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O melodrama é uma forma dramática na qual o conflito 

explode entre forças incomensuráveis, onde um ser 

humano solitário enfrenta poderes da natureza ou da 

sociedade, diante dos quais está desamparado e é 

condenado a perder desde o início ou vence devido a 

um milagre, esse poder pode ser físico (doença fatal, 

acidente), social (pobreza de guerra, diferença de 

classe) ou psíquico (amor desmesurado, ódio obsceno, 

vício fatal, corrupção moral).

András Kovacs. Screening Modernism.



. FORÇAS INCOMENSURÁVEIS AGEM CONTRA (doença fatal, 

acidente, pobreza de guerra, diferença de classe, 

amor desmesurado, ódio obsceno, vício fatal, 

corrupção moral)

. PROTAGONISTA SOLITÁRIO DE CORAÇÃO PURO, SEM FALHAS; 

DESAMPARADO; DESVALIDO

. SOFRE PELA CONDIÇÃO SOCIAL (pobre, doente, 

imigrante ou vulnerável)

. VENCE TAIS FORÇAS DEVIDO A UM MILAGRE OU UM 

ACONTECIMENTO EXTRAORDINÁRIO



COMO SE CONECTAR COM O PÚBLICO DE MANEIRA EFICIENTE:

[Obrigado por esta parte, Roteiraria (¬‿¬)]

• Busca atingir o público por emoções extremas: riso

ou choro

• Usa ferramentas como a coincidência e soluções

inesperadas para problemas aparentemente insolúveis

para atingir um resultado chamativo (Efeitismo).

• Uso de temas como sexo e violência

• A história é social (a história do poder ou da

falta dele) e pede alguma forma de transgressão da

estrutura social

• O ethos burguês (virtude, trabalho, família, amor)



VIRTUDE

TRABALHO

FAMÍLIA

AMOR





“(...) seus conceitos (de J. Campbell) são uma bem-vinda 

caixa de ferramentas, com instrumentos sólidos ideais 

para o ofício de contação de histórias” 

Christopher Vogler



Segundo Carl Jung, os ARQUÉTIPOS são personagens ou 

energias que se repetem constantemente e surgem nos 

sonhos de todas as pessoas e em mitos de todas as 

culturas, refletindo diversos aspectos da mente humana. 

Esse personagens são parte de nossa personalidade e se 

divididos de forma a desempenhar o teatro da vida.

Personagens que participam da aventura do MONOMITO e 

arquétipos vêm de um mesmo lugar: o inconsciente 

coletivo, figuras que aparecem repetidamente em nossos 

sonhos e fantasias.



Essas histórias são como almas da psique:

. Modelos precisos da engrenagem humana

. Emocionalmente realistas

. Têm força universal, pois jorram de uma fonte do 

inconsciente compartilhado e refletem preocupações 

universais



“O monomito é um conceito de jornada cíclica presente em 

mitos, de acordo com o antropólogo Joseph Campbell. Como 

conceito de narratologia, o termo aparece pela primeira 

vez em 1949, no livro de Campbell The Hero with a 

Thousand Faces”.

Obrigado por nada, Wikipedia! (¬‿¬)



OU

Nas palavras do próprio Campbell, quando perguntado pelo 

jornalista Bill Moyers sobre por que o “herói de mil 

faces”:

“Há uma certa sequencia típica das ações realizadas pelo 

herói (que pode ser heroína) que pode ser observada em 

histórias do mundo inteiro nas mais diversas épocas. E 

creio que é, em essência, um único gesto feito por muitas 

pessoas diferentes”



OU AINDA

O MONOMITO, UM ÚNICO PLOT, UM ÚNICO ENREDO, A MESMA 

FUCKING HISTÓRIA CONTADA COM ALGUMAS MESMAS AÇÕES 

ENCADEADAS DE UMA MESMA FORMA, NÃO IMPORTA O LUGAR OU A 

ÉPOCA ONDE VOCÊ A ENCONTRE.



RECAPITULA

Melodrama é coisa de burguês pra validar a “nobreza” em sua 

ascensão social. Por isso é cheio de efeitismos, pra 

convencer o público disto com mais facilidade (Alô, Manoel Carlos!).

Jung nos diz que ARQUÉTIPOS são esses personagens ou energias 

universais que são parte do inconsciente coletivo. Ou seja, 

todes conhecemos.

Campbell nos diz que há um MITO (enredo, plot) que segue um 

certo padrão e cujo protagonista (herói/heroína)sempre 

realizará um certo conjunto de ações nesta trajetória, não 

importa de onde ou de quando venha essa história.



