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Resumo 
 
O presente texto ensaia uma reflexão sobre a morte da vilã Aline 

(Vanessa Giácomo) na telenovela brasileira “Amor à Vida” (Rede 

Globo de Televisão, 2013-14). Através da sequência em debate, o 

novelista Walcyr Carrasco homologou a sentença da personagem, 

“condenando-a” à morte acidental em uma cerca de alta tensão 

durante uma tentativa de fuga da prisão. A partir do texto “O 

travelling de Kapò”, de Serge Danei, e em diálogo com o conceito de 

“partilha do sensível” de Jacques Rancière, proponho refletir sobre a 

interrelação entre ética e estética na construção narrativa do 

desfecho de Aline, tanto em sua dimensão dramatúrgica, quanto 

imagética. Busco, assim, ensejar uma discussão sobre a política das 

imagens que naturalizam a violência na televisão como traço 

compositório e supostamente refletido de um mundo igualmente 

atroz, o que, a meu ver, mingua as possibilidades de uma educação 

crítica ou de uma pedagogia da percepção em relação à produção 

televisual contemporânea. 
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Resumen 
 
 Este texto ensaya una reflexión sobre la muerte de la villana Aline (Vanessa 

Giácomo) en la telenovela brasileña "Amor à Vida" (Rede Globo, 2013-14). En la 

secuencia en discusión, el novelista Walcyr Carrasco profiere su sentencia acerca 

del personaje, "condenándola" a la muerte accidental en un cerca de alto voltaje 

durante un intento de fuga de la cárcel. A partir del texto "El travelling de Kapò", de 

Serge Danei, y en diálogo con el concepto de “reparto del sensible” de Rancière, 

propongo reflexionar sobre la relación entre la ética y la estética en la construcción 

narrativa del desfecho de Aline, tanto en su dimensión dramatúrgica, cuanto 

imagética. Así, busco dar lugar a un debate sobre la política de las imágenes que 

naturalizan la violencia en la televisión como aspecto compositório y 

supuestamente reflejado de un mundo igualmente atroz, lo que, en mi avaluación, 

reduce las posibilidades de una educación crítica y de una pedagogía de la 

percepción en relación a la producción televisiva contemporánea. 

 

Vejamos agora, em Kapò, o plano em que Riva se suicida, se 

jogando sobre o arame farpado eletrificado: o homem que 

decide, nesse momento, fazer um travelling para frente para 

reenquadrar o cadáver em contra-plongée, tomando cuidado 

para inscrever exatamente a mão levantada num ângulo do 

enquadramento final, esse homem só tem direito ao meu 

mais profundo desprezo. (DANEY, [1992], s/p). 

 

A frase acima integra a crítica de Jacques Rivette publicada nos Cahiers du 

Cinéma a respeito do filme “Kapò”, de Gillo Pontecorvo. Ambas as obras – a 

cinematográfica e a jornalística – chegaram ao meu conhecimento a partir do 



 
 

belíssimo texto de Serge Daney intitulado “O travelling de Kapò”2. Em um ensaio 

com ares de crônica, Daney remonta sua relação com o cinema tomando como 

marco a leitura da crítica de Rivette, o que levou o então jovem “cinéfago” a 

condenar o filme de Pontecorvo pela antimoralidade de seu travelling final: um 

movimento de câmera que explorava, com a urgência impensada de um 

paparazzi, a imagem da barbárie nazista projetada sobre o corpo ficcional de sua 

personagem. Para Rivette (e também Daney, sobretudo quando jovem), o 

cineasta italiano aboliu muito rapidamente uma distância que ainda exigia ser 

mantida, desconsiderado, portanto, os imperativos traumáticos de uma memória 

de guerra tão caustica quanto recente. 

 

Décadas depois de sua escritura, envolto em outros contextos de 

problematização, deparei-me com o texto de Daney e encontrei nele o testemunho 

poético e provocador de um sujeito bem vocacionado, disposto a entender o fazer 

cinematográfico não apenas enquanto prática sociocultural e interesse mercantil, 

mas também, e sobretudo, como gesto político. Ainda que separados pela 

diacronia de décadas e por diferenças históricas continentais, assim como por 

inquietações tecidas em torno de diferentes registros narrativos e mediáticos, 

estabeleci, entre o texto de Daney e o meu contexto de questões e urgências, uma 

espécie de contato: mediante sua crítica memorialista, recebi um ultimato para dar 

corpo a uma reflexão necessária, que, ao se aventurar pela escrita incerta, acabou 

por adquirir segurança a partir da convicção sensível de sua origem.  

