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RESUMO 

 

A televisão brasileira contribui para naturalização de códigos sociais de poder estabelecidos 

quando por meio de sua grade e programação reitera as lógicas sexuais e de gênero vigentes 

construídas ao longo dos séculos. 

Portanto, este trabalho consiste em analisar e compreender como a televisão brasileira 

contemporânea comporta-se como heteronormativa quando subverte a representação dos 

gêneros sexuais através da reafirmação de normas e valores e se, desse modo, a televisão 

segmentada seria a solução para a exploração e experimentação dos gêneros ditos desviantes. 

Para isso, será realizado um estudo de caso de um programa da TV segmentada: ―Queer Eye 

for the Straight Guy‖ (FOX Life) com objetivo de compreender os códigos televisivos que 

corroboram ou descontroem tais discursos dominantes.  

 

Palavras chaves: Heteronormatividade, TV Segmentada, Teoria Queer, recepção. 
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ABSTRACT 

 

The brazilian television contributes to the naturalization of the social codes of power 

established when using its grid and schedule reiterates the valid sexual and gender logics built 

over the centuries. 

Therefore, this work consists in analyzing and understanding how contemporary Brazilian 

television behaves as heteronormative when subverts the representation of sexual genders 

through the reassertion of norms and values. And thus segmented television would be the 

solution to the exploration and experimentation of said deviant genders. For this, a case study 

of a program of the segmented TV was held, "Queer Eye for the Straight Guy" (FOX Life), 

with the aim of understanding the television codes that support or deconstruct these dominant 

discourses. 

 

Keywords: Heteronormativity, Segmented TV, Queer Theory, Reception. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde seu surgimento, a televisão é encarada como um dispositivo
1
 que tem de refletir 

os aspectos da sociedade caracterizada, principalmente, pelo seu alto poder de 

comunicabilidade e difusão de informação a um público amplo e heterogêneo. Sua 

legitimidade é potencialmente explorada quando vista como um mecanismo democrático 

cultural de acesso à comunicação coletiva. 

Sendo assim, uma de suas funções, além de entreter, é conduzir o espectador através 

do fluxo televisivo a uma maior e melhor compreensão do mundo e de si mesmo. 

No entanto, existem muitos modos de se representar uma sociedade e categorizar seu 

próprio espectador subestimando o que ele deve ver, e não o que ele quer assistir, por meio de 

sua grade e programação. Logo, pode-se afirmar que existem distorções claras e evidentes no 

modo como a televisão representa a realidade social e seus indivíduos, os cidadãos que, não 

por menos, são o seu público. 

 A heteronormatividade como conceito é trazida à tona através da corrente teórica 

Queer que visa compreender e criticar a prática normalizadora e dominante das estruturas 

sociais perante a sexualidade. As atividades regulatórias se assumem como afirmação de uma 

heterossexualidade hegemônica presente nas instituições e, principalmente, nos meios de 

comunicação de massa. 

Na maior parte das vezes relacionada à sociologia ou a psicanálise, tais 

questionamentos queers a cerca da representação de gêneros têm ingressado em outros 

campos teóricos e disciplinares, primordialmente, os que envolvem mídias sociais e que, 

contemporaneamente, tem o objetivo de se aproximar dos seres humanos numa relação 

específica de interação e reciprocidade. 

Através de episódios como Stonewall
2
 e da revolução sexual e feminina da década de 

1970, surgiram muitos estudos sobre identidade e representação de gêneros que tentaram 

formular exaustivas afirmações plausíveis, que justificassem o descompasso entre os tipos de 

sexualidade e hierarquias socialmente enfatizadas e enraizadas. No entanto, a maioria das 

pesquisas visava compreender o tipo ou a origem das formas de representação e não o modo 

                                                           
1
 Dispositivo é entendido neste trabalho como meio tecnológico de transmissão e meio de comunicação 

enquanto produtor de conteúdo. 
2
 A Rebelião de Stonewall ocorreu em 28 de junho de 1969 em Nova York, no qual gays, lésbicas, bissexuais e 

transgêneros entraram em confronto direto com a polícia devido ao preconceito, leis e comportamentos que 

proibiam a homossexualidade em público.  O evento mobilizou milhares de pessoas e impulsionou a luta por 

direitos civis tanto nos Estados Unidos como em todo mundo. 
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como o meio e seus aparatos discursivos, ou seja, seus códigos, limitavam essa ―fabricação‖ 

ou construção da identidade dos sujeitos. Construção essa pautada e reiterada na 

heterossexualidade vigente. 

Logo, se a televisão é de fato um potente artefato de vínculo social, como ela reflete 

essa sociedade que, também, ainda é para o dispositivo, amplamente heteronormativa? 

Portanto, o principal objetivo dessa pesquisa é entender de que forma e quais os 

códigos que conduzem a televisão a corroborar valores sociais estabelecidos patriarcalmente 

em relação aos gêneros e a sexualidade, quando estigmatiza a representação dos mesmos ao 

retratar seus personagens/ público/ indivíduos/ cidadãos. 

É fundamental compreender como um meio de comunicação em massa tão influente e 

expansivo reproduz esses gêneros sexuais, reafirmando a hegemonia heterossexual, pois eles 

têm e devem ser encarados como público ativo. 

No entanto, este trabalho irá se limitar à análise dos códigos da TV segmentada, 

justamente por ela restringir e especificar, em um nicho, determinado tipo de público e por ser 

considerada um espaço subversivo e mais suscetível à exploração, experimentação e 

representação de conteúdos e tipos de sujeitos. Ainda que pareça um movimento de 

involução, pois a TV fragmentada guetifica e restringe a coletividade por gostos particulares. 

Em relação à TV aberta, ela possui liberdade de introduzir novos conteúdos e linguagens, não 

somente tendo como prioridade os números da audiência e o lucro que a sustente enquanto 

emissora. Sendo assim, esse espaço — subversivo por diversificar e ampliar a representação 

ao conduzir a discussão e reflexão sobre o tema — é claramente maior e disponível. 

Visto que para as teorias televisivas não é frequente, em suas análises, estudos sobre 

os sistemas de representação de gênero e, quando debatem sobre o assunto limitam-se ou a 

gêneros televisivos específicos ou a representação feminina (conforme objeto de desejo, 

espectadora, etc.), essa pesquisa tem como um dos seus focos ampliar as discussões sobre o 

tema e possibilitar novas relações entre os indivíduos, os discursos sobre eles e o modo como 

são representados. No entanto, faz-se necessário deixar evidente que não se trata de uma 

crítica queer em relação à televisão ou hasteamento de uma bandeira ideológica, muito menos 

ativismo, mas tão somente, a perspectiva de um debate sobre as possibilidades das estruturas 

comunicativas televisivas e uma nova ramificação para pesquisas sobre televisão. 

Sendo assim, este trabalho é fundamentado sob três hipóteses a cerca do tema. A 

primeira é de que a ―heteronormatividade televisiva‖ é produto de pensamentos e 

comportamentos sociais estabelecidos como norma, ou seja, da noção de patriarcalismo. A 
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televisão, então, pode ser considerada como um resultado de uma experimentação frustrada de 

liberdade, na qual ainda supõe a sociedade, prioritariamente, dicotômica e heterossexual e 

isso, consequentemente, afeta a organização das representações em suas produções e em 

abordar determinados assuntos — religião, sexo, racismo, homossexualidade. Logo, os casos 

de sexualidade são exemplos claros desse evento, pois os gêneros que não se enquadram na 

dicotomia masculino/feminino tendem a se tornar invisíveis ou estigmatizados nas narrativas. 

A segunda hipótese é de que a segmentação é uma solução viável e menos limitada, no 

sentido de experimentação de linguagens, para maior identificação do público queer com 

conteúdos e personagens que estão mais próximos de suas realidades. Ou seja, os programas 

dos canais por assinatura têm maior espaço e aceitabilidade de debate a cerca do tema e maior 

ousadia em expor tais indivíduos. Por outro lado, como dito anteriormente, a TV segmentada 

pode se tornar sinônimo de uma liberdade regulada, no qual confirma a existência de um 

gueto midiático que existe porque é direcionada a um público específico. Essas contradições 

serão abordadas no capítulo dois. 

Por fim, a terceira hipótese é a de que certos tipos de programas rompem com tabus 

extremos de gênero e sexualidade quando no mesmo espaço e contexto, o formato do 

programa permite que personagens diferentes desde os apresentadores aos convidados, 

possam desmistificar alguns preconceitos relacionados aos tipos sexuais. E, além disso, 

compreender como o produto dialoga com toda a programação do canal, não sendo 

caracterizado como exótico ou extraordinário. 

A metodologia consiste em três etapas: o primeiro capítulo irá analisar, discutir e 

questionar como a heteronormatividade é construída e determinada na televisão brasileira sob 

o argumento de que a mesma é socialmente estabelecida e, através de quais códigos e práticas 

televisivas o dispositivo reafirma essa condição. Esse capítulo especialmente será dedicado às 

noções de Foucault e de Judith Butler relacionadas a teorias televisivas como recepção, fluxo 

e audiência. É, portanto, o capítulo com o objetivo de entender o ―armário televisivo‖. 

O segundo capítulo será dedicado a questionar a possibilidade da segmentação como 

solução ou alternativa para a exposição e maior iniciativa de programas aparentemente 

destinados a esse público específico, no caso os queers. Inicialmente, é feita uma distinção 

entre TV generalista (aberta) e TV segmentada, a partir da discussão de Dominique Wolton, 

ressaltando a individualização como fator de modernidade e como isto se integra nas relações 

de comunicação televisiva com o consumidor, no caso o espectador. Também será abordado 

como o olhar fragmentado possibilita a aproximação do indivíduo com o conteúdo, no qual o 
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controle do mesmo garante a satisfação. Alguns conceitos de Freud e Lacan, como a 

sociedade escópica e a política do olhar, serão debatidos e relacionados com os argumentos 

propostos. Por fim, problematiza as controvérsias da TV segmentada na questão da 

identificação como fator a ser relativizado, levando em conta que a segmentação é uma 

tendência que limita sua audiência a uma parcela específica de espectadores e, portanto, pode 

ser vista como um mecanismo de privilégio de informação e segregação de temas sociais ao 

restringir o público.  

O terceiro capítulo é um estudo de caso que tem como objetivo demonstrar como um 

programa da TV fechada pode reafirmar ou subverter a lógica heteronormativa e identificar 

quais mecanismos evidenciam essas práticas. Para isso, o programa selecionado para a análise 

foi ―Queer Eye for the Straight Guy‖, exibido pelo canal FOX Life. 
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1. A HETERONORMATIVIDADE NA TELEVISÃO 

 

1.1 A Heteronormatividade e a Construção Social 

 

 

Antes de iniciar a discussão e mapear as relações entre as teorias queers e televisiva é 

importante conceitualizar e contextualizar a noção de heteronormatividade sob a perspectiva 

da Teoria Queer. 

No entanto, determinados teóricos de gêneros baseiam suas proposições por meio de 

investigações mais complexas das estruturas sociais. Judith Butler é a pesquisadora mais 

conhecida quando se pensa sobre Teoria Queer, pelos seus textos provocativos e 

contestadores sobre sujeito, identidade, subversões e as causas que consolidam o poder na 

esfera social. 

Diretamente influenciada por nomes como Michel Foucault, Hegel e Jacques Derrida, 

seus argumentos são moldados pela dialética e pela apropriação das noções desestabilizadoras 

que provocam o sistema e que profanam significados sobre o sujeito e, consequentemente, 

definem sua identidade. 

A Teoria Queer emerge no final da década de 1980 nos Estados Unidos, num contexto 

de confronto com os estudos sociológicos e com o objetivo de estimular a crítica à 

normatização das representações sociais vigentes. E talvez, a crítica mais relevante do 

movimento seja o apontamento da frágil formação do sujeito no âmbito social e como este 

pode corromper e resistir às lógicas do arcabouço de regras performáticas pré-estabelecidas. 

As identidades sociais são produtos estabelecidos dentro da naturalização de 

determinados códigos e normas que, praticados e regulados pelas estratégias da ordem 

dominante, produzem o poder. A subjetividade, então, fica comprometida, pois está inserida 

num modelo de coerência e civilização singular de significados que são impostos ao sujeito. A 

linha tênue dos discursos que lhe são atribuídos é representada sob o modo de tabus, 

transgressões, repulsão e expulsão. Sendo assim, o sujeito é caracterizado como Outro-

significado. De acordo com Butler 

 

 

Irigaray argumenta que tanto o sujeito como o Outro são os esteios de uma 

economia significante falocêntrica e fechada, que atinge seu objetivo totalizante por 

via da completa exclusão. (...) Não só as mulheres são falsamente representadas na 
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perspectiva sartriana do sujeito-significador e do Outro-significado, como a 

falsidade da significação salienta a inadequação de toda a estrutura de representação.                                                                  
                                                                                                              

                                                                                                               (BUTLER, 2003, p. 29) 

  

No entanto, essa subjetividade depende da negação do Outro. Ou seja, um sujeito 

torna-se, efetivamente sujeito, quando este assume que integra um processo de formação do 

―eu‖ baseado na desconstrução do outro pelo sistema de diferença. Sendo essa desconstrução 

uma necessidade de persistir e existir apenas em relação aos outros indivíduos. Porém, este 

conhecimento é inesgotável e aberto a muitos signos que evidenciam que o sujeito é um ser 

em constante formação, logo, o saber absoluto sobre si mesmo não deve ser conformativo ou 

saciável.  