RECAPITULA

Campbell bota tudo isso (e mais um tanto!) num livro 

chamado O HEROI DAS MIL FACES e batiza esse trecho de 

MONOMITO, vulgo JORNADA DO HEROI.











O que une a Jornada do Herói ao Melodrama?

UM. EM QUALQUER BOA HISTÓRIA O HEROI CRESCE E SE 

TRANSFORMA, EMPREENDENDO UMA JORNADA DE UM MODO DE SER 

PARA OUTRO: DO DESESPERO À ESPERANÇA, DA FRAQUEZA À 

FORÇA, DA TOLICE À SABEDORIA, DO ÓDIO AO AMOR E VICE-

VERSA



O que une a Jornada do Herói ao Melodrama?

DOIS. “EM PRÍNCIPIO A HISTÓRIA DE UM HEROI É SEMPRE UMA 

JORNADA” (C. VOGLER). ISSO TAMBÉM ACONTECE NAS NOVELAS.

O herói abandona o mundo comum/ambiente confortável/a estase e 

parte para se aventurar num mundo desafiador que pode ser um 

lugar de verdade ou um lugar interior, a mente, o coração, o 

espírito.

É o famoso “Estava o mundo posto em sossego quando...”



. ASCENSÃO SOCIAL (aqui como fim e não apenas 

meio)

Raquel (Regina Duarte) parte para o Rio de 

Janeiro em busca da filha Maria de Fátima 

(Glória Pires), mas também e de melhores 

condições de vida após perder seu único bem.

VALE TUDO, Gilberto Braga, 1988



. ASCENSÃO SOCIAL (aqui como fim e 

não meio)

Zé Inocêncio (Leonardo Vieira/Antônio 

Fagundes) busca um reino para reinar 

na Bahia.

RENASCER, Benedito Rui Barbosa, 1993



. ASCENSÃO SOCIAL (aqui como fim e não 

meio)

Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana 

Paula Arósio) partem para o (novo) Mundo 

Especial em busca de ascensão financeira, 

vulgo “melhores condições de vida”

TERRA NOSTRA, Benedito Rui Barbosa, 1999



. ASCENSÃO SOCIAL (aqui como fim e não meio)

Cristiano (Francisco Cuoco/Tony Ramos), 

depois Simone (Regina Duarte/Fernanda 

Torres), partem para a cidade em busca de 

melhorar de condições financeiras

SELVA DE PEDRA, Janete Clair, 1972/1986*

* O remake, já após a morte de Janete, teve adaptação de 

Regina Braga e Eloy Araújo



. BUSCA POR UM ARTEFATO SALVADOR

Após ser mordida pelo vampiro Vlad (Ney 

Latorraca) e enganada por ele, Natasha 

(Cláudia Ohana)parte em busca da Cruz de São 

Sebastião em Armação dos Anjos. 

VAMP, Antônio Calmon, 1991



. UMA CAUSA NOBRE

Irene (Viviane Pasmanter), uma das muitas 

protagonistas desta trama, parte na 

aventura (Mundo Especial) em busca do 

assassino de seu pai e de sua tia.

A PRÓXIMA VÍTIMA, Sílvio Abreu, 1995



. BUSCA PELA IDENTIDADE NO FUTURO

Dara (Tereza Seiblitz) sai de casa para 

buscar sua identidade longe do passado, 

da tradição, para além da cultura 

cigana. Heroína ativa.

EXPLODE CORAÇÃO, Glória Perez, 1995



. BUSCA PELA IDENTIDADE NO PASSADO

As protagonistas, Tieta (Betty Faria) e 

Helena (Adriana Esteves), ao contrário de 

Dara, partem do conforto da cidade grande 

de volta às suas terras natais para 

reencontrar suas identidades. Não há busca 

financeira, porque Tieta e Helena são bem 

sucedidas

TIETA, Aguinaldo Silva, 1989

A INDOMADA, Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, 1997



. VINGANÇA, a justiça distorcida

Nina (Débora Falabella) volta para se 

vingar de Carminha (Adriana Esteves), um 

desejo de retornar as coisas à “ordem 

natural”. Um caso típico de heroína ativa. 

Ela parte para a aventura após anos de 

planejamento.

AVENIDA BRASIL, João Emanuel Carneiro, 2012



. VINGANÇA, a justiça distorcida

Bibi (Betty Lago), Auxiliadora 

(Elizabeth Savala), Tatiana (Cristiana 

Oliveira) e Babalu (Letícia Spiller) 

entram na jornada em busca de vingança. 