                                                            
2  “Kapò” é um filme ambientado em um campo de concentração, rodado na década de 1960. 
Conforme descrito, o travelling polemizado aparece como um recurso de aproximação da câmera 
sobre o corpo sem vida da protagonista, segundo após esta se jogar, deliberadamente, contra as 
cercas voltaicas do campo de concentração. Amparado pela questão moral dos movimentos de 
câmera – reflexão introduzida e defendida pela arte engajada de Godard –, Daney, mesmo não 
tendo assistido ao filme, filia-se fervorosamente à abjeção de Rivette, elevando a crítica deste à 
condição de um axioma que não se discute, o “ponto limite de qualquer debate” (Daney, [1992], 
s/p). Conta-nos, ainda, como a crítica ao travelling de “Kapò” foi fundante de sua relação com 
cinema, sobretudo por estabelecer, em suas palavras, “o reconhecimento consolador de ter 
adquirido a minha primeira certeza de futuro crítico”. 



 
 

O meu caso de análise, brasileiro e contemporâneo (logo, atravessado por 

diferentes memórias e outros traumas), orbita em torno da vilã Aline, personagem 

da telenovela “Amor à Vida” cujo desfecho despertou-me similar abjeção àquela 

sentida por Rivette e Daney. O folhetim em questão – produzido pela Rede Globo, 

escrito por Walcyr Carrasco e dirigido por Mauro Mendonça Filho – encerrou sua 

(longa) exibição no dia 31 de janeiro deste ano. Findo o capítulo derradeiro, 

igualmente extenso – 90 minutos atravessados por igual quantia de matrimônios –, 

flagrei-me, na sequência à exibição dos acontecimentos finais da novela, em um 

conflitivo estado de espírito, algo oscilante entre o pasmo e o eufórico. Após o 

profundo estarrecimento com o desenlace de Aline, as cenas que, minutos depois, 

finalizaram o folhetim trouxeram-me um êxtase que gerou, neste espectador, uma 

esquizofrenia emocional e analítica incapaz de traduzir um juízo de gosto ou de 

valor sobre aquela exibição. A meu ver, a violência da morte da personagem foi 

aparentemente “dissolvida” pelo final feliz (e bonito) transmitido na sequência – no 

caso, o primeiro beijo homoafetivo das novelas da Rede Globo e o desenlace do 

conflito parental entre César (Antônio Fagundes) e Félix (Mateus Solano). 

 

O que sinto seguro para afirmar, enquanto avaliação pessoal, é que, de forma 

geral, o folhetim de Carrasco transitou entre o mediano e medíocre, de maneira tal 

que, até sua última semana, não cogitei escrever sobre sua narrativa. Até então, a 

resignação e o silêncio me pareciam retornos justos frente a uma novela que 

pouco valeu meu tempo de espectador, e, todavia menos, meus esforços de 

crítico. No documentário “O Riso dos Outros”, de Pedro Arantes (2012), o escritor 

Antônio Prata, com argúcia e graça, afirma que o verdadeiro humor não é aquele 

que “chuta mendigo”, mas sim o que dá “um tapinha na bunda do guarda”. 

Transpondo a máxima ao caso da crítica televisiva, coloco que, até seu término, 

“Amor à Vida” já era, também no popular, “cachorro morto”. Os internautas 

(críticos de televisão cada vez menos tolerantes), por exemplo, apressaram-se em 

assassinar toda a matilha de Carrasco e seus coautores, assim como haviam feito 



 
 

com Glória Perez e sua delirante, porém mais consistente, “Salve Jorge” (Rede 

Globo, 2012-13). Olhando para o conjunto da obra, “Amor à Vida” auto-

evidenciava sua fragilidade, tendo em vista fatores como: diálogos pouco 

espontâneos, atuações vexaminosas que acentuavam a falta de oralidade e o 

artificialismo das encenações, situações inverossímeis, pseudo dramatizações 

sobre dramas reais, entre outros.  