Esse modelo pode ser compreendido pelo ponto de vista de dominação, no qual a 

superioridade do sujeito é evidenciada quando este se apropria do Outro, o rejeita e o 

incorpora a sua personalidade. As consequências são o patriarcalismo, as autoridades, a 

invisibilidade e a exclusão. 

No mais, o sujeito pode ser considerado como um pós-requisito que é definido pela 

leitura descritiva do outro — pelos próprios indivíduos, cunhada pela produção ficcional de 

sujeito e Outro. A alteridade, então, é reafirmada pela concepção de que o homem que 

permeia as esferas sociais deve interagir e interdepender de outros homens. Nitidamente, a 

reapropriação do termo ―queer‖ pelos integrantes do movimento nos anos 1980, para a 

criação de uma corrente autêntica de gêneros, ao incorporar um elemento interpelativo 

ofensivo, demonstra a instabilidade e o teor da diferença.  

Muitos pensadores pós-estruturalistas, como Derrida e Foucault, admitiram essa noção 

para romper com os binarismos existentes, principalmente na metafísica ocidental, e frustrar a 

compreensão tradicional e a aparência estável. Ou seja, para eles a preocupação em relação à 

modernidade e à razão está no cerne da rejeição quanto às oposições binárias e os dualismos 

nos discursos da representação da realidade.  

A regulação de gêneros, portanto, é considerada como produto dessa lógica de 

desaprovação perante o ser. Ao sujeito é endereçada uma linguagem repleta de significados 

que o inserem numa trajetória como objeto nas dinâmicas da existência social. Um elemento 

projetado que denuncia a autodeterminação dos gêneros e, por assim, confirma a 

heterossexualidade compulsória
3
.  

                                                           
3
 Termo utilizado por Adrianne Rich no artigo “Compulsory heterosexuality and lesbian existence” (In: Woman 

and Sexuality.1980), no qual a autora analisa a natureza dos discursos heterossexuais que marginalizam e 
evidenciam como desviantes comportamentos lésbicos. 
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Os gêneros são elementos, atributos, construídos culturalmente que geram 

interpretação e possibilidades de campos linguísticos de significação por estarem inscritos nos 

eventos e é a universalidade da compreensão o que vai determinar a heteronormatividade. Ou 

seja, o gênero se distancia das noções de essência quando renuncia ao natural e é encarado 

como prática, como construto moldado. 

De acordo com a Teoria Queer, a heteronormatividade, além de ser uma recusa à 

essência — e uma aceitação de cultura — é a presunção de que a heterossexualidade impõe 

obrigações sociais fundamentadas na regulação e no controle entre as relações dos seres 

humanos. A prática heterossexual é baseada em estratégias assimilacionistas, ou seja, métodos 

de reafirmação dos códigos, que materializam a homofobia quando implanta códigos de 

restrições a atos considerados desviantes. Todavia, os seres humanos devem adquirir suas 

identidades através de padrões comportamentais que sustentam as normas de gênero. 

O objetivo da padronização heteronormativa é conduzir os indivíduos a se 

comportarem à risca das dicotomias auto-evidentes heterossexistas hierarquizadas. O seu 

poder tem origem nas citações que ela impõe. O sujeito é orientado a se firmar sobre aspectos 

supostamente coerentes e disciplinados integrando as concepções da normalização para si e 

para com o outro, quando este mesmo sujeito designa o que o outro deve ser e até onde as 

expressões e a representatividade podem ser toleradas, a partir de margens normalizadoras 

definidas. Característica que tem como principal fim a inteligilibidade dos signos sociais, isto 

é, a compreensão fluida dos significados construídos socialmente. 

Isto se aproxima ao que Judith Butler caracteriza ser como ―performatividade”. Ou 

seja, não existe um corpo dito ―natural‖, justamente, por este estar inserido num contexto 

cultural codificado. Isso significa que o que consideramos como gênero não é algo que somos, 

mas sim o que fazemos. ―O gênero é a contínua estilização do corpo, um conjunto de atos 

repetidos no interior de um quadro regulatório altamente rígido e que se cristaliza ao longo do 

tempo para produzir a aparência de uma substância, a aparência de uma maneira natural de 

ser.‖ (BUTLER, 2003, p.23). 

A noção de performatividade implica em análises nas quais Foucault faz sobre o efeito 

que o saber e o poder exercem na produção das posições dos indivíduos quando corrompem 

certos movimentos políticos, que têm como seu principal foco a influência de uma política de 

identidade que reprime a liberdade de certas naturezas, possibilitando assim, formas latentes 

de resistência e contestação. 
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A heteronormatividade infere também na capacidade de dominar e influenciar os 

espaços, no caso desta pesquisa, do campo televisivo. Com isso, determinados corpos são 

marcados para transitarem e fluírem em regiões particulares, enquanto outros corpos ditos 

―normais‖ ou neutros têm mais mobilidade e podem desenvolver novas espacialidades. Um 

espaço irracional, difuso, que implode o social e provoca colapsos entre performances. O 

efeito disso é certa expectativa perante esses lugares que devem ser organizados para 

explicitar e definir fronteiras e desigualdades. 

A articulação da heteronormatividade na sociedade é marcada pelas oposições e pelos 

binarismos que através do apego a valores e da nostalgia de dominação decoram a linearidade 

dos gêneros e do sujeito. A rigidez das modalidades é a garantia da fluidez e da conformidade 

da vanguarda das representações que possibilitam a compreensão convencional da 

normatização. 

Segundo Eve Kosofsky Sedgwick
4
, quando o indivíduo se auto-denomina queer, o 

mesmo empreende noções particulares e experimentais baseadas na própria percepção que o 

conduzem a consciência do não-pertencimento e da estigmatização dos sujeitos. Logo, no 

meio de possibilidades, ele é encarado como o objeto excêntrico, ou melhor, abjeto ao que é 

legítimo. É através das ferramentas de reflexão que a expansão das práticas cotidianas fratura 

as matrizes discursivas estabelecidas. É importante frisar que a descentralização desse sujeito 

acontece no interior das estruturas de poder e que essas, por meio dos seus atos, proporcionam 

brechas para a desestabilização das políticas de identidade e de gêneros. 

A tensão gerada por esse modelo coloca o sujeito queer, em parte, numa posição de 

subverter tais valores para assumir seu discurso mais fiel e a sua identidade e, portanto, 

desnaturalizar os códigos estabelecidos. Não se ajustar às categorias e à generificação 

compreende em reagir às sobreposições dos discursos dominantes que minoritarizam pessoas. 

A perturbação das alegorias heterossexuais, ou seja, dos símbolos heterossexuais, 

pelos sujeitos estigmatizados visa intimidar as operações de poder, não com atos violentos 

opressivos, mas argumentos que validem e legitimem a pluralidade dos discursos e o direito a 

ressignificação dos sujeitos por eles mesmos. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Poeta e crítica literária, Distinguished Professor do Centro de Estudos Pós-Graduados da City University New 

York (CUNY) 
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1.2 Códigos Televisivos Dominantes 

 

 

Depois de explicitar e desmembrar as relações dos atos sociais heteronormativos e a 

constituição do sujeito faz-se necessário entender e analisar como a televisão brasileira 

sustenta essas noções ideológicas em sua programação. Ou seja, os amparos que a televisão 

possibilita e possui nos eventos sociais pré-estabelecidos quando através de seus programas 

reafirma a lógica dominante. 

Nas mais diversas áreas sejam elas acadêmicas, psicológicas, sociais ou 

antropológicas, a televisão na maior parte das vezes foi compreendida como um meio 

alienante que, através do fluxo intenso e perceptivo de imagens, impossibilita a reflexão por 

parte dos espectadores. 

No entanto, pode-se considerar que sua principal e potente característica recusa a 

identificação desses campos quando a TV dissemina e amplia sua comunicação para milhares 

de indivíduos. Seu alcance proporciona inúmeras críticas dos pragmáticos e céticos sobre o 

valor educacional que ela se propõe, não só por seus conteúdos, em sua maioria considerados 

triviais, mas também como pela subestimação do público. 

A literatura, através de seus defensores, foi um dos campos que mais denunciou os 

malefícios da televisão para a sociedade. Os críticos literários enxergavam o dispositivo 

televisivo como veículo sistemático de imagens e som que através de um fluxo intenso 

transpassava conceitos banalizados e estereotipados, nivelando o conhecimento do público 

por baixo. Ou seja, encaravam a televisão como o principal agente para a decadência cultural, 

para o distanciamento do homem das artes escritas e pela imposição de novos modos de vida 

— pelo consumismo e star system. 

Contudo, essas acusações são questionadas quando a própria televisão demonstra seu 

potencial de experimentação e ousadia de discurso e linguagem favorecendo a transformações 

nos tipos de relações entre os indivíduos. A televisão amplia seu repertório e diversifica os 

modos de experiência, pois o espetáculo visual em si centraliza múltiplos fenômenos 

culturais. 

No entanto, a inclinação aos hábitos televisivos, a partir de sua consolidação, só 

crescia e a urgência por novidades mais dinâmicas, criativas e atrativas eram vistas como 

estratégias de conquista ao público. Até o momento em que a televisão passou a dominar e a 

configurar os lares das pessoas codificando novos tipos de interações com seus conteúdos. 



19 
 

Assim, alguns escritores e jornalistas viram no aparato televisivo uma oportunidade de 

ampliar o acesso à literatura sobre novos mecanismos de comunicação. A televisão se tornou 

cobiçada quando ofertou espaço para a incorporação de novas formas de expressão cultural 

através de suas transmissões e porque promoveu, ativamente, a adaptação dos literatos aos 

novos processos de ritmo e estilo, quanto das próprias narrativas às demandas televisivas. 

O conceito de adaptação é fundamental para entender a desestabilização que a 

televisão promoveu tanto no cotidiano quanto nos modos de representação da própria 

sociedade. Além dos cidadãos terem de moldar suas rotinas baseadas nas programações 

(referenciais temporais pelos programas, por exemplo), a própria TV se viu na obrigação de 

se adaptar aos gostos e preferências populares, como também alcançar um consenso em 

relação a como ela entendia ser o espectador. Ou seja, por meio de um imaginário do que seria 

a sociedade e, eliminando os rastros de complexidade, a televisão se deu ao direito de situar e 

orientar sua particular leitura sobre indivíduo. Assim, ela assumiu, ideologicamente, os 

preceitos do patriarcalismo consolidado. O resultado está na mensagem que ela disponibiliza 

através dos códigos e do repertório limitado sobre os valores e as identidades. 

Até certo ponto, essa atitude pode ser entendida como acomodação de 

representatividade, quando a televisão visa limitar a reprodução de novos tipos de gêneros e 

sujeitos pautados nos parâmetros de maioria, ou na suposição do que ela acredita ser 

hegemônica. A preguiça da exposição da diversidade está calcada na moralidade e ética 

ideológicas das emissoras que, estimuladas pelos critérios do mercado e da audiência, 

caracteriza a sociedade pela perspectiva da generalização. 

Todavia, existe um fator aliado à televisão que problematiza o conceito da 

representatividade, e que será exposto no segundo capítulo deste trabalho, que é a dificuldade 

de mapear todos os tipos de indivíduos, sua performatividade e performance social
5
. É 

relativamente impossível abarcar todos os conceitos, gêneros e identidades, justamente, por 

ser algo subjetivo. 

A ação de restringir a visibilidade acontece não só com as representações de gêneros, 

mas em tabus como raça, religião, classes, etc. E, ao se reapropriar desses significados que ela 

mesma constrói para o público, a televisão estabelece códigos que têm como objetivo facilitar 

a compreensão e a visão do mundo. Desse modo, é necessário consolidar sinais, signos e 

                                                           
5
 Performatividade está relacionada às categorias que ajustam as noções de identidades generificadas. Atos, 

práticas. 
Performance está relacionada ao comportamento e/ou ação de atuar. Logo, a condição é a preexistência de um 
ator/sujeito. (Conceitos diferenciados por Judith Butler) 
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regras e fazer com que o público, sob seu domínio, aproveite a naturalidade de suas 

considerações. 

Tal constatação não implica na teoria de passividade
6
, muito menos no conceito de 

qualidade que muitos descontentes com a televisão insistem em relacionar. Para Dominique 

Wolton (2003), ―assistir não significa forçosamente aderir ao que se vê‖. O espectador possui 

condição suficiente de relativizar os discursos, possibilitando maior liberdade crítica, pois 

além de espectador ele é um cidadão que transita pela multiplicidade dos meios e que, através 

de sua própria concepção e experiência pessoais, vai determinar o grau de influência e 

suspeita do conteúdo e, principalmente, seu reconhecimento no espectro. 

Além disso, a televisão por possuir diretrizes capazes de comprometer a lógica da 

abertura social, garante o direito à subversão e contestação quando tenta reparar os danos da 

simplificação, corroborando a noção de que toda estrutura quando promove seus ideais 

também gera reações que põem culminar muitas vezes em transgressões. 

Mais especificamente, a simplificação da linguagem pela TV deve ser entendida como 

―mediatização da exposição‖, ou seja, a vulgarização do modelo de pensar e comunicar. 