Cada uma delas se infiltrará na vida do 

marido/namorado da outra para levar 

seus planos à cabo. Chuva de 

sororidade!

QUATRO POR QUATRO, Carlos Lombardi, 1994



. O AMOR DE UM ENTE QUERIDO

Após anos de prisão, Júlia Matos (Sônia 

Braga) sai da cadeia e quer reencontrar 

e reatar com a filha Marisa (Glória 

Pires)

DANCIN’DAYS, Gilberto Braga, 1978





É preciso contextualizar onde (física, espiritual, social, 

financeiramente) a heroína está antes do Chamado à Aventura. 

Isso irá contrastar com o mundo pelo qual a heroína vai se 

aventurar. 

Em telenovelas, há casos em que as protagonistas são 

lançadas/empurradas à situação (Raquel em Vale Tudo). Não há 

chamado. Elas não escolhem partir, não têm nem mesmo a 

oportunidade da recusa. 

E há casos em que elas entram na aventura por decisão (Nina em 

Avenida Brasil).



... ou o que chamamos em teledramaturgia de INCIDENTE INCITANTE

A heroína é apresentada ao um problema, desafio ou aventura a 

apreender. Uma vez apresentada a este Chamado, não pode mais 

permanecer no Mundo Comum.

O Chamado à Aventura estabelece as regras do jogo e deixa claro o 

objetivo do herói/da heroína: conquistar o tesouro ou o amor (do 

amante, da filha, do pai, etc.); vingar-se ou corrigir um erro; 

realizar um sonho ou mudar sua vida.



A PRÓXIMA VÍTIMA – Hélio (Francisco Cuoco), pai de Irene 

(Viviane Pasmanter) e sua tia Júlia (Glória Menezes) são 

assassinados. É preciso achar o assassino!

VAMP – Natasha (Cláudia Ohana) se torna uma vampira e 

se dá conta que Vlad (Ney Latorraca) a enganou. É 

preciso destruí-lo!



SELVA DE PEDRA – Cristiano (Francisco Cuoco/Tony 

Ramos) se envolve numa briga onde o adversário 

morre. É preciso fugir!

EXPLODE CORAÇÃO – Dara (Tereza Seiblitz) passa no 

vestibular. É preciso ir à universidade contra sua 

família e sua tradição!



DANCIN’DAYS – Júlia (Sônia Braga) é “jogada” na liberdade após 

anos de encarceramento. É preciso recomeçar!



... ou A HEROÍNA/O HERÓI RELUTANTE

ESTE ESTÁGIO É SOBRE O MEDO!

A heroína/o herói pode recusar o chamado, relutar.

Aqui, começamos a ver exceções como em AVENIDA BRASIL e TIETA. Há 

o medo, manifesto ao longo da trama, mas não há a Recusa do 

Chamado. As heroínas voltaram ao passado por vontade própria. 

Está tudo planejado.

A quem recusa, outra influência é necessária para faze-lo mudar 

de ideia: a mudança das circunstâncias, outro ataque à ordem 

natural ou o incentivo do Mentor.



VALE TUDO – Em princípio, 

Raquel (Regina Duarte) se 

recusa a acreditar na 

vigarice da filha Maria de 

Fátima (Glória Pires), mesmo 

a menina tendo saído de Foz 

do Iguaçu fugida. Somente 

quando ela recebe a noticia 

que Fátima vendeu a casa 

(outro ataque à ordem 

natural) ela decide partir 

para o Rio de Janeiro.



PECADO CAPITAL – Carlão (Francisco 

Cuoco/Du Moscovis) acha o dinheiro 

no banco de trás do seu táxi 

(Chamado à Aventura); decide 

guardar o dinheiro até descobrir o 

que fazer com ele (Recusa do 

chamado), mas o pai fica 

gravemente doente (mudança das 

circunstâncias) e ele decide usar 

o dinheiro para abrir uma frota de 

táxi e ascender socialmente

PECADO CAPITAL, Janete Clair, 1975/1998*

* O remake foi escrito por Glória Perez



A relação entre Mentor(a) e Heroína/Herói é um dos temas mais 

comuns na mitologia e um dos mais ricos em valor simbólico. 

Representa o laço entre pai e filho, aluna e professora, 

doutora e paciente, deus e a humanidade.

Sua missão é preparar a heroína para enfrentar o desconhecido. 