 

Diante de grosserias dessa natureza, o “bumbum do guarda” se tornou, em um 

primeiro momento, a direção competente de Mauro Mendonça Filho e equipe, 

marcada pelo que Renato Pucci Jr. et al. (2013, p.110) chama de esquemas 

estilísticos complexos (como “a iluminação trabalhada através de contrastes, a 

intensa movimentação de câmera, a multiangulação das filmagens e as 

composições menos ordenadas”) – isto é, pelo uso criativo dos dispositivos de 

filmagem. Enquanto em “Avenida Brasil” (novela analisada por Pucci e demais 

pesquisadores), a sofisticação na composição das imagens indiciava momentos 

emblemáticos, tensões narrativas e poéticas cênicas, em “Amor à Vida”, esse tipo 

de recurso foi acionado em momentos ordinários, rompendo com a perspectiva de 

que a câmera criativa deveria acompanhar apenas os eventos narrativos 

extraordinários, por sua vez, demandadores de maiores cuidados técnicos e 

artísticos por parte da produção.  

 

Se, por um lado, essa aplicação extensiva dos recursos de filmagem abre espaço 

à autoria assumida pela equipe de direção, no sentido de ampliar o escopo 

possível dos modos de filmar em diferentes tipos de cena, por outro, tendo em 

vista sua repetição indistinta, sinto haver uma espécie de gramaticalização dessas 

estratégias de filmagem que passam a não refletir o acionamento dos recursos 

como construção audiovisual portadora de sentidos. Novamente: essa 

complexificação da produção teledramatúrgica sinaliza uma tomada necessária de 

autoria por parte dos diretores de telenovelas, normalmente secundarizados em 



 
 

relação à redação dos novelistas (habitualizados que estamos a “uma novela de” 

escritores). Nesse sentido, a composição fotográfica da imagem, o índice que 

revela sem mostrar, o uso da câmera em movimento como estratégia de 

subjetivação do olhar fílmico e a possibilidade recém adquirida do foco e do 

desfoco em primeiro e segundo plano, entre outros, transforma a antiga imagem 

teledramatúrgica – esteticamente limpa, eticamente “transparente” – em um 

exercício narrativo mais denso no qual o espectador é interpelado, cognoscível e 

sensivelmente, a partir de uma textualidade fraturada pela “desordem” de sua 

audiovisualidade. No caso da teleficção, contudo, esse projeto artístico-

pedagógico de suspeição da imagem parece destinado à falência, primeiro pelo 

vazio gerado pelo cruzamento anacrônico entre a imagem opaca e sua 

narratividade fabular, em geral, linear e autossuficiente; segundo pelo uso 

indiscriminado desses recursos de complexificação estilística, o que parece 

atender a um devir estético que prima pela forma ante o conteúdo e que, nessa 

operação publicística, relega à segundo plano os aspectos éticos e a reflexão 

política sobre a produção das imagens televisionadas. 

 

É sobre essa não-reflexão acerca dos modos de narrar que situo a morte, digo, a 

execução da personagem Aline. Invisibilizada pelo que há de mais reluzente no 

jogo ficcional proposto por seus autores, a violência extrema desse gesto 

condenatório desapercebe-se em meio ao continuum das imagens narrativizadas 

pela novela, o que acaba por diluir o absurdo em meio à torrente de banalidades 

transmitidas por um folhetim descabido. A imagem torna tolerável aquilo que não 

devia sê-lo, inscrevendo-o como parte de um jogo maior, pretensamente justo e 

autodeterminado, no qual o destino trágico da personagem figura-se como acordo 

firmado entre produtores e espectadores, isto é, como uma forma de senso 



 
 

comum que, nos termos do filósofo Jacques Rancière (2005; 2012), dá a ver uma 

partilha social do sensível3.  

 

Diante da cena morte de Aline, retomo o texto de Rivette e reescrevo crítica similar 

à sua: Vejamos agora, em “Amor à Vida”, o plano em que Aline é executada em 

uma cerca metálica eletrificada. Os homens que decidem, nesse momento, 

enquadrar partes trêmulas de seu corpo – pés, mãos –, para, na continuidade, 

distanciar-se do cadáver estendido por meio de um travelling centrífugo, 

destacando aí sua cabeça tombada e sem vida, merece a minha mais profunda 

abjeção. 