A insuficiência das representações que emana desta mediatização é refletida nos 

códigos televisivos, a priori, suspensos, pois não é admitido pelas emissoras, mas existentes 

na programação. Cabe, então, destrinchar que elementos a televisão utiliza pra reafirmar sua 

visão sobre a sociedade e o sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Teoria defendida por nomes como Pierre Bourdieu para justificar que o fluxo de informações transmitidas 

pela televisão não possibilitaria tempo de reflexão e apreensão. Logo, o espectador absorveria os conteúdos 
sem questioná-los. Ver “Sobre a Televisão”, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
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1.2.1 A Fetichização Televisiva 

 

 

O sistema social
7
 produz simbolicamente a posição e a função de cada indivíduo na 

sociedade. A televisão não fica muito atrás quando tenta estabelecer e significar as noções de 

família e os valores domésticos. A organização familiar é a base das estruturas de público e o 

alvo do parâmetro estético de suas narrativas. A regulação e o controle da ordem familiar são 

que o moldarão as estratégias de enunciação e aproximação à realidade. 

O dispositivo, então, rapidamente sente a necessidade de expressar as tensões e os 

desejos daqueles que lhe dão credibilidade. E a família é o motivo que a televisão precisava 

para abarcar e justificar sua diversidade na programação. No entanto, essa diversidade é 

essencialmente um jogo de ilusões controlado. O limite dessa diversidade está na perspectiva 

de que o contexto familiar é tradicional, logo, a programação é direcionada e específica para 

cada indivíduo que compõe esse tipo de configuração familiar. 

Para a televisão, a família é um nicho de significados enquadrados e consolidados, 

uma unidade simbólica com competências e papeis definidos. Por assim dizer, através de um 

processo de negociação no qual, a família produz significados e funções tanto coletivas como 

individuais, cotidianamente, a TV reforça as relações de poder e seu modo de organização. 

Logo, o dispositivo se apropria dessas considerações e pode ser designado como agente de 

socialização para com os indivíduos de cada unidade familiar. 

Este fato influencia diretamente na formação do espectador que é percebido como 

sujeito real, com subjetividade particular, produzida pelos significados marcados socialmente. 

E que também irá atribuir valores ao modo como é disposto na tela. 

Sendo assim, pode-se definir que a leitura que a televisão faz do sujeito é baseada nas 

estruturas e no modelo de comportamento adotado pela sociedade, onde cada um possui lugar 

definido e obrigações individuais, promovendo a interação e tipos diferentes de relações. 

O nível de experiência de cada membro da família é expresso na programação. Para 

cada indivíduo existe uma faixa de horário destinada, com programas direcionados que 

reforçam a hierarquia de aproximação com as práticas cotidianas. Portanto, a programação é 

caracterizada pela lógica circular da simulação da rotina que tenta atenuar as distâncias entre a 

ficção e o real. 

                                                           
7
 Expressão referente às estruturas e lógicas das instituições sociais. 
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O mosaico de exigências televisivas, caracterizado pelas ações conservadoras de 

reprodução da sociedade, requer senso de aproximação e produção de intimidade sobre a 

organicidade das articulações sociais. É inerente da atividade desse mosaico, centralizar a 

imagem como semelhança sobre a comunidade e fazer dela uma verdade que irá desencadear 

na aceitação e na identificação das representações. No caso da televisão, a ironia está na falsa 

fidelidade ou no excesso da tentativa de fidelidade que ela faz dos modos de organização 

social. A ―hiper-simulação‖, proposta aqui, está na incapacidade da mesma em destrinchar e 

representar todos os tipos de signos. Quando a televisão reproduz esses modelos ela naturaliza 

o olhar, um olhar que é lapidado pelas representações que a TV faz do meio social. Desse 

modo ela polariza e harmoniza o que historicamente é reafirmado conformando a fantasia. 

Teoricamente, ela evidencia na encenação da sociedade um intenso prazer idealizado com 

dimensões atrativas e incitantes.  

 A fetichização, então, é o encantamento, o desejo por um modelo de organização e 

que, por consequência, é reproduzido na tela. A necessidade televisiva de reproduzir esses 

modelos vem da insinuação do que este seria o espaço natural social. A posse dessas imagens 

é a expressão de um desejo do imaginário. 

No caso da fetichização televisiva, o conceito serve para valorizar a noção de 

entretenimento e audiência. A compulsão e a urgência na reprodução de certos códigos vêm 

da carência de identificação que Freud caracteriza como ―a libido do ego‖, ou seja, é durante a 

construção do modo pelo qual o objeto deve ser visto, no seu contexto de espetáculo, que o 

dispositivo satisfaz seus desejos ilusórios de igualdade de realidades. Para Marilena Chauí 

 

Psicanaliticamente, o fetiche é um objeto imaginário por meio do qual ocultamos 

uma perda e uma falta intoleráveis – o fetiche é o objeto mágico de satisfação do 

desejo pela denegação da perda e da falta e por isso mesmo exprime a 

impossibilidade de lidar com a ausência e com a alteridade (ou a impossibilidade de 

passar da imagem ao símbolo).
8
  

                                                        (CHAUI, 2004) 

 

A operação midiática institui o olhar pelos seus próprios referencias de espaço e tempo 

e, através de seus discursos, potencializa significantes fixos e dissimula ou suprime 

significantes instáveis. São estes imperativos que fazem da televisão uma instituição que 

reivindica seus desejos durante a representação e que, quando manipula o olhar, condiciona 

sua própria ideologia. O controle do espaço diegético e do fluxo da narrativa permite a 

contemplação daquilo que pode ser considerado culturalmente respeitável. 

                                                           
8
 CHAUÍ, Marilena. Contra a violência fetichista. In: Observatório da Imprensa [Online]. edição nº 287, 2004. 
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1.2.2. Os Estereótipos 

 

 

Conceitualmente, o segundo código televisivo analisado deve ser levado em 

consideração como um elemento personificado ou um tipo receoso de aproximação. É pela 

conveniência de categorização que os estereótipos são incumbidos de distorcer certa 

compreensão aparente das identidades. 

A visão heterossexuada da ordem impõe limites de subversão sofisticados que, por 

meio de elementos definidos e reforçados, amenizam o estranhamento e facilitam o 

entendimento convencional das identidades sexuais. Por exemplo, os estereótipos de gay 

masculino na teledramaturgia brasileira, geralmente, apresentados como ―o melhor amigo da 

menina‖. 

A reprodução desses indivíduos queers é reduzida a tipos imaginários que se adequam 

a rigidez das dicotomias sexuais. Os homossexuais são vistos como pertencentes do ―gênero 

invertido‖, no qual a eles são atribuídos valores e elementos que vão naturalizar sua 

performance na sociedade, logo, traços são reiterados e o objetivo maior é denotar uma 

função simbólica em oposição ao heterossexual. 

A questão é que a representação dos queers serve como conveniência baseada em 

restrições e projeções, logo, é uma interpretação simbólica, uma forma segura e não-

ameaçadora da hierarquia heterossexual não denunciar sua atitude como estratégia de 

inclusão, mas sim, de contenção. Portanto, é evidentemente clara a afirmação da posição de 

dominância e superioridade, na qual é provido aos desviantes condições de subordinação.  

As críticas acerca dos estereótipos vêm do ensejo de maior visibilidade da diversidade 

de gêneros sexuais e o questionamento de temas queers na cultura popular. Os parâmetros 

dessa visibilidade são, na maioria das vezes, limitados e refletem a lógica do mainstream. No 

entanto, é necessário desfazer os mitos e pensar além de uma ordem particular e absoluta. 

No caso da televisão, a incorporação seletiva de tipos restringe os códigos que 

evidenciam a homossexualidade em noções específicas como trejeitos, tom de voz e 

vestimentas. A aparente ausência da multiplicidade de tipos promove um fluxo de 

significados inteligíveis que o dispositivo televisivo legitima como verdadeiro. 

É inegável que a televisão brasileira contemporânea precisa ampliar seus discursos 

aumentando o número de personagens gays em sua programação, sem a intenção cunhada no 

ideal de que o público merece ter um prova visual da identidade homossexual. 
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A Teoria Queer questiona certas estratégias do modelo de formação do que seja o 

homossexual através da desconstrução de formas discursivas, regras específicas e um 

conhecimento suposto do que seja o outro. No caso televisivo, o homossexual tem 

dificuldades extremas de se integrar adequadamente, porque a diferenciação é essencial à 

manutenção da esfera pública. Ou seja, a representação sempre parte do pressuposto do 

aceitável e, evidentemente, as normas praticadas nas reafirmações dos estereótipos não são 

exercidas somente no corpo, mas em outras instâncias. 

O que a televisão faz nada mais é do que impor uma relatividade de exposição dos 

indivíduos queers, fundamentada na recusa e na incapacidade de reconhecer as limitações de 

aproximação com esses sujeitos, através da inibição das posições de gêneros. A conotação de 

suas representações é, em grande parte, pejorativa e referente ao mundo, sobre valores e 

crenças. Como os personagens televisivos estigmatizados funcionam no pensamento social? E 

a quem são destinados e invocados esses atalhos? 

Pode-se considerar os estereótipos como atalhos, porque são formas simples, fáceis de 

representação e que são capazes de condensar, nominalmente, grande quantidade de 

informações complexas e uma série de conotações. O alvo desse endereçamento são, 

preferencialmente
9
, os homossexuais. Ora vistos como o gay afeminado, ora a lésbica 

masculinizada, consequências de produtos históricos e de forças das relações sociais. 

Quando a televisão ficcionaliza esses tipos, ela condiciona os estereótipos como 

subcategorias específicas, grupos isolados que, por meio dos seus personagens e dentro de 

suas narrativas, seus traços são gradualmente revelados, desenvolvidos até a formação do 

caráter e sua função na ficção. Os personagens viram objetos de contemplação por estarem e 

serem exagerados, justamente, porque suas posições estão ―acima‖ das categorias ditas 

―normais‖ e a nível retórico. 

A função dos estereótipos é manter e regular as fronteiras definidas. Mapear os limites 

aceitáveis de comportamentos, garantindo a fluidez. A principal regra, então, é tornar visível o 

invisível. O que a televisão faz é explicitar ―o homossexual público‖. Uma espécie 

higienizada de homem/mulher gay, cujo objeto principal é se aproximar da natureza 

heterossexual pelo cotidiano, gostos, questão financeira, etc. 

Na programação televisiva brasileira contemporânea ocorre um processo de 

banalização de dois tipos específicos de estereótipos: ―o melhor amigo das meninas‖ e o 

―lifestyle gay‖. 

                                                           
9
 Devido aos homossexuais serem preferidos, gêneros como os transexuais, travestis, drag queens e transgêneros 

tornam-se mais invisíveis e, portanto, complexos em estereotipar, justamente, pela ausência de referência. 
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No primeiro caso, o homossexual é o indivíduo que compartilha pelos mesmos 

interesses.  Desde a moda, o estilo até o consumo, essas características reforçam as noções de 

semelhança e possibilitam os ensaios em relação a caracterizar o indivíduo como gay e sobre 

o que é ser gay, pelo fato de seu gosto, aptidão ou habilidades se codificarem como femininas 

— analogia às mulheres heterossexuais. Já no segundo exemplo, a visualização desse tipo se 

desconecta da sexualidade, em parte, e prioriza associar o gay como consumidor de classe 

média, um integrante positivamente ativo dentro do capitalismo, no qual ele tem refinamento 

em áreas de conhecimentos como culinária, design de interiores, estética, etc. Esse caso será 

melhor explicitado no terceiro capítulo quando o programa ―Queer Eye For The Straight Guy‖ 

for analisado. 

Quando a televisão reforça os estereótipos, automaticamente ela autentica e ordena 

conceitos sob uma rigidez implicada, ou seja, atribui significados a um elemento que por não 

se ajustar nas camadas binárias é encarado como abjeto. As representações são pré-

determinadas para que o indivíduo se adeque as estratégias patriarcais. David Halperin
10

 

argumenta que 

 

Assumir-se é justamente se expor a um conjunto de diferentes perigos e restrições, 

se tornar uma tela conveniente, na qual heterossexuais possam projetar todas as 

fantasias que mantêm sobre pessoas gays, e sofrer a cada gesto, afirmação, 

expressão, opinião de ser totalmente e irrevogavelmente marcado pelo 

impressionante sentido social de uma identidade homossexual abertamente 

reconhecida.  
11

 

                        (HALPERIN, apud 1995 McLELLAND, 2005, p. 5) 

 

 

Atualmente, tem-se visto um esforço das emissoras em aumentar o número de 

personagens gays nas suas narrativas, principalmente as novelas, revelando um possível 

caráter de abertura e desapego ao critério da ―cota‖ e a obrigação moral e social de expor essa 

categoria, ainda que não tão suficiente a ponto de revelar a pluralidade dos gêneros e se 

acomodar na estereotipagem. Dessa forma, a televisão adere ao processo de reconhecimento 

de uma sociedade plural e com isso pode potencializar seus conteúdos e autenticar os 

discursos democráticos cumprindo o exercício de meio de comunicação popular. 

                                                           
10

 Teórico e crítico americano dos estudos de gêneros, principalmente queer. Uma de suas famosas contribuições 

para área foi a criação do jornal acadêmico ―GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies‖, em 1991, pela Duke 

University Press. 
11

 Tradução Livre. ―To come out is precisely to expose oneself to a different set of dangers and constraints, to 

make oneself into a convenient screen on to which straight people can project all the fantasies they routinely 

entertain about gay people, and to suffer one's every gesture, statement, expression and opinion to be totally and 

irrevocably marked by the overwhelming social significance of one's openly acknowledged homosexual 

identity.‖ 
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1.2.3 A Recepção 

 

 

A televisão, além de ser um dispositivo de criação e transmissão de conteúdos, 

também pode ser admitida como um meio de desempenho numérico. A audiência é o efeito da 

apreensão particular de textos daqueles que interpretam o conteúdo televisivo, ou seja, é a 

fidelização do público sobre o produto que assiste. Assim, firma-se seu contrato de 

comunicação, no qual seus aspectos são definidos pela proximidade e pela mediação entre o 

leitor, o conteúdo e quem produz. 