Só pode acompanhá-la até certo ponto, deixando-a enfrentar 

sozinha os obstáculos da jornada.



Soraya (Laura Cardoso) em EXPLODE 

CORAÇÃO, 1995

Mãe Lucinda (Vera Holtz) em 

AVENIDA BRASIL, 2012

Salvador (Sebastião Vasconcelos) em 

VALE TUDO, 1988



Alberto (Cláudio Cavalcanti) em 

A VIAGEM, 1994, remake da própria 

autora, Ivani Ribeiro

Padre Antônio(Juca de Oliveira) em 

AS PUPILAS DO SENHOR REITOR, 1994, 

adaptação de Lauro César Muniz

Tio Zé (Elias Gleizer) em SONHO MEU, 

1993, de Marcílio Moraes



IMPORTANTCHI!

Essa figura não está em todas as novelas. 

Há vezes em que uma velha sábia/velho sábio (ou equivalente) está 

na trama, mas não têm essa relação supracitada com a heroína/heroi

(mãe e filha, deusa e homem, etc). É uma figura conselheira que 

serve também a outros personagens, não chega a ser um guia só para 

o protagonista.



Madalena (Betty Faria) em 

BOOGIE OOGIE, 2014, de Rui Vilhena

Dinda (Chica Xavier) em CARA & 

COROA, 1995, Antônio Calmon

Miguezim (Matheus Nachtergaele) em 

CORDEL ENCANTADO, 2011, de Duca 

Rachid e Thelma Guedes



Nossa heroína entra no Mundo Especial com os dois pés.

Isso significa que, em poucos dias, a novela ganhará barriga ¯\_(ツ)_/¯.

No cinema, marcaria o ponto de virada do primeiro para o segundo 

ato, mas NOVELA É DIFERENTE. Sua extensão enorme exige Multiplot*. 

Não é incomum que outros personagens, de núcleos menores, também 

possam passar pela jornada do herói a seu modo.

*MULTIPLOT – vários personagens se dividem em variados 

plots/tramas/enredos, todos unidos por um TEMA.



Drama é ação.

Pra que haja ação é preciso um personagem em conflito. E pra vencer os conflitos, o 

personagem precisa de objetivo.

Uma mulher que anda do começo de uma rua até o final dela, está apenas andando.

Uma mulher que corre por uma rua, do início ao fim, fugindo de um cachorro, tem um 

obstáculo (o cachorro) e um objetivo (fugir da mordida iminente).

O que move a trama é o personagem agindo para superar obstáculos e atingir seu 

objetivo (enriquecer, ser bem sucedida, se vingar, reatar com a filha, tornar as 

coisas ao que eram, etc). Se não há obstáculos internos e externos, não há ação por 

parte da heroína/herói. Se não há ação, não há história.

É por isso que toda novela precisa de um vilão. Na contramão, a heroína sempre 

será, na telenovela, o obstáculo que impedirá o vilão/a vilã de atingir seu 

objetivo.



. VALE TUDO, 1988 - Raquel (Regina Duarte) quer impedir que Maria de Fátima (Glória Pires) 

ascenda socialmente pelos seus métodos.

. SELVA DE PEDRA, 1972/1986 – Fernanda (Dina Sfat/Christiane Torloni) deseja concretizar 

sua relação com Cristiano (Francisco Cuoco/Tony Ramos), mas Simone (Regina Duarte/Fernanda 

Torres) está em seu caminho. De igual modo, Cristiano (Francisco Cuoco/Tony Ramos) está no 

caminho do primo Caio (Carlos Eduardo Dolabella/José Mayer)

. AVENIDA BRASIL, 2012 - Carminha (Adriana Esteves) deseja continuar onde está – agindo 

como bem entende, com todo conforto – mas surge Nina (Débora Falabella) para lhe impedir.



. DANCIN’DAYS, 1978 – Yolanda (Joana Fomm) só quer continuar cuidando de sua sobrinha/filha 

adotiva Marisa (Glória Pires), mas o retorno de sua Júlia (Sônia Braga, mãe da menina, a 

ameaça.

. QUE REI SOU EU?, 1989, Cassiano Gabus Mendes – Ravengar (Antônio Abujamra) deseja tomar o 

poder de Avilan, mas o revolucionário Jean-Pierre (Edson Celulari) será um empecilho.