 

Nota-se que, ao contrário de “Kapò”, a antimoralidade do travelling de Aline 

encontra-se no afastamento da câmera e em um posicionamento do tipo plongée, 

isto é, de cima para baixo. Enquanto no filme de Pontecorvo o diretor “corria” para 

enquadrar a imagem-síntese da violência cinematografada, as lentes de Mauro 

Mendonça pareceram fugir na direção contrária àquilo que sobrara do desfecho 

proposto por Walcyr Carrasco. Apesar de rápido (um gesto de vergonha?), o 

movimento fatídico da câmera, em sua ascensão aos céus, tratou de posicionar o 

espectador em um lugar acima daquilo que fora por ele testemunhado, como se 

partilhássemos do mesmo ponto de vista que julgou e condenou os atos de Aline à 

“cerca elétrica”. Abandonada por seus executores, a cena do crime, vista a uma 

distância confortável e pouco envolvente, transformou sua audiência em cúmplice, 
                                                            
3  Para Rancière, a partilha do sensível refere-se a um modo de distribuição e compartilhamento da 
experiência sensível comum, tendo em vista uma topografia social que transparece, a partir de 
seus regimes de visibilidade, “quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do 
tempo e do espaço em que essa atividade se exerce” (2005, p. 16). No caso específico da reflexão 
do autor, as imagens da arte política ocupam um lugar privilegiado no que se refere às suas 
possibilidades de tensionamento ou dissenso sobre a hegemonia imagética do espetáculo 
contemporâneo, tendência anticrítica em grande medida materializada pela televisão. À despeito 
dos riscos de uma apropriação profanatória, busco, ao longo deste ensaio, alguns pontos de 
aproximação que nos permitem abordar a TV a partir de sua potência política, que, mesmo 
narcotizada em sua variante crítica pela destinação comercial do meio, constitui, do ponto de vista 
pragmático, uma forte agência sobre os modos de partilha do sensível social. Retomarei este ponto 
ao longo da argumentação.    



 
 

quiçá torcida, de um episódio revoltosamente construído como inevitável, 

apresentado, portanto, como consequência direita de uma predita moralidade 

divina. “Aqui se fez, aqui se paga” e a justiça forjada por Carrasco recorreu ao 

exercício teológico da vingança para reestabelecer a ordem rompida pela vilã, 

imputando-lhe um calvário que, no limiar, fora perseguido pela própria 

personagem. Suponho que, em Aline, o movimento abjeto da câmera em “Kapò” 

seria menos covarde do que o gesto apressado de uma consciência que lava suas 

mãos diante do horror empreendido por ela mesma. Erguida a sintaxe do 

espetáculo imagético, as entrelinhas que perfizeram a execução da personagem 

pareceram se dissipar na velocidade da corrente elétrica que fulminou o corpo da 

personagem, o que fez do travelling póstumo uma demonstração de covardia 

transvestida de discernimento.  

 

Aparentemente, a morte trágica da vilã nada traz de absurdo diante da moral 

melodramática que, ao tipificar personagens em torno de projetos ontológicos de 

caráter, estabeleceu uma ordem narrativa cujo trajeto envolve à pronta 

crucificação do mal encarnado. Nos últimos anos, contudo, malvados carismáticos 

têm revertido o jogo ficcional imposto pela residualidade desse modelo fabular, 

gerando lugares de complexificação aos antagonistas antes reduzidos à caricatura 

da arquivilania (foi o caso, por exemplo, de Félix). Aline, por sua vez, acabou 

confinada em sua psicose cruel e revanchista, e nem mesmo a justificação do mal 

a partir da origem – a jovem criança que presenciou a morte da mãe, criada pela 

tia que lhe incutia doses diárias de ódio – foi suficiente para modificar um quadro 

que, na avaliação de seu autor, encontrou sua melhor destinação em uma cerca 

eletrificada. 

 

E é nessa cerca, tanto quanto na arrogância manipuladora do travelling final, que 

a morte da Aline me foi abjeta. Havia nessa cerca uma ambivalência impossível de 

ser ignorada, algo que se escondeu muito facilmente por detrás do argumento 



 
 

frouxo dos acontecimentos ficcionais: “a prisioneira que morre, acidentalmente, 

durante uma tentativa mal sucedida de fuga, eletrocutada na cerca de alta tensão”. 

Ora, o descompasso autoral entre a superficialidade desse (con)texto e a 

densidade da moral enervada ao desfecho, assomado à violência estetizada das 

imagens filmadas, transformaram aquela cerca em um dispositivo penal livremente 

proposto por um autor coincidentemente chamado Carrasco.  

 

Assim, a cena que vejo não corresponde à cena contada. Da tela, irrompem-se 

outras leituras impassíveis de serem ignoradas, sobretudo quando exclamadas 

por aquilo que Serge Daney chamou de “índices da abjeção”, e ainda, que Muniz 

Sodré (2006) – ao discorrer sobre os recursos midiáticos de persuasividade – 

nomeia de “vínculo indicial do contato”: tipo de ligame que, a partir dos dispositivos 

de visibilidade, notadamente os eletrônicos, vinculam os diferentes sujeitos que 

compõem o corpo social a partir de uma experiência cada vez mais sensorial e 

estetizada. Diante dessa lógica de espetacularização narrativa, a cena que vejo 

envolve a execução sumária de um ser humano por outros, jogo no qual a ficção é 

colocada à serviço de uma espécie duvidosa de catarse e de moralidade. No caso, 

o vínculo indicial do contato transforma-se prontamente em um índice de abjeção, 

o que me leva a questionar qual forma de insensibilidade estamos partilhando a 

partir desse gesto.  