A subjetividade resulta de dois níveis de experiências: a social, dita real, e a 

experiência medida e textual. A experiência real consiste em ser empírica, cotidiana e 

aprendida. Já a experiência medida tende a ser regulada, controlada e direcionada. Essas duas 

experiências vão influenciar diretamente nas variantes da leitura que se faz do produto e na 

formação do próprio leitor.  

Entende-se nessa pesquisa, o espectador como um leitor; um sujeito que é 

condicionado a atribuir significados sobre o que vê, a decifrar nas mensagens as inclinações, 

os subtextos e os direcionamentos ideológicos que caracterizam os conteúdos. O espectador 

televisivo atual é, primariamente, um sujeito social, um leitor real, que é mais influente na 

construção de significados do que na subjetividade produzida textualmente, porque esta só 

existe no momento da leitura. Porém, isso não diminuiu a capacidade do mesmo de se 

distanciar das noções codificadas e traduzidas pelos programas de TV. 

Dentro da proposta de formalismo narrativo, o leitor real é sugerido para coincidir com 

os leitores construídos que são a imagem do que a televisão se propõe a fazer do indivíduo 

que a assiste. A televisão se direciona a formar cidadãos que possam gerar recepções 

controladas — recepções moderadas e similares — perante as obras, geralmente, através de 

mecanismos que garantam a audiência e que, não necessariamente, definam os interesses do 

leitor. O que a televisão faz é traçar percursos que caracterizem, pelas dimensões sociais, os 

sujeitos produzidos. É daí, portanto, que as emissoras julgam o que deve ser refletido pelo 

espectro televisivo e o modo como o espectador deve interpretar as informações, ou seja, 

receber e compreender os conteúdos. 

Alguns pesquisadores e realizadores de televisão, como Arlindo Machado e John 

Fiske, apontam que a programação mascara e enfatiza nos textos as ideologias de cada 

emissora, sendo assim, há um direcionamento específico a um tipo de leitor. No entanto, 
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também concordam que existam elementos que relativizam e causam diferenças no modo de 

leitura, o que, positivamente, faz da televisão um meio que deva ser diversificado para a 

contestação dos fatos e as múltiplas interpretações. 

A partir das proposições de Marx, alguns sociólogos afirmam que a formação das 

classes é o principal fator que motiva as diferenças da comunicação, consequentemente, de 

recepção. A diversidade no processo de cultura é complexa, mas é inevitável não perceber 

alterações nas relações dos indivíduos e dos contextos nas camadas distintas e que vão se 

desenrolar na pluralidade dos significados e dos prazeres que cada esfera encontra na 

televisão. 

Os textos televisivos são aparentemente ―fechados‖ e limitados e carregam em si 

concepções dominantes que influenciam as estruturas sociais. A recepção é a preocupação 

central dos que fazem televisão e entender como a mesma funciona é também entender como 

é o comportamento do espectador quando assiste a determinado programa. 

O que deve ser levado em consideração não são somente as estratégias textuais, mas 

os espaços e as lacunas que o dispositivo possibilita para os significados. No entanto, os 

significados são frutos, então, da experiência social do leitor e a teoria de classes afirma que 

se sujeitos fazem parte da dominante, consequentemente, produziriam leituras dominantes e 

sujeitos de camadas opostas produziriam significados opostos.  

A heteronormatividade televisiva é um exemplo de que a margem oferecida para 

certas representações são limitadas e sugeridas e o que os contestadores e, principalmente, os 

teóricos de gêneros vão reivindicar é: quais são os espaços e as lacunas destinados aos 

indivíduos que não fazem parte do grupo aos quais os textos televisivos dominantes são 

destinados? Trazendo para a discussão específica deste trabalho: quais são os espaços e as 

lacunas destinados aos queers no dispositivo televisivo por eles não fazerem parte do público 

aos quais os textos dominantes são direcionados? 

Dentro dessas questões, é possível afirmar que as diferenças nas experiências 

particulares de cada leitor serão culminadas na produção de leituras negociadas. Ou seja, são 

leitores que não estão em posição de conformidade nem de oposição, mas que em certas 

situações, modificam ou flexionam suas interpretações às necessidades específicas de cada 

situação representada. Os homossexuais podem ser considerados, desse modo, como leitores 

negociados, visto que através de seus contextos sociais estabelecem traduções adaptáveis ao 

que assistem na televisão. 
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Esta teoria se aproxima das noções de leitor implicado de Wolfgang Iser
12

. Este leitor 

é um sujeito definível que é produzido antes de ser concretizado pelos leitores reais e que, na 

medida de suas expectativas e anseios, tem o foco de impor certas regras para sua existência. 

Para Walker Gibson
13

, o leitor implicado não passa de um leitor idealizado pelo seu 

criador e que durante o processo de leitura se esvai devido aos níveis de interpretação. O leitor 

implicado, então, existe somente na obra, na intenção de direcionamento e na concretização 

do discurso. Portanto, o leitor concreto tem o direito de não se identificar com o papel ao qual 

lhe é fornecido e recusar os caminhos da indução.  

 

Gibson observa, de maneira condescendente, que é o leitor implícito ao invés do real 

aquele que pode ser ―identificado mais obviamente em gêneros da sub-literatura 

rudemente comprometidos com persuasão, como publicidade e propaganda‖ (164-

165). Mas, na verdade, mesmo uma breve olhada no negócio de sub-gênero com 

questões persuasivas, mostra que o leitor implícito é tão prevalente que podemos 

usar esses documentos para definir técnicas para invocar tais leitores nos textos. 
14

 

                                                                         

                                                                           (EWALD, 1988, p.168) 

 

Gibson caracteriza o ―leitor fictício‖ como um personagem que está inscrito no texto e 

que conduz o leitor real a mascarar-se para usufruir determinada linguagem. Para ele, ―um 

texto mau é aquele em cujo leitor fictício descobrimos uma pessoa na qual recusamos 

transformar-nos.‖ (1950 apud Onega e García, 1996, p. 157).  

O receio da televisão em implantar códigos que estabeleçam a não-

heteronormatividade vem da necessidade da mesma em julgar as condições de produção do 

sujeito e do papel que cada indivíduo tem na sociedade. O desejo parte do princípio em 

concentrar números de todas as naturezas e ordens, seja pelo lucrativo, seja pela audiência, 

pela identificação ou pelo simples medo que ao ampliar as representações e os discursos à 

subversão afastem os espectadores cristalizados pelos modelos hegemônicos. 

A heteronormatividade televisiva, em sua definição simples e imediata, nada mais é do 

que o reflexo de ideologias patriarcais estabelecidas pelo e no interior do dispositivo e que 

                                                           
12

 Professor e crítico literário alemão considerado o maior expoente da Teoria da Recepção. Dentre suas obras 

destaca-se ―The Implied Reader: Patterns of Communication‖, 1978. 
13

 Walker Gibson, a professor of English at the University from 1967 to 1987, was a passionate teacher of 

writing and rhetoric and author of humorous verse. (www.library.umass.edu). 
14

 Tradução Livre. ―Gibson observes, rather condescendingly, that it is the implied rather than the real reader 

who can be "identified most obviously in sub-literary genres crudely committed to persuasion, such as 

advertising and propaganda" (164-65). But, in fact, even a brief look at the business sub-genre of persuasive 

requests shows the implied reader to be so prevalent that we can use these documents to define techniques for 

invoking such readers in texts.‖ 

http://www.library.umass.edu/
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sobre generalização, suposição e estigmatização tem como objetivo não desvirtuar ou repelir a 

audiência. 

 

 

1.3. O Armário Televisivo Brasileiro 

 

 

A televisão, de forma geral, é considerada um meio que deva transparecer a sociedade 

e acompanhar os níveis de suas mudanças. A televisão brasileira não se distancia dessa noção 

quando ela mesma, através de sua grade, direciona grande parte de suas narrativas para as 

relações sociais. Logo, ela se esforça dentro dos seus próprios limites e ideais em apelar para 

determinados tipos de públicos. 

No entanto, a televisão brasileira ainda se sustenta sobre a camuflagem de certos tipos 

durante suas respectivas representações. Uma zona de conforto tradicionalista que demonstra 

o receio do dispositivo em explorar as convenções que dissemina e que saiba suportar os 

efeitos colaterais das contestações. 

A televisão, ainda assim, tenta por diversas maneiras abranger o espaço, ampliando 

pelos seus personagens, as comunidades das quais eles são integrantes. Ou seja, possibilitar a 

acessibilidade sob sua própria perspectiva de mundo e de como se comportam os seres 

humanos. Ela almeja a integração dos discursos pela verossimilhança, mesmo distorcida dos 

fatos, mas que de algum modo produz e expõe tipos calcados no conservadorismo, no respeito 

por esferas religiosas e no tabu remanescente do âmbito comercial.  

O dispositivo televisivo busca se aproximar da hipótese pra justificar a representação, 

para se distanciar e estreitar seus interesses, seu público e garantir a audiência. É a mesma 

lógica de Flaubert quando fetichiza em Madame Bovary sua feminilidade imaginária. A 

televisão não faz diferente quando através de suas narrativas imagina os preceitos das 

representações dos gêneros: ao mesmo tempo em que marginaliza e coloca na periferia os 

gêneros desviantes, ela carimba a exclusividade no seu público alvo e, com a eficácia e 

lucidez que julga possuir, articula seus parâmetros de realidade, criando assim, pseudo-

estéticas de minorias. 

Para Christa Wolf (1984 apud HUYSSEN, 2007, p.44) ―a estética, como a filosofia e a 

ciência, é criada não tanto para nos possibilitar a aproximação com a realidade, mas com o 

objetivo de nos desviar, de nos proteger dela‖. É esse tipo de falsa proteção que a televisão, 
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quando se esconde no armário das representações de gêneros, se aproxima e se tranquiliza: 

mascarar a posição que determina seu controle sobre o que considera relevante nos 

significados sociais e pôr em sigilo o desejo de transgredir as estruturas televisivas, ou seja, 

guardar o segredo latente de infringir a heteronormatividade. 

A televisão brasileira precisa sair do armário, abandonar o simulacro do espectro que 

garante a mesma ser encarada como instrumento simbólico de opressão pela invisibilidade e 

pela estigmatização. Sair do armário, não necessariamente, seja apresentar justificativas que 

caracterizem seus novos discursos ou atribuir noções pedagógicas, até mesmo disciplinares, 

de como será realizado esse processo. Mas sim, ampliar o espaço para que novos gêneros 

engendrem no campo televisivo da forma mais espontânea e coerente, sem deturpação nem 

elitismo. Ou seja, uma ação que tem que ser analisada não como obrigação que vem de fora, 

mas com uma necessidade, como vitalidade de reproduzir a sociedade e sua vastidão. 

Quando uma pessoa sai do armário ela se transforma automaticamente num ato 

político, numa força de expressão autêntica capaz de mobilizar grupos e confrontar a imagem 

da privacidade regulada e do preconceito ameaçador. Para o dispositivo televisivo esse seria 

um movimento constituído pelo esforço de se afastar do que é ―politicamente correto‖, no 

qual não há razão para não haver equivalência ao explicitar a variedade de gêneros e, 

portanto, possibilitar a reflexão. 

Ao dinamizar os estereótipos, a TV executa as estratégias de marketing, por assim 

dizer, que visam buscar maior integração com as demandas dos telespectadores e compartilhar 

certezas estabelecidas. As práticas de significação são baseadas em cristalizar 

comportamentos e garantir o modelo imutável televisivo. Talvez, o que exista é certo medo de 

a televisão pôr em conflito as oposições binárias e perturbar as noções que a relacionam com 

o anti-intelectualismo e a re-naturalização dos códigos, pois as contradições sexuais modernas 

conduzem a mal-entendidos modernos — diferenciar travesti e transexual, por exemplo. 

A televisão brasileira contemporânea em si funciona sobre pressão e expectativas e é 

na possibilidade de sair do armário que ela tem a oportunidade de se recusar a continuar no 

percurso das representações artificiais e temporárias. O que o dispositivo tende a fazer é, 

sobre modelos mercadológicos e valores morais tradicionais da sociedade, padronizar os 

discursos e limitar os efeitos ideológicos que o aproxima de certa involução e, 

consequentemente, esconder a preocupação da crise homo/hétero que moldam as identidades 

e a organização social. Ou seja, no interior de certa cultura a possibilidade de liberdade de 
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escolha não é literalmente ―livre‖, pois o que se escolhe ser é ajustado às demandas dos outros 

e dependente de aprovação. 

Atualmente, as mídias sociais são um dos principais termômetros da audiência e 

geradores de opiniões e repertórios e, é através da polêmica e do suspense de romper tabus, 

que a televisão se insere e se permite a aprofundar em temas que a conduzem ao progressismo 

ou a abertura de diálogo com a diversidade dos gêneros. John Fiske (1987) argumenta que ao 

promover o debate e gerar discussões, a televisão através de seus programas, conduz a 

produção de discursos que podem defender ou opor a ideologias, ou seja, a práticas 

discursivas.  

 

A análise de um programa pode identificar os principais discursos que o estruturam, 

mas não pode por si só identificar os discursos que o espectador irá fazer sobre ele 

para transformar num texto que tenha sentido. Os discursos do programa tentam 

controlar e limitar seus significados potenciais: o discurso do leitor pode resistir a 

esse controle. 
15   (FISKE, 1987, p.14) 

 

Essa abertura de diálogo não deve ser levada em consideração como concessão nem 

conversão dos indivíduos, mas talvez entendida como uma reconstrução da consciência. Isso 

tudo porque a televisão torna-se um lugar de tempo e espaço imensuráveis e que fazem da 

mesma um mundo de espetáculo, no qual é pelo fluxo incessante e existência de imagens que 

a TV permite a percepção e a produção de significados pelos espectadores.  