. MULHERES DE AREIA, 1993, Ivani Ribeiro – Raquel (Glória Pires) deseja se casar com Marcos 

(Guilherme Fontes) e ter acesso fortuna de sua família, mas a irmã Ruth (Glória Pires) está 

atrapalhando



. XICA DA SILVA, 1996, Walcyr Carrasco sob o pseudônimo de Adamo Rangel - Violante (Drica 

Moraes), colonizadora da bancada da bíblia, não pode permitir Xica da Silva (Thaís Araújo), 

ex-escrava, ascenda socialmente. Isso trará desequilíbrio à “ordem natural”

. RAINHA DA SUCATA, 1991, Sílvio de Abreu - Laurinha (Glória Menezes) é apaixonada por Edu 

(Tony Ramos) e não pode permitir que Maria do Carmo (Regina Duarte), “sucateira ordinária”, 

interfira nesta paixão. Há aqui o ranço da classe também.

. CELEBRIDADE, 2003, Gilberto Braga - Laura (Cláudia Abreu) quer se vingar de Maria Clara 

(Malu Mader) porque, segundo ela, a modelo ascendeu ás custas do roubo da música de seu pai, 

que, por causa disso, se mata.



Já as ALIADAS são aquelas que ajudarão a heroína/herói a entender, ainda mais, 

as regras do Mundo Especial. Podem forjar alianças, dar ao herói informações e 

ensinamentos sobre as regras daquela jornada.

Em novela, devido à extensão, às vezes podem servir como “orelha”. É aquela

amiga, a irmã, o vizinho que fica ouvindo a heroína falar, a fim que ela mesma

entenda em que situação está e qual o próximo passo a dar.

- Todas as amigas das Helenas do Manoel Carlos

Essas personagens têm uma relação mais horizontal com a heroína (diferente do 

Mentor). Eles beneficiam a heroína e, de alguma forma, também são beneficiados.



. RAINHA DA SUCATA, 1991 - Mariana (Renata Sorrah) se mostra, mais que amiga, uma valiosa 

aliada de Maria do Carmo (Regina Duarte).

. EXPLODE CORAÇÃO, 1995 – Odaísa (Isadora Ribeiro) não é apenas a amiga que escuta as 

angústias de Dara (Tereza Seiblitz), ela também ajuda a heroína a entender o mundo dos 

gadjis.

. A FAVORITA, 2012, João Emanuel Carneiro - Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) ajuda Flora 

(Patrícia Pillar) enquanto o grande plot twist não vem.



Um caso interessante:

. QUATRO POR QUATRO, 1994 – Tatiana (Cristiana Oliveira),

Bibi (Beth Lago), Auxiliadora (Elizabeth Savala) e

Babalu (Letícia Spiller) são heroínas e aliadas umas das

outras, pois cada uma irá ensinar à outra como viver ao

lado dos respectivos maridos/namorados, objetos da

vingança delas: Fortunado (Diogo Vilela), Gustavo

(Marcos Paulo), Alcebíades (Tato Gabus Mendes) e Raí

(Marcelo Novaes).



O local perigoso que guarda o objeto da missão do herói. O lugar mais perigoso

no trajeto do herói. Pode ser o QG do inimigo. Ao entrar nesse lugar perigoso,

a heroína cruza o segundo limiar.

Sempre vale ressaltar que, em telenovela, devido a extensão, os pontos

equivalentes ao caminhar do herói (travessia do primeiro limiar, aproximação da

caverna secreta, provação, caminho de volta) são multiplicados e podem se

repetir.

Telenovela lida com repetição de forma geral, repetição de informações dada ao

público, repetição de tramas, repetição de aspectos da jornada dentro de uma

mesma obra.



Toda telenovela terá o momento em que a heroína está muito próxima de encarar e

enfrentar a vilã/o vilão.

A aproximação da caverna secreta também cobre os preparativos para o

enfrentamento da morte - física ou simbólica – ou de um perigo supremo (a perda

do amor, a derrocada financeira total, o degredo, etc.).

TODA TELENOVELA precisa deste embate!



. RAINHA DA SUCATA, 1991 – Maria do Carmo (Regina Duarte) invade o

apartamento de Renato e abre seu cofre a procura de documentos que podem

provar que ele a está traindo nos negócios.



O estágio em que a heroína atinge o fundo do poço.

Em novela, as revelações que colocam sua vida em perigo costumam vir quando o

vilão está descontrolado, quando seus planos estão falhando muito e ele está

desesperado.

Aqui, de fato, a heroína corre o risco de morrer – física ou simbolicamente –

para, em seguida, renascer.