 

 



 
 

 

 
Fonte: Imagens retiradas do site da novela. 

 

Na cerca elétrica, as mãos que seguram o fio de alta tensão são capturadas pela 

corrente elétrica que, por meio de um tremor continuado, petrifica a personagem 

de forma a mantê-la presa ao seu sepulcro. Em contraposição às mãos rígidas, os 

pés, flutuantes e sem vida, não mais tentam escalar as telas do presídio em busca 

de liberdade. 

 

Importante frisar as diferenças entre “Kapò” e Aline no que se refere à 

performance da imagem segundo a partilha do sensível própria a cada contexto de 

circulação e visibilidade. No primeiro caso, trata-se de uma imagem de ficção que 

expõe, de forma fenomenal, o intolerável de uma trauma histórico como trunfo 

retórico de uma pretensa poética e/ou política cinematográfica. Já em Aline, a 

imagem ficcional insere-se em um campo de produção audiovisual cuja alteridade 

pressuposta à audiência não implicava em nenhuma interdição pronunciada sobre 

o episódio narrado (ainda que, no contexto de um país que “descelebra” os 

cinquenta anos de sua ditadura militar, expor um gesto apologético à pena de 

morte, tal como acontecido pela sentença de Aline, não me pareça inócuo). 

Colocada esta diferença, importante afirmar que não advogo em torno de uma 

polícia sobre os signos teleficcionais, mas de uma reflexão política sobre a partilha 



 
 

de um certo sensível – ou como prefiro, de um insensível – enquanto dispositivo 

de distribuição do visível e regulação de uma moral subterrânea e persistente, 

frequentemente reafirmada pelas cartilhas teleficcionais. 

 

É nessa direção que Rancière advoga pelo papel da chamada arte política em 

meio às generalização das imagens do espetáculo, sobretudo e particularmente 

pela mídia televisiva. O sensível a ser partilhado pelas imagens é entendido pelo 

filósofo como uma propriedade que, tal qual os produtos de natureza material, 

distribuem-se de forma assimétrica de acordo com diferentes cartografias do 

poder, constituindo-se, por conseguinte, em alegorias da desigualdade. Nesse 

contexto, a arte política, ainda que envolvida na ambiguidade de um sistema que 

se fortalece a partir de sua própria contracultura, voltar-se-ia, à moda pedagógica 

do teatro brechtiano, para a natureza instrucional da imagem enquanto 

mecanismo de dissenso e autoquestionamento, exercício político a partir do qual 

as relações entre “dentro” e “fora”, “visível” e “invisível” tornar-se-ão possivelmente 

exploradas pelos sujeitos que se articulam, sensivelmente, em torno de um bem 

comum partilhado por essas mesmas imagens. Trata-se, portanto, de uma 

resistência contra a aparente naturalidade das imagens do espetáculo, ou seja, 

contra toda a produção cultural destinada a forjar uma sensibilidade comum cuja 

herança política traduz as desigualdades que constituem o real motor dessa 

visibilidade. 

 

Nessa direção, a transparência do espetáculo revela-se, em Aline, pela imagem 

moral de um travelling divino, na reprodução inconsciente ou não de uma 

teleologia prescritiva que, no passado recente da história humana, fez da morte da 

personagem interpretada por Emanuelle Riva, em “Kapò”, uma imagem intolerável 

à partilha sensível da dor, sobretudo no contexto europeu pós-guerra. O 

espetáculo ergue-se ainda através do apuro estético das imagens, que, tomadas 

em seus limites visuais, poderiam ser enquadradas como composições estilísticas 



 
 

complexas, sinalizadas pela movimentação da câmera, por enquadramentos 

inusitados e pelo grafismo realista das imagens. Contudo, o que se vê no travelling 

de Aline, de Carrasco e de Mauro Mendonça é o uso de uma estética sem ética, 

isto é, a ausência de uma reflexividade sobre o tipo de catarse propiciada pela 

personagem: uma catarse nervosa que se aproxima de um pathos enquanto se 

distancia de um ethos – ou melhor que transforma o ethos contemporâneo na 

manifestação patológica de uma sobrecarga que encontra, na violência da 

imagem, um tipo de amparo sintomático e um esforço inútil de expurgação. 