O maior desafio da televisão, quando insere esses personagens, é o da aceitação, mas o 

ela desperta quando é bastante significativo o crescimento das comunidades gays no mundo, 

as lutas por igualdades e a popularização do assunto. E, é através da integração entre os 

sistemas sociais, culturais, políticos e econômicos que a aceitação se expande do núcleo 

individual para o espaço público. Ou seja, quando deixa de ser considerada uma prática 

marginalizada e alcança o status da legalidade. No entanto, a intenção mais positiva do ato de 

sair do armário, é justamente, não esperar a aceitação do outro, mas tornar-se você mesmo um 

meio de liberdade. Porém, isso vem a ser, de certo modo, pretencioso quando fala-se da 

televisão, pois ela possui estratégias próprias de funcionamento, por possuir um perfil 

industrial e por se sustentar e depender de parceiros publicitários que nem sempre vão 

compactuar com tamanha liberdade. 

                                                           
15

 Tradução Livre. “The analysis of a program can identify the main discourses out of which it is structured, but 
it cannot of itself identify the discourses that the viewer will bring to bear upon it to make it into a text that 
bears meanings for him or her. The discourses of the program attempt to control and confine its potential 
meanings: the discourse of the reader may resist this control.” 
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A dificuldade em abordar a amplitude que a sexualidade implica restringe a 

representação e por isso o olhar homoerótico sobre as relações entre indivíduos do mesmo 

sexo é feito sobre padrões homogêneos e homogeneizantes. Assim, a fixação por esses 

elementos leva à naturalização de significações e, consequentemente, pelas alternâncias de 

imagens um passeio pelo eterno e o efêmero. 

 

 

A operação mítica, no caso da televisão brasileira, é realizada pelo que Eugênio 

Bucci designa como dueto entre fato e ficção, quando a realidade dos noticiários 

aparece como ficção e a ficção das telenovelas aparece como realidade, pois ambos 

se inscrevem no registro do entretenimento. Quando bem-sucedida (e tem tido 

sucesso), a operação mítica obtém o que Maria Rita Kehl designa como passagem da 

produção da identificação à da identidade – a tela da televisão não oferece modelos a 

imitar, mas se oferece como espelho no qual acreditamos estar refletida nossa 

própria imagem. 
16

   

                                (CHAUI, 2004) 

 

 

Visto que a teledramaturgia no Brasil é o maior produto televisivo de alcance das 

massas e um dos principais agente de disseminação da heteronormatividade, é por meio dela 

que a televisão inicia a tentativa de flertar com novos níveis de representação e diluir as 

concepções que fazem dela um portador da homofobia internalizada. É a partir dos anos 1990 

que os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo se proliferam e são introduzidos nas 

tramas a fim de proporcionar a reconstrução da mentalidade sobre a diversidade sexual, 

principalmente, depois de a década anterior ser marcada pela disseminação da AIDS.  

No entanto, se analisarmos o comportamento da televisão e sua abertura para com as 

representações e os tabus, como o do beijo gay, por exemplo, foi na década de 1960 que a TV 

Tupi com o teleteatro ―A Calúnia‖, realizou o primeiro beijo gay da televisão brasileira pelas 

atrizes Vida Alves e Geórgia Gomide. Tal feito aconteceu 13 anos depois do primeiro beijo 

heterossexual na TV e não há registros da cena. 

Em 1985, a Rede Globo começara suas tentativas espaçadas de exibir o beijo gay em 

sua programação e através da novela ―Um Sonho a Mais‖ os atores Ney Latorraca e Carlos 

Kroeber, realizaram um ―selinho‖ num dos episódios. No entanto, Ney se travestia e 

interpretava um personagem feminino, assumindo a identidade de Anabela. 

Apenas em 1990, na minissérie ―Mãe de Santo‖, na extinta Rede Manchete que foi 

realizada outra tentativa de popularizar na televisão o beijo homossexual através dos 
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 CHAUÍ, Marilena. Contra a violência fetichista. In: Observatório da Imprensa [Online]. edição nº 287, 2004. 
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personagens interpretados pelos atores Daniel Barcelos e Rai Alves. Na época, o 

acontecimento não repercutiu muito, pois a minissérie era exibida no horário de 22h30 e em 

um canal com baixa audiência, logo, muitos telespectadores não têm conhecimento do fato. O 

que torna ainda mais transgressora a minissérie é o fato de que, além dos personagens terem 

um relacionamento e o beijo ser explícito, um dos atores era negro, o que extrapola níveis 

grandes de conservadorismo para a época. E, em conformidade, a produção ser realizada dois 

anos depois da mudança na Constituição que criminaliza o racismo. 

Após isso, só em 2011 que a TV conseguiu proporcionar novamente, com um pouco 

mais de alarde e com a duração maior do beijo, quando o SBT na novela ―Amor e Revolução‖ 

exibiu a cena romântica das atrizes Gisele Fróes e Luciana Vendramini. A TV Brasil, no 

mesmo ano, com a minissérie ―Natalia‖, também protagonizou o beijo entre os personagens 

Gloria e Jean-Louis Crepon, respectivamente, Mauricio Branco e Rodrigo Candelot.  

Nos últimos anos, a Rede Globo, líder de audiência na televisão brasileira, sofria 

grande pressão para realizar o beijo gay nas suas telenovelas. Algumas produções de 

telenovelas que teriam essa demanda tiveram as cenas gravadas, mas nunca foram ao ar, seja 

com o beijo ou com trocas de carinhos mais explícitas, como nas novelas ―Mulheres 

Apaixonadas‖ (2003) de Manoel Carlos ou ―América‖ (2005) de Glória Perez.  

Porém, em janeiro de 2014, durante o último capítulo da novela ―Amor à Vida‖, de 

Walcyr Carrasco, o principal casal homossexual da trama, já que esta história contava com 

mais de um relacionamento homoafetivo e discutia entre outros temas a dificuldade de adoção 

pelos casais e a bissexualidade. Os personagens Félix e Niko, respectivamente, Matheus 

Solano e Thiago Fragoso, protagonizaram a cena mais esperada durante toda a telenovela. 

Seus personagens se beijaram no último capítulo, depois de longa espera pelo próprio público, 

num momento de completa redenção e regeneração do personagem Félix, até então, vilão da 

trama.  

Uma das discussões que permeia toda essa questão a cerca dos tabus que a 

homossexualidade impõe sobre a representação dos gêneros é até que ponto o espaço 

televisivo em si, e se baseando nas suas principais diretrizes, está apto para permanecer 

dialogando com tipos específicos de público. Este impasse é fundamental para 

compreendermos a lógica da televisão. Pode-se relacionar esta premissa com as noções de 

televisão generalista e televisão fragmentada proposta por Dominique Wolton que faz uma 

análise crítica sobre a televisão e o que considera o ―grande público‖. Toda a concepção de 
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espaço e experimentação está diretamente ligada com as proposições que cada tipo de TV se 

propõe.  

Para ele, a maior diferença entre as TVs generalista e fragmentada está no caráter 

social e cultural que cada uma delas está comprometida. Na sua perspectiva, a televisão 

generalista tem um dever de igualdade social muito definido quando serve de janela para o 

público de massa, através de sua programação com características comuns e, 

consequentemente, pela recepção. O que a TV generalista tem de mais importante é a 

habilidade no seu contato e contrato com o público de promover o laço social. 

Já a televisão fragmentada, em sua programação, fraciona e adapta a oferta ao público 

a que se destina. Público este bastante delimitado e individualizado, no qual é claramente 

percebido que as desigualdades sociais são um fato e por isso, seja um local para unir os 

indivíduos por meio de práticas e gostos semelhantes, criando assim nichos específicos. As 

diferenças no tipo de televisão a que e como se assiste, na forma como cada uma delas se 

compromete a discursar e para quem cada uma está inclinada, afeta diretamente os níveis de 

representação dos gêneros.  

No próximo capítulo serão debatidos os motivos que conduzem a televisão 

fragmentada a ser considerada um campo maior de experimentação e porque ela pode se 

assumir como solução, ou seja, um espaço melhor para ousar na exposição dos indivíduos 

queers e romper com o conservadorismo, até então, dominante na televisão aberta.  

Portanto, sair do armário, para a televisão brasileira contemporânea, significa não 

priorizar o telespectador conservador e garantir sua pluralidade na auto-expressão dos 

discursos. 
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2. A SEGMENTAÇÃO E A REPRESENTAÇÃO DE GÊNEROS 

 

 

A sociedade moderna vive um período em que suas práticas desencadeiam o 

isolamento do indivíduo reforçado pelas tecnologias que tornam a comunicação um meio de 

aprisionamento social. A integração entre as diversas mídias enclausura o cidadão no seu 

próprio espaço e, é pela praticidade virtual, que elas delimitam e escoram as imperfeições dos 

relacionamentos e do modo como os indivíduos interagem uns com os outros. 

No entanto, é evidente que com tantas alterações nos novos tipos de comunicação que 

estes apresentam insuficiências e fragilidades e, ao mesmo tempo, faz superar as 

complexidades da sociedade contemporânea quando relativiza e prioriza também alternativas 

de intermediação entre conteúdo e público.    

Talvez, o maior desafio de um meio de comunicação seja o de permanecer em 

constante contato com a maior diversidade de público possível e assim, ser um mecanismo de 

acesso à cultura, informação e entretenimento. Mas é inevitável perceber que, como 

satisfação, é comprovadamente difícil ser abrangente quando o próprio consumidor possui 

consciência e atesta suas prioridades e gostos frente ao conteúdo, nem sempre se 

conformando com aquilo que consome. A necessidade de se reinventar deve ser prioridade 

dos meios de comunicação porque os modos de consumo são alterados conforme o indivíduo 

aceita as mudanças sociais, principalmente, quando a tendência é a individualização. 

No caso do aparato televisivo expor as mudanças dos hábitos dos cidadãos, estes que 

também são espectadores, gera expectativas contraditórias, pois a mesma também passa por 

um processo de adaptação das novas formas de comportamento e de convívio. A experiência 

vem do fato de a TV ser, atualmente, um objeto de consumo cada vez mais individual que 

produz uma atividade coletiva. As multiplataformas têm sido a válvula de escape dessa cadeia 

que expande os limites da comunicação e facilita a acessibilidade, porém, tudo isso não 

funcionaria, a priori, sem a instrumentalização da comunicação para com outras esferas, seja 

econômica ou política. Isto é, sem a intenção de atingir novos objetivos e se integrar com 

outras instâncias.  

A multiplicidade midiática produz a sensação de estar sempre à frente da sociedade e 

com isso causa a impressão de que as demandas, as expectativas e os desejos, são questões a 

serem solucionadas dentro da própria mídia.  
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A maioria dos estudos que pesquisam sobre a recepção e suas teorias afirma que há 

uma alteração do foco pelos meios de comunicação. A mediação assume-se como lugar para 

proporcionar condições interativas e que, ao fazer parte do processo de sentidos, produzem 

significados estreitando a relação com o espectador, no caso. No ciclo natural em que os 

avanços tecnológicos se inserem, o contexto e toda a percepção são pautados pela 

instantaneidade, simultaneidade e fluxo, caracterizados por novas dimensões de tempo e 

espaço. 

Contudo, o progresso nem sempre é sutil e decorre das ambições e da reflexão sobre a 

função do sujeito e o olhar que possui sobre si mesmo nas mudanças existentes e que, assim, 

alteram as condições prévias dos lugares-comuns e desestabilizam o caráter de normalidade 

das instituições sociais. Esse funcionamento das novas formas de comunicação desemboca na 

concepção de um sujeito único, um consumidor individualizado. 

Segundo Ulrich Beck, individualização quer dizer "primeiro, a desincorporação, e, 

segundo, a reincorporação dos modos de vida da sociedade industrial por outros novos, em 

que os indivíduos devem produzir, representar e acomodar suas próprias biografias" (BECK, 

1997, p.24). Desse modo, Beck caracteriza o ato de particularizar o consumo um efeito das 

ações capitalistas que visam glorificar o sujeito também como agente, ou seja, seu alvo e 

produto principal, no qual a preocupação está em demonstrar e oferecer ao público o que ele 

deseja. Antes, as práticas eram normas obrigatórias que os sujeitos simplesmente 

incorporavam e executavam nos contratos de comunicação, mas conforme as estratégias se 

adequam com as demandas, as decisões nos dias atuais são individuais, em grande parte das 

mídias. Isso não exclui, o controle sobre o conteúdo e os limites das exposições. No entanto, 

refletindo sobre o consumidor televisivo e na televisão fragmentada, este tem a autonomia de 

escolher o que se quer assistir, mesmo sob a lógica de uma oferta organizada. 

Com a consolidação da TV fragmentada o princípio vem da distorção, em que há uma 

espécie de estratégia no qual se reparte o espaço plural de discussão que é a sociedade, 

calcada no argumento de contradizer as concepções tradicionais sobre o meio. Ou seja, os 

conteúdos são destinados a um público evidente, claro e definido e não mais ao grande 

público
17

, ao entendimento global. 

