidade das classes populares, controlar o tempo livre do povo, vigiar e 

organizar os prazeres a ponto de permitir – e incentivar – que essas classes tivessem 

passatempos cultos que se diferenciavam dos lazeres barulhentos e emocionalmente 

intensos e exagerados próprios daquele momento, como os vaudevilles e melodramas. 

Aparecerá, nas duas últimas décadas do século XIX e nas duas próximas do século XX, 

uma “campanha de pasteurização moral da cultura visual que florescia nos espetáculos dos 

parques de diversão e nos museus de curiosidades” (COURTINE, 2008, p. 300). Os entra-e-

sai viram alvo dessa política e os shows com monstros passam a ser proibidos
16

. Há um 

“bom gosto” que obriga o espectador burguês a tomar distância do barulho, do cheiro, da 

bagunça dos espetáculos populares. Há um processo de repressão social de tudo aquilo que 

é “vulgar”, ou seja, que é próprio do divertimento popular, em nome do “bom gosto”. 

Sim, os monstros desapareceram, mas o monstruoso ainda viceja, sem nenhum 

constrangimento, somos, afinal, atraídos pela monstruosidade. Os corpos dos monstros 

saem de cena, mas tanto a tela do cinema, quanto a da televisão, são tomadas por uma 

enxurrada de signos – distanciados, mas realistas – que nos permitem gozar do monstruoso 

                                                 
16

 O rico material de Courtine (2008) debruça-se atenciosamente sobre o percurso histórico da ascensão e declínio do 

espetáculo das monstruosidades humanas. Aqui, no entanto, não é nosso objetivo detalhar esse processo. 
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sem assim ofendermos nosso olhar que de deslocou. O aparato midiático permitirá a “batida 

do olhar” novamente, de forma mais lúdica, pálida e menos experimentada na vida vivida. 

As experiências audiovisuais contemporâneas nos permitem experimentar o desconforto do 

monstro de forma mais segura. O monstro pode ser um macaco gigantesco, como King 

Kong
17

, ou um vampiro sugador de sangue e vida, como Lestat
18

, mas as novelas brasileiras 

exigem um pouco mais de credibilidade. O monstro (pálido), o desconforto que queremos 

experimentar, precisam estar presentes e nos capturar, mas precisam ser verossímeis. 

Um pouco sobre novela 

De modo geral, em relação às narrativas das telenovelas brasileiras, podemos dizer 

que a telenovela pode ser recuperada em três momentos principais: o folhetim francês do 

século XIX, as radionovelas e o cinema de lágrimas latino-americanos e na soap-opera 

norte-americana.  Com origem híbrida, permitindo empréstimos diferentes, a telenovela 

brasileira também mostra especificidades que apontam para “os processos de modernização 

da cultura brasileira, dos mecanismos de produção e história da indústria cultural, dos 

deslocamentos do gênero e, finalmente, do perfil do público receptor” (BORELLI; 

PRIOLLI, 2000, p. 21). 

O país criou mesmo um modo brasileiro de se fazer novela que procura equilibrar 

duas dimensões – uma melodramática – que mobiliza as paixões e oralidades – e uma 

realista, que permite às narrativas colocar em debate social e público questões antes restritas 

à privacidade dos lares, escolas ou igrejas. A novela fala da vida, dos caminhos e arranjos 

dos modos de estar na América Latina, dos modos de ser brasileiro. Martín-Barbero (2004) 

fala em dois modelos narrativos a partir dos quais podemos pensar a novela: o tradicional – 

onde predomina a inclinação trágica, sentimentos e paixões são primordiais, e do qual são 

excluídas da narrativa quaisquer ambiguidades – e o modelo moderno que, elaborado no 

Brasil, ainda traz as marcas do melodrama, mas incorpora um realismo que permite à 

narrativa ser “cotidianizada” e libera o gênero para ser absorvido e hibridizado pelas 

matrizes culturais do Brasil. O modelo moderno permite que os personagens se libertem, 

em determinada medida, do peso do destino, e se aproximem das rotinas cotidianas, das 

ambigüidades, das complexidades, das variedades dos costumes: “a rigidez dos esquemas e 

as ritualizações são penetradas por imaginários de classes e território, de gênero e de 