 

Em vista dessa perspectiva, uma reflexão que me assalta, e que urge enquanto 

ponto nodal desta comunicação, relaciona-se à aparente incongruência de se 

exigir da televisão um gesto reflexivo (uma redenção?) que, na prática, pouco lhe 

interessa: a difusão de conteúdos que contrarie o espetáculo como lógica de 

distribuição, logo, politização, daquilo que se torna socialmente visível e sensível. 

Como atestado por Daney ([1992], s/p): “Diante das imagens eletrônicas, 

banalizadas, a imagem perdeu sua reflexividade enquanto suspensão e 

possivelmente embargo”, uma vez que as imagens “não estando mais do lado da 

dialética do ‘ver’ e do ‘mostrar’, elas passam inteiramente para o lado da 

promoção, da publicidade, ou seja, do poder”.  

 

Em relação a esse ponto, acredito na importância de se pensar a TV e a teleficção 

para além das perspectivas substancialistas que, da academia ao senso popular, 

generalizam seus produtos em torno das disposições presumíveis ao meio, e que, 

por intermédio de um exercício conveniente de baixa preocupação epistemológica, 

desconsideram sua programação enquanto intensa partícipe dos projetos 

sensíveis de nossas sociedades. Sendo a TV uma mídia socialmente tão 

difundida, seu espaço, ficcional ou não, torna-se privilegiado no que se refere à 

geração do dissenso que Rancière prevê à arte política, e que, em Rivette e 

Daney, resultaram em formas de abjeção ao estatuto dos corpos e da memória 



 
 

representados em torno das imagens espetacularizadas. Diante de uma TV 

comercial e de uma ficção pasteurizada, seria tal expectativa uma diligência 

incompatível às configurações políticas que organizam os circuitos televisivos de 

(in)visibilidade?  Qual é então o sentido comum que esta televisão desperta em 

termos de percepção, de afecção e de produção de sentidos, nutrindo-se, tanto 

mais, dessa espectorialidade estendida das mídias eletrônicas, particularmente 

diante da vocação agregativa da telenovela? Não seria a culpabilidade 

pressuposta e inescapável (“nada presta na TV”) uma forma de isentá-la do crivo 

de outros gestos de criticidade, voltados não apenas para o seu julgamento 

antecipado (como se à ela competisse uma vilania como a de Aline), mas, 

particular e potencialmente, para o pragmatismo narrativo e imagético que atua 

sobre as relações sensíveis e políticas que atravessam e violentam nosso corpo 

social?  

 

Por certo, a imagem televisiva encontra-se, em escala proporcional à 

racionalização de seu ritmo, vertiginosamente subtraída de autorreflexividade, 

inserida que está em um circuito estésico capaz de dissolver qualquer reflexão 

ética acerca de sua própria jurisdição. Acreditar que a pedagogia da percepção 

possa partir do próprio meio, como um metadispositivo que se coloca em xeque 

como forma de desnaturalizar o que o espetáculo nos vende como um travelling 

necessário, parece-me, com inequívoca frequência, ingênuo. Essa mesma 

discussão, mais assentada sobre o domínio no cinema – sobretudo aquele que, a 

partir de sua potência alegórica, vêm construindo meandros políticos e artísticos 

em meio ao (dis)curso mercantil da sétima e de todas as artes –, neste, esbarra 

nos limites do público e da crítica especializada, o que torna a partilha desse 

sensível, novamente, um movimento contraventor fraturado pelas mesmas e 

profundas desigualdades que atravessam as hierarquias políticas e sociais do 

capitalismo. Não sei, portanto, com qual expectativa de retorno posso interrogar a 

televisão a partir de um lugar que, pragmaticamente, não lhe é, ainda, autêntico. 



 
 

Entretanto, ético me parece, especialmente como pesquisador de TV, não me 

render à crítica pronta e preparada para dizimar e menorizar sua produção, como 

se ela não estivesse constituindo, nevralgicamente, os valores, as sensibilidades e 

as razões que nos fazem sociedade.  