A televisão segmentada reorganiza a divisão social da comunicação e instaura novos 

tipos de relação entre indivíduo e coletividade, no qual o reagrupamento se dá por afinidades 

e não mais por condições pasteurizadas diferenciadoras em que todos têm de suportar as 
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 Referência à Dominique Wolton. Defini-se ‗grande público‘ não como massa homogênea, mas como muitos 

indivíduos/espectadores/receptores alcançados pela mídia televisiva. 
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condições do outro. A essência tradicionalista de comunidade é ultrapassada e, portanto, passa 

a ser lida como nicho. Este sustentado pelos valores individualistas que aproximam pessoas 

por aquilo que elas têm em comum. A televisão, por assim dizer, torna-se adequada ao seu 

público-alvo, descentralizada e diversificada no sentido de opções para todos os gostos, no 

qual a identificação do público acontece em tempo real sob os vieses contextual e 

comportamental. Por outro lado, é evidente que a TV generalista não deixa de existir. Ela 

continua cumprindo seu papel de atingir o mais variado tipos de público. 

Relacionando a fragmentação com a representatividade de gêneros e o poder da 

heteronormatividade televisiva, o espaço que a segmentação oferece para a experimentação de 

novos tipos de programas, formatos e conteúdos é muito maior. A liberdade e a certa 

despreocupação quanto às respostas ou os questionamentos a cerca da programação, no 

sentido de explicitar determinados temas, residem do fato de saberem a quem se destinam e as 

próprias propostas do canal. Os assuntos são mais aprofundados quando a TV temática 

diminui as diferenças na sociedade. 

Desse modo, a segmentação não improvisa os tipos de gêneros sexuais nem suaviza os 

códigos. Ela rompe com os paradigmas quando ela mesma oferece o espaço na grade para 

democraticamente evidenciar as potencialidades existentes nos discursos queers e ao ampliar 

a visibilidade dos tipos. Um espaço inquietante que permite novas linguagens e novos 

públicos, no qual o que se vê é garantido pela atração do público direcionado.  

No entanto, esse espaço não deve ser interpretado como fenômeno escoador daquilo 

que não se mostra na TV aberta, ou um limbo. Pelo contrário, encarado como alternativa 

positiva que vai de encontro com as proposições deturpadas falsamente naturalizadas quando 

a TV aberta nivela os indivíduos, principalmente, os ditos desviantes. Ainda que como efeito, 

a TV fragmentada produza certa segregação entre os espectadores, ou seja, um movimento de 

guetificação. 

Se compararmos brevemente a conduta entre a TV generalista e a TV segmentada no 

tópico da homossexualidade, o preconceito e a recusa de assistir ou aceitar a normalidade das 

diferenças sexuais pode se instaurar na obrigação imposta que a TV generalista exerce ao 

telespectador, já que se é pra dialogar com a maior diversidade de público possível, o 

individuo que não quer assistir tal programa ou muda de canal e dá a sorte de consumir algo 

que o interesse ou migra para a TV à cabo, no qual a oferta de canal é infinitamente superior e 

atraente por, justamente, cada canal ter seu tema definido. 



38 
 

Contudo, isso não significa que ao mostrar pessoas, assuntos e tabus referentes a 

universo queer na TV fragmentada, que não exista a presença subentendida da 

heteronormatividade e nem que outros tipos de público possam se identificar ou ter simpatia 

por tais conteúdos queers na TV fechada. As problemáticas que repercutem com a proposta da 

segmentação ser solução também serão abordadas nos subcapítulos seguintes. 

Portanto, este segundo capítulo tem como objetivo demonstrar quais os elementos que podem 

levar a televisão fragmentada a ser considerada um espaço mais sedutor para ousar e 

explicitar as representações de gêneros. 

 

2.1. TV Generalista vs. TV Segmentada 

 

É necessário, então, confrontar as principais ideias de cada tipo de televisão, sob os 

conceitos e definições propostas por Dominique Wolton, a fim de deixar evidente quais são as 

principais características que fazem delas espaços diferentes, ou seja, tentar produzir uma 

genealogia dos elementos que as contrapõem. Busca-se analisar quais as funções de cada TV 

para compreendermos à quem se destinam, as estruturas dos discursos e a recepção. 

Inicialmente, no sentido abrangente da comunicação, a mídia desempenha um papel 

fundamental nas sociedades democráticas, porque ela desenvolve o ofício de amplificador de 

informações. No que concerne a ideologia liberal dos que apostam na abertura da informação 

e da comunicação, é possível pensar na economia como um fator essencial e, portanto, uma 

condição necessária para a fluidez da cultura e da democracia diante das leis do mercado. 

Quando se analisa as estruturas da televisão generalista, e este trabalho vai priorizar 

sua esfera privada, é preciso avaliar as circunstâncias na qual ela está inscrita e os critérios 

que ela acata para praticar o seu funcionamento. Mas antes de tudo, é preciso deixar evidente 

que ela é regida sob parâmetros de lucro, onde o objetivo é alcançar o maior número possível 

de pessoas e garantir, ao expandir o diálogo, novos espaços econômicos que movimentam 

capitais. Sendo assim, para aqueles que fazem da TV um empreendimento, um dos 

empecilhos da cadeia é que tipo de produto se oferece ao público com a intenção de firmar 

uma relação de confiança que extrapole as camadas de consumo. 

Para Wolton, a televisão como mídia, está pautada na lógica da oferta e da demanda o 

que, consequentemente, tensiona problemas na comunicação. A preocupação maior está em 

oferecer uma grande variedade e diversidade de conteúdo através do que eles julgam estar na 

base de interesse do público e não atenderem as necessidades da demanda. Ou seja, é muito 
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mais cômodo e fácil para a indústria televisiva ser o mais abrangente possível e promover, 

posteriormente, certa reação para com aquilo que é assistido, provocando desse modo as 

reivindicações do espectador perante aquilo que ele queira assistir. No entanto, é uma 

experiência a partir da análise das opções disponíveis na programação. 

A televisão generalista, dentro de toda lógica, consiste em ser potencialmente o meio 

mais eficiente para difundir o acesso à cultura e informação e de formação da identidade, 

assumindo assim, seu caráter de serviço público. Ela possui grande responsabilidade sobre 

aquilo que promove, e mesmo fundamentada pela política de cada emissora, amplia sua grade 

com uma variedade enorme de programas distintos, gêneros e formatos, com o objetivo de 

alcançar, pela multiplicidade dos assuntos, a heterogeneidade da sociedade. Por conseguinte, 

através do artifício agregador, a televisão generalista serve como elemento de integração, 

coesão e reflexo social, no qual é pelo fato de ser um componente de dimensão democrática, 

que ela estabelece seu vínculo. Na tradição de ser plural, a TV generalista dialoga com o 

grande público, ou seja, com a massa
18

, porque ela se ajusta a sociedade. É uma TV que 

procura superar as mais diversas expectativas quando se propõe a satisfazer públicos distintos 

e, portanto, pode-se considerar que seu poder está na capacidade de privilegiar a 

programação. 

 

A força principal da televisão generalista, pública ou privada, continua sendo o seu 

registro: ela se dirige a todo mundo, constituindo um dos laços sociais das 

sociedades individualistas de massa, em que as ocasiões de participar simultânea e 

livremente das atividades coletivas são muito mais numerosas do que se pensa. 

                                                                        

                                                                      (WOLTON, 1996, p.114) 

 

A perspectiva, então, é o de igualdade social, no qual é através da oferta que a 

televisão direciona seu discurso a vários grupos da comunidade, sendo que nas emissoras 

generalistas o produto é o mesmo, o que diferencia e caracteriza cada uma delas é seu modo 

de organização e apresentação dos fatos. O fluxo incessante de imagens é representado sobre 

modos particulares de discursos e linguagens que visam cumprir o exercício de promover o 

lazer e a distração.  

A capacidade de unir em sua programação informação e entretenimento é a estratégia 

primordial para desencadear a experiência complexa de absorver muitas realidades diferentes, 
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 Aqui entendida não como ―fábrica de pessoas‖, pelo viés do capitalismo. Mas sim, como um grande número 

de pessoas que tem acesso ao dispositivo e seus conteúdos. 
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desse modo ela une dois tipos de realidades, a objetiva, dita real, cotidiana e a da fruição, do 

prazer. Objetivamente, a lógica é pautada através da concorrência e o natural é cada emissora 

exibir, teoricamente, programas com configurações parecidas, mas com códigos definidos que 

garantam o contrato com o público, sustentando assim, a audiência. 

E assim, cabe ao espectador ajustar no seu contexto a convivência com a sobrecarga e a 

profusão de vários tipos de ideias e ideais.  

O sincronismo que a televisão generalista promove é diferente do que a televisão 

segmentada propõe, pois em termos de recepção, ela é imediata: a mensagem configura-se 

efetiva porque a compreensão ocorre no momento da emissão, ou seja, no ato da transmissão. 

Todavia, pode-se considerar que a participação ativa do espectador é um tanto quanto 

limitada, pois é através do zapping que ele tem o controle, principalmente, baseado na 

alternância de canais e não propriamente dito na temática. 

Apesar disso, muitos são os obstáculos consequentes dessa maneira de se pensar e 

fazer televisão e que definem os próprios limites da TV generalista. Quanto mais se introduz a 

multiplicidade na programação, geralmente, esquece-se do potencial de consciência daquele 

que assiste, logo subestima-se o público implicando diretamente na qualidade dos programas 

e na presença estandardizadas dos programas produzidos, o nivelamento do espectador torna-

se justificativa para reduzir a defasagem. A crítica direta em termos culturais, julga que este 

tipo de televisão é raso, quando esta introduz em sua programação conteúdos ou indivíduos 

direcionados a massa, sendo considerados conceitualmente básicos, apelativos e 

restritivamente léxicos. 

 Esse aspecto é um aspecto importante, porque considerando a representação, como já 

foi dito no capítulo anterior, a preocupação está em expor na sua programação o máximo de 

uma realidade idealizada que é comprovadamente insuficiente. Isso não quer dizer que o 

espectador seja sujeito passivo diante do conteúdo que absorve, mas claramente explicita os 

preceitos de uma televisão que é dinamizada prioritariamente, pelas leis de audiência. 

Outro fator é apostar na generalização do efeito que suas imagens produzem, quando a 

reflexão é exercida em noções particulares de experiência, mesmo o espectador já sabendo 

que a abordagem será realizada da mesma forma. A unidade coletiva da reação é meramente 

artificial e simbólica para sustentar os números. Esta conveniência não se aplica a TV 

generalista, pois é evidente ―a incerteza quanto às condições de recepção e de interpretação‖ 

(WOLTON, 2003, p.113). 
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Talvez, por isso a tendência dos espectadores seja de questionar os conteúdos que são 

padronizados e globais e reivindicar produções alternativas que não insistam no modelo 

estável. 

Já a televisão fragmentada parte do pressuposto de que a especialização é a solução e 

quando ela tematiza seus canais, potencializa a noção individualizada que, tanto a sociedade 

como a comunicação, progridem em se adequar. A mesma distancia-se da noção de massa e 

concentra-se em especificar seus grupos reduzindo seu tamanho e com gêneros e público 

definidos. A fragmentação é realizada, no entanto, por um conjunto de varáveis de ordem 

demográfica, comportamental, idade, sexo e gostos e a programação não é mais organizada 

por horários, mas por gêneros. 

De todo as maneiras, a televisão segmentada transporta o espaço e os limites da 

comunicação e oferece ao consumidor as vantagens de se assistir àquilo que deseja. A mesma 

goza de acompanhar as mudanças dos tipos de interação e do próprio posicionamento do 

espectador diante dos seus gostos e da experimentação das formas de se consumir o produto 

televisivo. 

Vista como modelo que flexiona e possibilita novos campos de linguagens, a televisão 

temática complementa a TV generalista e faz dos seus canais através da restrição de assuntos 

o que a TV aberta populariza por meio da abrangência e da dispersão. Isto não significa que 

ela abandone os conceitos de coletividade, apenas prioriza a dimensão individual dos 

movimentos contemporâneos em nichos, em unidades de interesses exclusivos e limitados. A 

partir disso, muitos críticos defendem esse tipo de TV porque explicita e reafirma que é por 

meio dela que se tem uma detalhada visão da complexidade e distinção dos indivíduos, 

quando estes são subdivididos e ramificados pela empatia a determinado conteúdo. 

No caso da televisão brasileira, a implementação da TV segmentada é realizada no 

início da década de 1990, quando inicia-se a consolidação da transmissão de sinal por meio 

dos cabos e, posteriormente, pelos satélites, e seu financiamento baseado sob aspectos de 

assinatura, no qual o espectador adquire um pacote, dentro dos quais as operadoras oferecem, 

que melhor irá adequar aos seus anseios. É comum certa confusão em relação a esses termos, 

mas quando nos referimos a TV por assinatura, estamos conceituando a ideia de se adquirir 

serviços oferecidos por operadoras para o consumo de canais segmentados e generalistas — e 

pode ser recebida por meio de cabo, satélite, banda larga, etc. Quando falamos de TV à cabo, 

especificamente, denotamos a transmissão do sinal dos canais generalistas que não é feito por 

ondas, mas por cabos. 
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 Hoje, através dos avanços tecnológicos e da modernização das telecomunicações 

integradas com as esferas políticas e econômicas do país, a expansão da TV fragmentada 

aumenta a cada ano. O mercado de TV por assinatura brasileiro fechou o mês de agosto de 

2014 com 19,24 milhões de assinantes
19

, o que reflete em parte o aumento da renda dos 

cidadãos, a diversidade das operadoras e, consequentemente, o barateamento dos pacotes 

devido à concorrência. 