                                                 
17 King Kong é o protagonista do filme de mesmo nome, que retrata um gorila gigante. Com várias regravações ao longo 

do século XX o filme originalmente é de 1933, de Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack. 
18 Lestat (Tom Cruise) é o protagonista do filme Entrevista com Vampiro (1994) de Neil Jordan, baseado na obra da 

escritora Anne Rice, lançada em 1976. 
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geração, ao mesmo tempo que se exploram possibilidades expressivas abertas pelo cinema, 

pela publicidade e pelo videoclipe” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 121). 

Além dos modelos propostos por Martín-Barbero, podem ser identificadas as duas 

dimensões que falávamos antes, ou dois níveis constitutivos, para se pensar a novela, 

levando, naturalmente em consideração que não há um estilo ou gênero puro para 

identificar as narrativas das novelas
19

. Motter (2004) sugere o nível melodramático e o nível 

realista. O nível melodramático seria aquele carregado de romantismo e sentimentalismo, 

oscilando entre a seriedade e a comicidade. Já o nível realista seria aquele estruturado em 

cima do cotidiano, onde a realidade aparece como representação do cotidiano vivido, 

buscando potencializar ao máximo a verossimilhança, onde a realidade construída na 

narrativa da novela busca apagar a idéia de representação.  

É preciso pensar ainda no jogo simbólico de apropriações e representações exercido 

no relacionamento do consumidor com a mídia. Outros elementos entram em cena num 

processo de dar significado e valor aos produtos oferecidos pela indústria cultural. Esses 

novos elementos, que agora participam do processo de construção do sentido, estarão 

presentes nas várias experiências simbólicas. Nas relações familiares, na religiosidade, no 

trabalho, na vida no bairro, no cotidiano, na relação com a indústria cultural e na conversa 

do dia seguinte à exibição do capítulo da novela sobre os destinos da heroína e da vilã da 

trama. E nas atualizações de sentido que se dá fora da tela, onde nos apropriamos do que 

significa a história, as traições, amores e escolhas dos personagens – e também o que 

significa a maldade e a beleza da vilã. 

É inegável o papel da novela como aglutinadora das variabilidades culturais 

contemporâneas brasileiras. Como diz Martín-Barbero (2004, p. 24) “a telenovela é o único 

texto televisivo que viaja de ponta a ponta da América Latina e pelo resto do mundo nas 

mais diversas direções, dando significado ao que é viajar do Sul ao Norte!”. A telenovela 

constitui-se como exemplo de narrativa que, presente no cotidiano das grandes cidades, 

ultrapassa o simples lazer e ganha relevância ao articular o vivido e o narrado, numa 

experiência que é, ao mesmo tempo, social, cultural e estética. Como explica Lopes, Borelli 

e Resende (2002, p. 16): 

Como experiência de sociabilidade, ela aciona mecanismos de 

conversação, de compartilhamento e de participação imaginária. A novela 

tornou-se uma forma de narrativa sobre a nação e um modo de participar 

dessa nação imaginada. Os telespectadores se sentem participantes das 

                                                 
19 Compreendemos que é complexa e rica a discussão sobre pureza e hibridez dos gêneros nas narrativas audiovisuais em 

geral e na telenovela em particular, mas não é nosso objetivo aprofundarmo-nos aqui sobre essa questão. 
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novelas e mobilizam informações que circulam em torno deles no seu 

cotidiano. 