 

O desafio é certamente grande. O Golias da indústria materializa-se, em um 

primeiro momento, em seus mentores: a imagem que naturaliza o intolerável o faz 

mediante à conivência de profissionais, não raro, anestesiados pela produção em 

série a qual se sujeitam, seja para atender uma práxis tão residual quanto a moral 

melodramática (a vilã deve morrer), quanto para produzir um efeito estético de 

maneira estilisticamente apurada (um belo enquadramento da mão que segura a 

cerca eletrificada, em Kapò e em Aline); mas também, como parte desse “bem 

comum” partilhado e distribuído, também por seus receptores, agentes midiáticos 

igualmente acelerados pela nervosidade da sociedade. Um exemplo do que 

escrevo: em minhas incursões diárias pela internet, tanto pelas redes sociais 

quanto blogs especializados de televisão, não li maiores comentários sobre a 

morte de Aline, o que me faz lembrar uma frase do psicanalista Jurandir Costa 

Freira: “Em nosso tempo, o horror perdeu o seu caráter extraordinário”. 

 

Essa constatação de um processo de midiatização que gera funcionarismos, tanto 

produtivos, quanto receptivos – e que, para Daney, faz dos homens “escravos dos 

gestos automáticos, apertando botões sobre um console” – relaciona-se àquela 

mesma banalidade do mal de que nos falava Hannah Arendt (1983) acerca das 

condições totalitárias e torturantes que culminaram no suicídio da personagem 

Riva em “Kapò”. O funcionário público, burocrata a serviço da lei, num gesto de 

irreflexão, demonstra uma superficialidade que aterroriza aqueles que, como 

Arendt, buscavam no mal uma natureza ontológica, profunda e densa – algo que 

talvez Aline apresentasse e que lhe valeu a morte. Ora, se o mal em Aline não é 

banal, a estetização de sua morte, colocada enquanto gesto violento e nervoso de 



 
 

seus autores, certamente o é: por detrás da superficialidade narrativa de um 

“acidente de percurso”, precipita-se um abismo moral que, nos tempos da filósofa 

alemã, legitimou uma forma genocida de totalitarismo, e que, na 

contemporaneidade, ganha consistência a partir de gestos de intolerância nos 

quais o projeto social de um sujeito ou de um grupo vê-se colocado como 

imperativo categórico à formação do senso comum. 

 

O travelling de Carrasco, que talvez seja, mais ainda, de Mauro Mendonça – não 

disponho de dados sobre a indicação, no script, do movimento de câmera – 

alcança ainda outra profundidade quando se coloca a morte de Aline em sincronia 

aos eventos finais do folhetim. De volta à ambivalência do desfecho de “Amor à 

Vida”, registro este outro travelling – agora, de autoria assumida pelo novelista – 

no qual partimos do gesto violento da execução em direção à poética política do 

desfecho de Félix, personagem responsável por elevar a novela em questão ao rol 

das teleficções dignas de memória.    

 

Neste ponto, destaco as duas sequências finais do folhetim, sendo a primeira 

dividida entre Felix e o adorável Niko (Thiago Fragoso): refiro-me ao aguardado e 

procrastinado “beijo gay” nas telenovelas da Rede Globo. Com relação ao assunto 

outro ensaio se precipita sob meus dedos, mas um registro merece vazão: “Amor 

à Vida” foi audaciosa não somente por ter televisionado as imagens do primeiro 

beijo homoafetivo das tramas de sua emissora. Em certa medida, nesse aspecto, 

sinto que a “audácia” esvaziou-se em função do constante adiamento do projeto, 

ainda que, em tempos de forte conservadorismo político e religioso no país, 

quando não fundamentalismo moral, a exibição foi definitivamente uma vitória para 

as minorias e maiorias.  

 

Muitos reclamaram do tom, da falta de expressividade do gesto desprovido de 

língua. A meu ver, em várias cenas que antecederam ao aguardado evento, a 



 
 

novela não economizou nos recursos expressivos para indicar a atração mútua 

entre o casal (olhares, gestos, palavras...), gerando um clima de homoerotismo 

nunca antes visto nas telenovelas brasileiras. Ao contrário do que dizem, o beijo 

foi, sim, de boca aberta – boca aberta para declamar à “sociedade antenada” que 

o amor plaina acima das convenções de gênero e sexualidade, bem como para 

renovar os protagonistas de um melodrama sociocultural já desgastado. Félix e 

Niko engajaram a audiência em torno de um beijo, precedido por um envolvimento 

afetivo crível e envolvente, o que anda em baixa sobretudo no modelo romântico 

heteronormativo. Não é à toa que, em geral, as mocinhas das novelas agonizam o 

mal da falta de empatia perante o público, posto que o romance – aventura, até 

pouco tempo, fundante dessas personagens – anda em baixa nas fábulas do 

presente. Numa trama em que o sexo era dado e quase explícito (havia um grupo 

de personagens surrealmente destinados à isso), a comoção em torno do beijo e 

sua exibição indicaram que por detrás da celeridade de um “selinho prolongado” 

crescia a esperança de que as minorias, sejam de gênero ou qualquer outra 

natureza, poderiam se integrar à partilha do sensível organizada pela visibilidade 

televisiva, e que as batalhas culturais previstas por Martín-Barbero e Germán Rey 