As emoções do público são totalmente oprimidas para que possam ser revividas

quando o herói voltar da morte, causando a sensação de alegria e euforia.

A novela avança para a fase final.



. A PRÓXIMA VITÍMA, 1995 – Irene (Viviane Pasmanter) está perigosamente

perto de desvendar a identidade do assassino, por isso sofre um atentado

(que adiará a resolução do caso).



. Maria do Carmo (Regina Duarte) é passada pra trás por Renato (Daniel Filho) e

perde tudo (RAINHA DA SUCATA, 1991).

. Dara (Tereza Seiblitz) se vê completamente sozinha, rechaçada pela família, sem o

amor de Júlio (Edson Celulari) nem de Igor (Ricardo Macchi), grávida, abandonada.

(EXPLODE CORAÇÃO, 1995)

. Vivi (Christiane Torloni) e desmascarada por Miguel (Victor Fasano) – embora

outras pessoas já soubessem que ela não é Fernanda (Christiane Torloni) – a

possibilidade da destruição só vem quando o marido descobre a verdade. (CARA&COROA,

1995)

. Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) cai de

avião e precisa sobreviver à floresta. (O

REI DO GADO, 1996, Benedito Rui Barbosa).



Justamente por conta da extensão demasiado longa da novela e da repetição de

etapas, notei que esses três momentos finais se confundem.

A partir do meio da novela, geralmente depois da famigerada barriga, uma série

de intempéries e peripécias começam a acometer o herói.



Se a RECOMPENSA, em obras menores como Longas é o momento em que o herói

captura o objeto que o levará de volta para casa, o CAMINHO DE VOLTA é o

trajeto de retorno onde ele ainda correrá perigo ao fugir das forças do mau (às

vezes o próprio vilão, às vezes a consequência de o herói ter lidado com o

vilão) e a RESSURREIÇÃO é o retorno do mundo dos mortos, onde ele precisou ser

deixado sozinho para enfrentar o maior de todos os perigos, a morte, em obras

que duram 8 à 9 meses, esse ciclo precisa se repetir algumas vezes para fazer a

trama andar.



TODA NOVELA precisa ter isso. Após a quase-morte, a perda de tudo, o total

abandono, o herói se encontra no mundo ou encontra os documentos de que precisa

para recuperar a fortuna, ou a carta que revela ser herdeiro de tudo, o exame

de DNA que mostra que, afinal, ele não é irmão da mulher amada ou as fotos que

comprovam os crimes do vilão.

Em posse da recompensa, é preciso entrar no caminho que levará à grande

batalha, o embate final com o antagonista e estes caminhos podem ir e voltar.

As peripécias podem fazê-lo perder as fotos ou o exame de DNA para, lá na

frente ele achar a recompensa de novo. Ele pode sofrer um novo baque quanto

está prestes a entrar no Caminho de Volta.

A Ressurreição pode acontecer em mais etapas.



Aqui sim, após esse bololô, a heroína volta transformada. Mais sábia, pode,

inclusive, assumir o lugar do Mentor.

Campbell chama esse momento de “Liberdade para Viver” (falar sobre) mas

lembrem-se que, em Melodrama, é preciso “ASCENSÃO SOCIAL”



A heroína pode desistir de sua vingança e entender que o perdão é o melhor

remédio, ou ela pode levar a vingança à cabo; ela pode terminar com a pessoa

que sinceramente ama acima de tudo, ou pode entender que ficar sozinha é

necessário e está tudo bem.

A heroína pode entender, durante a jornada, que o caminho inicial não serve pra

ela, e seu novo objetivo a fará plena. Nas narrativas modernas, ela pode até

terminar em busca de outro algo – a vida é uma aventura, um ciclo se cumpriu

para recomeçar um novo, mais instigante – mas ela NUNCA, NUNCA PODERÁ TERMINAR

NA MISÉRIA. Ela não precisa terminar milionária, mas seu ELIXIR será sempre, de

algum modo, a ascensão social, a tranquilidade financeira para poder se

aventurar em outros mares.
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MENÇÃO HONROSA

Em A VIAGEM (remake de 

Ivani Ribeiro, 1994) Diná 

(Christiane Torloni) morre, 

mas vai pro céu e 

reencontra o grande amor de 

sua vida, Otávio (Antônio 

Fagundes).

O Céu, segundo a lógica 

burguesa, também é 

recompensa, sinônimo de 

segurança, conforto e 

tranquilidade, o mesmo que 

o dinheiro proporciona.
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