 

A telenovela pode ser compreendida, portanto, como uma “narrativa da nação” e 

como “recurso comunicativo” (LOPES, 2009). A telenovela é o principal produto da 

indústria televisiva brasileira, tem a capacidade de se colocar como um amplo espaço de 

problematização do Brasil, tanto no que se refere à privacidade dos lares e à vida 

experimentada, quanto ao que diz respeito aos problemas sociais e à vida contada. Pode ser 

considerada como um dos fenômenos que melhor representa a modernidade brasileira, “por 

combinar arcaico com moderno, por fundir dispositivos narrativos anacrônicos e 

imaginários modernos e por ter sua história fortemente marcada pela dialética 

nacionalidade-midiatização” (LOPES, 2009, p. 22). E por isso podemos considerá-la como 

uma “narrativa da nação”, onde os brasileiros se reconhecem e se identificam. A telenovela 

tem o poder de “se expressar como “nação imaginada” (LOPES, 2009, p.31) que mesmo 

sujeita à imensa variabilidade de interpretações mantém sua verossimilhança, legitimidade e 

credibilidade.  

Já pensar a novela como “recurso comunicativo” exige vê-la como uma narrativa na 

qual se desenvolvem ações pedagógicas implícitas e deliberadas que podem gerar políticas 

de comunicação e de cultura no país. Ou seja, “é reconhecer a telenovela como componente 

de políticas de comunicação/cultura que perseguem o desenvolvimento da cidadania e dos 

direitos humanos na sociedade” (LOPES, 2009, p. 32). Mas só podemos dar à telenovela o 

papel que tem hoje e reconhecê-la como “narrativa da nação” e “recurso comunicativo” 

devido a uma série de mudanças em seus padrões narrativos desde os anos 1950, quando 

começa sua história na indústria cultural brasileira.  

Além da modernização da sociedade brasileira que exigiu das narrativas televisuais 

uma adequação a tramas que estivessem mais próximas do cotidiano, as modificações na 

estrutura narrativa também são o resultado da incorporação de autores que estavam mais 

alinhados com uma postura político-partidária de esquerda e foram seduzidos por um 

projeto nacionalista. A produção desses autores estava bastante conectada pelo realismo. 

Além disso, ainda havia o Estado sob controle dos militares, que demandava da indústria 

cultural uma produção referente à realidade brasileira. “As alterações do padrão ficcional 

nos anos 70 estão combinadas também com acomodações nas preferências do público em 

relação ao gênero. Nos afastamos da telenovela concebida como ‘coisa de mulher’, tradição 

que havia se consolidado com a radionovela” (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p. 100).   
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Na verdade, entre os anos 70 e 80 novelas de cunho mais melodramático vão 

conviver com outras cuja trama aproximava-se do modelo realista. As novelas de gênero 

melodramático vão se opor às novelas temáticas que buscam se legitimar exatamente pelos 

temas (políticos, econômicos, sociais) que abordam. A temática feminina ainda é 

dominante, mas a partir da emergência desse novo modelo, ela é retrabalhada adequando-se 

a um novo cenário social trazido pela modernização. É o que Ortiz, Borelli e Ramos (1991, 

p. 106) chamam de “folhetim modernizado”, onde “temas folhetinescos são adaptados à 

realidade brasileira”: é o modelo “moderno” de Martín-Barbero e Rey (2001, p. 120) que 

“sem romper de todo o esquema melodramático, irá incorporar um realismo que possibilita 

a “cotidianização da narrativa” e o encontro do gênero com a história e com algumas 

matrizes culturais do Brasil”. É a novela Beto Rockefeller, que vai ao ar pela TV Tupi em 

1968, que aparece como um marco do “folhetim modernizado”, a partir daí, o padrão 

narrativo da telenovela brasileira sucessivamente abandona um modelo “sentimental”, 

representado por Sheik de Agadir (1966) para dar espaço ao “modelo moderno” (LOPES, 

2009). Mas, na verdade, Beto Rockefeller é o resultado de várias experimentações 

narrativas feitas anteriormente e ao romper com diálogos formais, propondo uma narrativa 

coloquial, que reproduzia fatos e fofocas tiradas de notícias de revista e jornais da época, 

deixava clara sua preocupação em trazer o cotidiano para a telenovela. 