(2001), encenadas na TV, desempenham, sim, um papel político e crítico pouco 

atribuído à sua produção narrativa e audiovisual. Através de um beijo de poucos 

segundos – contudo, desapressado –, o cotidiano de uma relação homossexual foi 

apresentado na saudade antecipada de dois amantes que se separam para 

distintas jornadas de trabalho: ainda que amplamente especutalirizado (por todas 

as entrelinhas sociais que, neste caso, foram amplamente acionadas), o beijo foi, 

em si, pouco espetacular, simples e corriqueiro, na medida para àqueles que não 

querem ser tratados como marginalidades ou estado de exceção, mas, 

simplesmente, como cidadãos ordinários respeitados em seus direitos natos. 

Como nos tempos idos, parte considerável da audiência esperou do último 

capítulo da novela um beijo de amor, sendo essa simplicidade, aquilo que aponto 



 
 

como a composição estilística mais complexa de um folhetim que, mediante tal 

episódio, fez, finalmente, jus à seu título.    

 

Ainda em Félix, sempre ele, exaustiva e merecidamente reverberado pelo notável 

desempenho de seu intérprete: agora, eis que o herói camuflado sobre o disfarce 

de vilão assume a dianteira de seu folhetim, para, na última cena, corrigir a 

imprecisão que havia levado sua irmã, a insossa Paloma (Paolla Oliveira), ao 

protagonismo da narrativa. Como hábito à telenovela brasileira, a justiça corretiva 

aporta sobre o último capítulo para reestabelecer a ordem, aquilo que, por direito e 

mérito, deve, finalmente, ser e permanecer. A novela segue, assim, em direção ao 

lugar não existente das narrativas sem conflito – a suspensão antes e pós cada 

dramaturgia, espaço-tempo onde a felicidade congelada pelo FIM garante a 

estesia da plenitude eterna. “Amor à Vida” retornou ao não lugar onde vivem (ou 

jazem) as não estórias por meio de uma poética teleficcional que fez suas 

imagens finais brilharem, simbólico e fotograficamente, como a luz do sol em um 

final de tarde. Uma beira de mar, dividida entre a luz radiante daquele que 

encontra o seu caminho (Félix) e os primeiros lampejos daquele que, finalmente, 

começara a enxergar (César):  na espessura de um “eu te amo”, de um “eu te 

amo, filho”, finalmente pronunciado, uma lágrima e um aperto de mão entregam a 

ficção de Walcyr Carrasco ao mundo sem conflitos das doces utopias.  

  

Hay pues países sin lugar alguno e historias sin cronología. 

Ciudades, planetas, continentes, universos cuya traza es 

imposible de ubicar en un mapa o de identificar en cielo 

alguno, simplemente porque no pertenecen a ningún 

espacio. No cabe duda de que esas ciudades, esos 

continentes, esos planetas fueron concebidos en la cabeza 

de los hombres, o a decir verdad en el intersticio de sus 

palabras, en la espesura de sus relatos, o bien en el lugar sin 



 
 

lugar de sus sueños, en el vacío de su corazón; me refiero, 

en suma a la dulzura de las utopías. (FOUCAULT, 2008, s/p). 

 

Pode, então, uma novela torna-se boa diante de sua última cena, à revelia de 

grande parte das outras, abjetas ou pouco relevantes? Como proceder diante 

desse travelling que deslocou a execução de Aline para os acontecimentos finais 

de um narrativa que, à seu modo, atuou sobre a partilha de um sensível, no Brasil, 

cotidianamente transformado na distribuição da intolerância? Esse travelling final, 

em mim, amoral em seus efeitos, reafirma o lugar ambíguo da televisão, o que faz 

deste meio não apenas um receptáculo passivo ou um agente inescrupuloso à 

serviço do vazio do espetáculo, mas também um lugar sociocultural privilegiado no 

qual outros possíveis e os absurdos de sempre ganham formas de ficção-

realidade. 
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