Dominique Wolton afirma que um dos motivos que explicam a força da segmentação 

é o fato dela estar aliada com a diversidade de suportes que possibilitam sua penetração nos 

domicílios e garantem sua difusão e alcance ao consumidor, diretamente ligada às condições 

de disponibilidade de tecnologias e baixo custo. 

 

 

Este é, na verdade, o presente e o futuro da televisão: descentralização, 

diversificação e adequação ao público-alvo. Nos parâmetros mais amplos da 

linguagem de McLuhan, a mensagem do meio (ainda operando como tal) está 

moldando diferentes veículos de comunicação para diferentes mensagens.                                                                                                              
                                                                    

                                                                     (CASTELLS, 2002, p.425) 

 

Outro aspecto que justifica o êxito da TV fragmentada é a presença da demanda em 

relação ao fracionamento do público, ou seja, ao atrofiar os indivíduos e concentrar nos canais 

temas específicos, o telespectador está disposto a pagar por esse conteúdo porque o interessa, 

e, portanto, o espectador é reagrupado.  Isso evidencia que antes de ser considerado um 

cidadão generalizado por ser integrante da massa, o mesmo possui desejos primários que 

constituem seu grau de satisfação. Logo, sempre haverá público que se sinta atraído por 

determinado tipo de produto especializado. O espaço fragmentado, ou seja, o canal 

segmentado pode, então, ser considerado como um espaço de consenso entre seus 

espectadores. 

Dessa forma, o espectador torna-se mais ativo, pois agora ele assiste com mais 

liberdade o que lhe é conveniente, a qualquer hora e dia, com a certeza de que aquele canal 

temático suprirá o que a generalista estandardiza, e, por isso, rompe a mistura de informações. 

Mesmo que a TV aberta ainda seja líder de audiência é notória que a configuração televisiva 

mudou com a inserção da TV por assinatura, principalmente, porque agora o espectador, com 
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 Fonte: Tela Viva News on line. Agosto de 2014. http://www.telaviva.com.br/01/10/2014/brasil-registra-19-24-

milhoes-de-assinantes-em-agosto/tl/393479/news.aspx 

 

http://www.telaviva.com.br/01/10/2014/brasil-registra-19-24-milhoes-de-assinantes-em-agosto/tl/393479/news.aspx
http://www.telaviva.com.br/01/10/2014/brasil-registra-19-24-milhoes-de-assinantes-em-agosto/tl/393479/news.aspx
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a multiplicação de canais segmentados disponíveis, não é devoto de apenas um ou dois canais. 

Este fato implica diretamente com as novas formas de espectatorialidade, pois agora além de 

escolherem o canal por tipo — esporte, música, filmes, etc — e terem a autonomia de 

selecionar o programa, a infinidade de canais permite com que o espectador percorra pelos 

diversos canais antes de parem naqueles que estão acostumados. 

 No entanto, essa liberdade é relativa quando a própria segmentação parte do 

pressuposto da demanda e não da oferta, assim, Wolton recusa a noção de que o espectador 

seja um programador, pois a lógica da oferta é organizada. Apesar de o poder de escolha ser 

um ato concreto, por meio do público, a interação é restringida pelo o que os operadores e 

programadores efetivamente disponibilizam. 

O caminho que a TV fragmentada segue é o de ser um ambiente de inovação em 

diversos níveis, que vai desde a instauração de novas ambições e estratégias das empresas de 

comunicação para a conquista de público com produtos inovadores, integrados e sofisticados, 

passando por mudanças nos hábitos dos espectadores, até ser um espaço de reflexão do 

próprio mercado televisivo. A cultura tende a ter suas referências dispersas e, os produtores 

nesse contexto, têm de compreender a que tipo de público ele se refere e quais suas 

preferências e interesses. 

Muitos críticos e autores consideram que o poder da TV temática aproveita-se também 

do fato que a contemporaneidade assiste a deterioração da TV aberta, no qual ela não se 

sustenta mais porque esta tem dificuldades em atender às necessidades das diversas camadas e 

grupos sociais, principalmente, quando a evolução tecnológica conflui de um espaço de 

convivência para solidão amparada. Ou seja, a percepção individual é pulverizada porque 

agora se entende muito mais o contexto particular e singular do indivíduo, e prioriza-se isto, 

do que uma programação ampla e dispersa que, na maioria das vezes, gera experiências 

frustradas, visto que a comunicação não é sempre efetivamente realizada do modo como se 

exige, seja pelo emissor que não alcança o receptor, ou pela falha das mensagens e do meio, 

ou pela não identificação do receptor diante do que lhe é direcionado. 

A televisão fragmentada brasileira, então, é considerada um ambiente de maior 

ousadia estética, temática e de linguagem que, ao fugir da convencionalidade estabelecida ao 

longo dos anos e pelo esforço da TV aberta em generalizar os gostos, o espaço é propício 

também a recrutar públicos que não se sentem privilegiados, como os queers — ainda que se 

reconheça a dificuldade de se fazer uma televisão para um público diverso. Devido as 

evidentes diferenças entre os indivíduos da sociedade, a estratificação do espectador é uma 
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forma de garantir seu significado social, sua visibilidade e os discursos que possibilitam sua 

representação, não mais pautados somente pelos estereótipos, mas por certa aproximação da 

realidade que faz desse tipo de público tão importante, não só em termos de audiência, mas 

também como potente comunidade. A segmentação introduz as noções de rearticulação em 

que não se procura descartar o sujeito, por este ser formado por aspectos diferenciados, mas 

expandir as estruturas espaciais que constroem o seu significado. 

 

Na verdade, a construção dos gêneros atua através de meios excludentes, de forma 

que o ser humano é não apenas produzido sobre e contra o inumano, mas através de 

um conjunto de exclusões, de apagamentos radicais, os quais, estritamente falando, 

recusam a possibilidade de articulação cultural. 
20

    

                                                                  

                                                                   (BUTLER, 1993, p.8) 

 

Portanto, o deslocamento do habitat da ―democracia da representação‖, e aqui 

entende-se como maior liberdade de expressão televisiva pelos grupos considerados 

desviantes, faz da TV temática o caminho possível para o equilíbrio da diversidade social. 

Mesmo que se estratifique, a população não é mais dividida socialmente na programação, pois 

o leque e a oferta dos muitos canais possibilitam a pluralidade da atuação dos personagens. 

Tal característica, consequentemente, modifica a postura do espectador perante os programas, 

os conteúdos e o olhar sobre o outro, inclusive, alterando suas especificidades quando este 

enxerga que a representação e os símbolos referentes a determinadas comunidades são 

construídas, sendo na realidade identidades plurais e autênticas. 

 

2.2. A Individualização do Olhar Televisivo 

 

As organizações que difundem a comunicação possuem desempenho fundamental na 

consolidação dos hábitos e costumes dos cidadãos. Os padrões de qualidade estéticos são 

fundamentais para confirmar o poder de influência do dispositivo e inevitavelmente conduzir 

ao prazer pelos elementos de percepção e sensação. 

A condição humana de satisfação perante a sua sobrevivência na sociedade é exercida 

quando o próprio indivíduo desenvolve a consciência do papel de cada cidadão nas camadas 

sociais porque o olhar agora é voltado também para si e numa análise do outro. Tanto 

superficialmente quanto psicologicamente, a reflexão que opera a subjetividade cria condições 
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 Tradução: Guacira Lopes Louro ―Corpos que pesam: sobre os limites discursivo do ‗sexo‘ ―. In: O corpo 

educado: pedagogias da sexualidade‖, 2000, p. 161. 
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necessárias e elementos de fascinação que por ora aproxima ou afasta os indivíduos. A 

compreensão, então, surge da necessidade da fascinação visual que inconscientemente revela 

o modo de ver. 

Ao passo que a modernidade implementa a instantaneidade nas formas de consumo e 

experiência, a força vital da interação que os avanços constituem está baseada na relação de 

troca entre o sujeito e o objeto, no qual o bem-estar vai muito além da opções  simbólicas. O 

sujeito possui a autonomia de controlar as perspectivas pessoais que o estimula e dessa 

maneira a fruição daquilo que se assiste é bastante produtiva. No entanto, o mesmo dinamiza 

seu olhar separando os resíduos que produzem prazer ou desprazer, logo, centraliza a atenção 

sobre o espetáculo pelos mecanismos de defesa.  

Reagindo aos complexos aspectos da linguagem que atestam o direcionamento ao que 

é visível, o prazer visual tem na sua raiz o limite das dimensões da tela. A visão periférica 

comprometida é resquício da seleção sobre aquilo que se quer ver e produz uma representação 

de universo mais adequada, no qual impõem-se significados sobre os objetos de desejo e 

fantasia. 

As instituições coletivas perdem seu poder quando as mídias tornam-se a máquina da 

dinâmica da individualização, uma revolução nos modos de organização social que privilegia 

a privatização dos comportamentos e das práticas. O hedonismo que marca o rompimento da 

sujeição ao coletivo, caracteriza a autonomia subjetiva e as condutas individuais gerando 

auto-identidades que pressupõem a consciência diante da sua função e da vulnerabilidade dos 

outros. Logo, os conflitos que as diferenças entre os indivíduos causam, promovem uma 

frustração no observador que os analisam, pois este julga o objeto com que interage. Ou seja, 

este observador precisar analisar o outro para desenvolver algum tipo de contato permanente 

ou rejeição. 

Quando os meios de comunicação inserem novas noções de consumo e de estilos de 

vida, este afeta diretamente outros campos de sentido efêmeros como o estado de felicidade, a 

produção de determinada imagem social, retroalimentação do ego e a competência individual.  

As diretrizes do pós-tradicional — tecnologias que propõem a individualidade — 

trazidas pela modernidade cria circunstâncias para o sujeito, no sentido de que o mesmo se 

organiza em detrimento dos anseios do seu próprio eu, e é dentro dessa relação que se origina 

a força autoritária que pulsa a reflexão perante o seu objeto de desejo. A criação do seu 

próprio estilo, ainda que ele compartilhe em escala reduzida com outros sujeitos, surge da 

vontade de tornar-se um ser humano único, no qual seu pensamento e concepções de vida e de 
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civilização sejam superiores aos limites da coletividade. O que importa é a intenção de manter 

o olhar sobre controle a partir do estado de dominação, de posse e, assim dizer, de ameaça no 

qual o outro significante passe a fazer parte dos seus instintos. 

Através do surgimento dos aparatos televisivos, pode-se considerar a consolidação 

excessiva do império do olhar. A utilização da televisão como instrumento de escopofilia 

social 
21

e de entretenimento amplia a discussão sobre a importância do dispositivo na 

formação da subjetividade e na definição dos gostos particulares. Por conseguinte, é inerente 

relacionar a potência das comunicações nos tipos de interações entre os sujeitos e sociedade e 

principalmente, no sujeito com o conteúdo. 

A reciprocidade do olhar está na base da percepção e na consciência da posição do 

indivíduo diante da tela. Quando a televisão segmentada, por exemplo, direciona seu conteúdo 

a determinado nicho de público, o espectador tem a capacidade de discernir que aquele 

conteúdo é fonte de prazer. Primeiro, porque ele sabe a proposta do canal; segundo, que ele 

entende a dinâmica dos gêneros e dos temas abordados e, por fim, porque ele tem a liberdade 

de assistir ou não aquele produto. No entanto, ele assiste porque aquela narrativa foge de toda 

lógica coletiva em que ―se fala para todo mundo‖ realizada pela TV generalista, e, portanto, 

ele se sente privilegiado por ser priorizado.  

O sujeito convoca o objeto quando faz dele uma atração de satisfação e também, 

quando através de sua interpretação sobre o mundo, o objeto torna-se espetáculo. E é a partir 

desta noção que a discussão entre o real e a representação acontece, pois alguns teóricos 

tendem a associar a escopofilia televisiva — a fixação do olhar para a tela como fonte de 

fruição e prazer para com os conteúdos a que se assiste — com as intenções do mercado. Ou 

seja, para Guy Débord (1997) as imagens no mundo contemporâneo ocupam posição 

estratégica e favorecida assumindo o lugar do real. Logo, os indivíduos e os objetos estariam 

organizados dentro da lógica dos regimes de consumo, no qual a maior relevância é a 

superficialidade e a produção não de produtos, mas de pessoas essenciais. 

Os realities shows são um bom exemplo de como a construção do olhar sobre outras 

pessoas configura o cenário de intimidade simplesmente pelo modo de observação e postura. 

E assim, pela edição os programas, doutrinam o espectador a fruição e a sentidos específicos. 

Porém, isso não isenta o espectador de sua autonomia em relação ao que vê, muito menos de 

suprir o que realmente lhe dá prazer. Os realities se manifestam como a conversão das 

práticas cotidianas de anos: o costume de falar da vida alheia, de vigiar o vizinho, de espionar 
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 Referência aos estudos da libido e ego, através dos instintos da sexualidade, desenvolvidos por Freud. Aqui 
significa o desejo atrativo de vigiar a sociedade e os cidadãos; a “janela do mundo”. 
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secretamente o proibido. E, por mais que funcionem nas dinâmicas de audiência e de lucro, o 

espectador assiste ao conteúdo porque de alguma forma aquilo lhe interessa, produzindo 

voyeurs assumidos pelas estruturas estabelecidas das narrativas. Para Benazzi 

 

A partir do que Klein chama de 'cisão entre o mundo da imagem e o mundo da 

produção', tais marcas não se espelham em estilos de vida, passando a criar um novo 

estilo próprio, pasteurizado e abrangente. Os estímulos da comunicação devem ser, 

portanto, ambíguos também – à imagem e semelhança do consumidor. Tal estratégia 

permite que o consumidor deles se aproprie e, em seguida, lhes forneça seu próprio 

significado. Essa parece ser uma das saídas para o aparente paradoxo da atomização 

dos receptores.  
                       (BENAZZI, 2005, p.7) 

 

A produção do olhar na sociedade contemporânea é reafirmada pelos inúmeros 

lançamentos de aparelhos com as mais modernas tecnologias e recursos seja de imagem, 

interatividade ou aplicativos, que permitem ao indivíduo estar conectado, através da televisão, 

aos mais variados serviços e garantindo a necessidade de controle no qual todo indivíduo deve 

ser vigiado a todo tempo. 