Lopes (2009) nos fala, na verdade, de três fases através das quais podemos 

compreender o desenvolvimento do padrão narrativo das telenovelas brasileiras. A fase 

sentimental – que vai de 1950 a 1987, é o modelo “tradicional” de Martín-Barbero – a fase 

realista – inaugurada com Beto Rockefeller e que vai até os anos 1990, marcada pela 

necessidade de realismo na trama – e finalmente a fase naturalista que, estabelecida em 

1990, predomina nos modelos narrativos até hoje. Esta fase é fortemente marcada pelo 

efeito de verossimilhança a partir do aprofundamento do tratamento naturalista de temáticas 

sociais nas tramas. As tramas assumem assuntos mais pontuais da agenda pública, aparece 

fortemente uma hibridização entre realidade e ficção e grupos representados exigem 

fidelidade à realidade. É nesta fase – que vai misturar narrativas naturalistas com a matriz 

melodramática – que se desenvolve o merchandising social
20

 nas novelas, absolutamente 

preponderante nas narrativas contemporâneas. 

                                                 
20 De acordo com Lopes (2009, p. 38) para que aconteçam ações de merchandising social nas novelas não é suficiente a 

ocorrência de fatos na trama (como discriminação racial, por exemplo), mas deve haver “referência a medidas preventivas, 

protetoras, reparadoras ou punitivas; alerta para causas e consequências associadas ou quanto a hábitos e comportamentos 

inadequados; valorização da diversidade de opiniões e pontos de vista etc.”. 
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Hoje, responsável por um dos papéis centrais na estruturação do ambiente cultural e 

simbólico, a televisão tem, em seu desenvolvimento como equipamento técnico e em seu 

papel social, elementos que se confundem e hibridizam com o próprio histórico político, 

econômico, social e cultural da América Latina e do Brasil (MARTÍN-BARBERO, 2001). 

O desenvolvimento da telenovela, como gênero narrativo predominante na modernidade e 

contemporaneidade latino-americana, também acompanha, e se confunde, com esse 

processo. Processo feito num cenário marcado por hibridizações, doações e empréstimos e 

que nos leva de volta aos ruidosos palcos populares dos melodramas, vaudevilles e dos 

circos do século XIX. 

De lá para cá a viagem é longa e nesse meio tempo houve não apenas mudanças nas 

sensibilidades dos olhares que reverteram a “batida do olhar”, mas ainda mudanças 

significativas nas formas de narrar o espetáculo de hoje e de como posicionar o monstruoso 

de um modo que nosso olhar atual suporte. Como vimos, há uma série de ajustes nos 

padrões narrativos da telenovela brasileira a partir do final dos anos 1960 – que se 

intensificam nos anos 1990 – e que vão reposicionar a maldade em uma nova ótica. O mal 

não é mais feio, sujo, desdentado ou descabelado. É cada vez mais lindo, louro, rico e 

magro. 

Os vilões das telenovelas brasileiras são o resultado da conformação da história do 

monstro humano, da história da beleza e das mudanças nos padrões narrativos 

empreendidos no Brasil. Acreditamos que o vilão da telenovela é um monstro pálido. Um 

personagem esteticamente bonito, mas dotado da capacidade de agir monstruosamente. 

Esse personagem precisa, ainda, além de ser bonito e cruel, ser verossímil. Subjugado às 

exigências da fase naturalista da narrativa, o vilão precisa ser credível. A maldade tem que 

ser monstruosa, mas não a ponto de ser inacreditável. Subjugado às exigências dos padrões 

de beleza que se reforçaram e construíram um modo específico de ser belo desde o 

surgimento do cinema, com sua “fábrica de beleza” (VIGARELLO, 2006), o vilão mostra-

se bonito. A relação entre vilania e beleza parece necessária. O que é difícil naturalizar é 

como se estrutura essa relação, não sendo a beleza uma compensação pela maldade, um 

elemento para nos distrair das asperezas da maldade, mas sim um ingrediente que constitui 

a vilania e ajuda a conformar sua identidade. Sim, os vilões das telenovelas são construídos 

nessa rede tramada pela beleza, pela monstruosidade e pelos modos de narrar e é de 

fundamental importância que possamos compreendê-la para dar conta de responder às 

nossas problemáticas. 
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