Aqui, a individualização do olhar e a discussão a cerca da existência de uma 

escopofilia televisiva estão diretamente ligadas às teorias que Laura Mulvey
22

 introduz através 

da noção de prazer visual quando esta percebe que o cinema pode ser fonte visual de muitos 

prazeres ao expor o espectador como também fonte de olhar fixo curioso e controlador.  

É fundamental aproximar a teoria de televisão e recepção, sob as perspectivas do 

olhar, às ideias de Mulvey, para, justamente, compreender os sintomas que as imagens 

produzidas pela televisão generalista estão diretamente ligadas às intenções patriarcais 

hegemônicas de produção de sentido e significado e como a segmentação pode garantir a 

satisfação quando direciona o olhar e especifica o espectador. 

Mulvey argumenta que o cinema hollywoodiano constroi com seus filmes uma 

subjetividade do olhar que é masculinizada, pois considera que a maioria das obras conduz as 

mulheres a serem o centro das narrativas, no qual a imagem das mesmas é fetichizada e 

estimulada como objeto de prazer. Através dessa teoria, Mulvey demonstra que o olhar que 

Hollywood gera é determinado pelo inconsciente da sociedade patriarcal. Assim, a percepção 

do sujeito com o conteúdo na tela vai além das fronteiras da idealização dos corpos, das 

                                                           
22

 Crítica cinematográfica e feminista britânica. Em 1975 lança ―Visual Pleasure and Narrative Cinema‖, um dos 

trabalhos mais famosos que discute a representação de gêneros, sexualidade, psicanálise e sociedade através do 

cinema. 
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mulheres, dos desejos físicos e, tem referência direta quando se trata da relação com a 

realidade. 

 

Na realidade, o mundo de fantasia na tela sujeita-se às leis que o produziram. 

Instintos sexuais e processos de identificação possuem um significado dentro da 

ordem simbólica que articula o desejo. [...] O olhar, então, agradável na forma, pode 

ser ameaçador no conteúdo...  
                                          (MULVEY, 1983, p. 443)  

 

As convenções sociais estabelecem a posição do sujeito e a forma como este deve 

assumir o controle do olhar. Isto representa os níveis em que cada indivíduo está vinculado 

com seu papel na sociedade. A interação do olhar, e a teoria feminista reforça esse conceito, 

concretiza sentidos de poder em que o objeto, no caso a mulher, vira espetáculo, e o homem 

torna-se dono do olhar, por ser superior. Portanto, as tradições das organizações sociais 

também estruturam a forma como o olhar deve encarar os fatos e os conteúdos. 

O elemento provocador e contestador do olhar é justamente o conteúdo, pois é em sua 

essência que possui os aspectos que irão refutar as ideologias e psicologias sociais e, quando 

se trata de gêneros transgressores da heteronormatividade. Logo, o conteúdo precisa de uma 

alternativa espacial que não seja o que a dominação das políticas de massa imprimiu ao longo 

dos séculos através da inferioridade dos que não se identificam.   

O mais interessante e o que tem relação direta com esse trabalho aqui proposto é a 

forma como o olhar é construído. Dessa forma, se pensarmos na TV segmentada como 

produtora também de um olhar subjetivo, o espectador possui o controle dos conteúdos 

quando contempla o canal, os programas e os gêneros que deseja. Portanto, a reflexão 

transforma-se em afeição até estabelecer as dinâmicas de vivência. 

A cultura da imagem acomoda o olhar quando por meio dos jogos performáticos de 

seus atrativos estéticos e éticos cria no processo de posse da diegese o contato direto com o 

espectador, logo, os conflitos permanentes que constituem o sujeito são sensibilizados às 

estratégias de autoconhecimento, e sendo assim, de reconhecimento pessoal com o que é 

mostrado no espectro. A doutrina do detalhe disciplina o olhar a naturalizar os campos das 

ações e destina privilégios e competência ao portador que, por permanecer num contexto pré-

definido, amplia, compara e retém a atenção necessária para configurar a interlocução. 

Freud quando analisa a natureza humana, utiliza-se do conceito de pulsão para 

explicar os impulsos que caracterizam os indivíduos e as necessidades de satisfação dos 

próprios, até mesmo da relação com a civilização. As políticas do olhar desenvolvidas por ele 

e revisadas por Lacan, trazem à tona a proposta de que o olhar desencadeia uma ansiedade 
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não realista, no qual a fascinação deste olhar é autodirigida para a sustentação do ego e do 

imaginário, mas que ao mesmo tempo, o olhar é considerado um objeto com funções mais 

abrangentes em que os impulsos voyeurísticos podem produzir prazer, formando então a 

pulsão escópica.  

No entanto, tanto para Freud quanto para Lacan esse olhar escopofílico é legitimado 

porque ele não é visto, mas vislumbrado quando o sentido é criado no outro, naquilo que se 

vê. Desse modo, o olhar tem função ativa porque não é mais encarado somente como ação dos 

olhos, mas fonte de libido. 

Em Vigiar e Punir (1975), Foucault propõe que a subjetividade está diretamente ligada 

aos dispositivos tecnológicos, definidos como ―máquina de ver‖ que se realizam por um jogo 

de olhar capaz de agir sobre quem se dispõe a ser visível. A televisão, por si só, é uma 

máquina de ver atraente e soberana, no qual ela constroi os tipos de indivíduos e de hábitos. 

Mas quando a segmentação se consolida e aposta na individualização, a mesma inverte o eixo 

das relações, pois agora o controle e o domínio do olhar são designados para quem o poder é 

exercido. 

A televisão fragmentada quando insere programas com personagens queers na sua 

programação, promove novos tipos de interrelações entre o sujeito e sua consciência, no qual 

o indivíduo antes renunciava assistir a determinado produto devido ao receio das censuras 

internas (autoridade interna, caracterizada por Freud) por estar em contato com algo que 

gerasse culpa através de repressões externas. E agora, quando o sujeito passa a se enxergar 

como mais um elemento da cadeia que estrutura a sociedade, a televisão se permite a avaliar o 

espectador como processo, em que a ampliação e o aprofundamento de certos conteúdos 

fazem parte da vida orgânica e biológica, inerentes aos seres humanos. 

De certo modo, tal percepção expande a visibilidade dos fatos e é por essa modalidade 

que o que costumava ser negligenciado ou invisibilizado pelos defensores da produção 

generalista torna-se necessário para fazer da observação, através da fragmentação, a 

objetivação das diferenças entre os indivíduos, seus comportamentos, desempenhos e 

costumes. Ou seja, o que é concebido como realidade é mais autêntico porque se exterioriza o 

que era invisível. Logo, a representação dos indivíduos pelas imagens na televisão 

segmentada substitui o falso mundo real, no qual decifrar o cotidiano e confessar a pluralidade 

das individualidades é reconhecer a sociedade como espaço de intimidades e atos 

independentes de identificação. 
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Quando se abordam temas relacionados à sexualidade ou a diversidade de gêneros na 

televisão fragmentada, o caráter confessional de seus programas tem o objetivo de tonar 

comuns tais relações, se distanciando dos estereótipos propostos pela TV aberta. A exposição 

vale mais por descontinuar a visão projetada dos tipos de indivíduos porque à medida que a 

informação é assimilada, as inclinações acontecem no interior da individualização, no qual a 

liberdade de se permitir ao conteúdo é muito maior, pois faz parte do caráter humano, da 

disponibilidade do ego e dos desejos reclusos. 

 

Uma primeira descontinuidade concerne à subjetividade. Se os dispositivos 

modernos escavavam uma subjetividade interiorizada, onde vigorava uma 

autovigilância que de algum modo continuava o olhar do Outro e a norma por ele 

representada, os dispositivos contemporâneos vêm contribuir para a constituição de 

uma subjetividade exteriorizada onde vigoram a projeção e a antecipação. 

Exteriorizada porque encontra na exposição ‗pública‘, ao alcance do olhar ou 

conhecimento do outro, o domínio privilegiado de cuidados e controle sobre si. 
                                                                                                                

                                                                                                                     (BRUNO, 2004, p.5) 

   

O que a pesquisadora Fernanda Bruno faz referência é a contemporaneidade e seus 

mecanismos de centralizar a atenção permitirem que os elementos do olhar transgridam 

quando os indivíduos encontrem espaço dentro das instituições de comunicações para se auto 

afirmar e garantir sua própria identidade. Ainda que estes estejam inscritos numa ordem social 

e coletiva, mas nesta dimensão, sustentam o exercício das particularidades de ser perante o 

poder normatizador. 

A controvérsia dos argumentos sobre a individualização do olhar e do prazer em 

satisfazer seus interesses, é que a indústria cultural não imaginou que com o império da 

televisão, bem mais pela televisão segmentada, a sociedade escópica viria a ser paranoica, no 

qual o imperativo de ver e ser visto é uma forma de controle. Quando a Psicanálise 

reestabelece o significado e a função do olho, antes apenas como a câmera do mundo, agora 

como fonte de desejo, a ciência enxerga que, além disso, a produção do olhar é um 

mecanismo de auto conservação do indivíduo. 

Repensar a lógica de se consumir televisão e as condições que fazem do telespectador 

sujeito ativo e integrante da mudança semiótica televisiva, expresso com as mudanças da 

sociedade e dos avanços tecnológicos, é fundamental para alcançar a tolerância da diversidade 

sexual e de gêneros. Quando Freud discute as concepções da conservação quer dizer que o 

indivíduo quando supre algo que vê ele se expõe e, consequentemente, transparece ideologias 

e conhecimentos da evolução social. De um modo geral, a televisão segmentada proporciona 
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maior identificação e experimentação quando seleciona seu espectador, introduz novos 

gêneros, rompe os limites da abordagem padronizada generalista. 

A televisão mudou de lugar nas casas brasileiras. Ela não é mais o objeto mais 

importante da sala nem reúne a família no mesmo espaço. Agora, a TV se fixa nos quartos e 

transmidiatiza a experiência televisiva quando complexifica os sistemas de igualdades e 

apreende os conteúdos que ameaçam a repulsão do público na TV generalista. O dispositivo 

dá margem para temas universais e aumenta a reflexão crítica por introduzir realidades 

menores no espectro.  

A fragmentação proporciona um olhar que surpreende o sujeito, não por estar no 

âmbito da TV por assinatura, mas pela possibilidade discursiva de também ser analisada como 

produtor de individualidade. E, se aquele conteúdo está ali é porque existe demanda, público e 

por ter relevância. Isto, talvez, seja a característica mais importante da Tv temática: construir 

condições em que o espectador possa introduzir e reivindicar seus interesses quando 

ativamente escolhem o que deve ser assistido. 

 

 

2.3 As Controvérsias da Representação 

 

Anteriormente foram explicitados argumentos favoráveis à televisão fragmentada 

como um ambiente potente e permissivo a experimentação e introdução de novos tipos e 

gêneros de indivíduos nos programas e nos canais. Visto que a TV fechada possui grande 

gama de canais e temáticas variadas, e que ao mesmo tempo em que sua linguagem e 

conteúdo são específicos a determinado nicho de público, o espaço torna-se maior devido à 

pluralidade de sujeitos e, consequentemente, a gostos particulares que alcança. Logo, a 

oportunidade oferecida pela fragmentação ao possibilitar a imersão e a discussão da 

sexualidade pela aproximação com o espectador e sua realidade é eficiente quando traz à tona 

novos conceitos e parâmetros de representação que o mesmo não possui ao assistir a TV 

aberta. Esta que estigmatiza e em sua cadeia de produção banaliza os tipos de sujeitos e 

gêneros como fórmula de estabelecer conceitos e garantir as estruturas sociais hegemônicas 

por mensagens padronizadas. 

No entanto, é importante evidenciar que a TV segmentada não pode ser considerada 

como o espectro perfeito e isento dos preconceitos e de artificialidades na programação de 

seus canais e, por isso, gera algumas contestações da sua ―purificação‖ que podem ser 
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identificadas como controvérsias aos argumentos anteriormente abordados, mas que não 

ferem diretamente o argumento de que o espaço é adequado quando permite a experimentação 

e centraliza o discurso e o espectador.  

A complexidade da sociedade e a tendência à individualização não exclui de nenhuma 

forma o desaparecimento de códigos dominantes televisivos na TV fechada, ainda mais 

porque o olhar já está acostumado com os níveis de representação reforçados e propostos pela 

TV aberta e por outras mídias, além das próprias práticas sociais, que complementam a 

instituição da hierarquia heterossexual. Portanto, algumas questões serão levadas em 

consideração dignas de questionamento quanto à eficiência e as concretas fragilidades 

enfrentadas também pela fragmentação. 

Uma das grandes contradições da TV temática reivindicada por alguns teóricos, 

principalmente Dominique Wolton, que é um dos grandes defensores da TV generalista, é o 

fato dela restringir seu conteúdo e, consequentemente, causar o distanciamento da noção de 

coletivo. A comunicação fica comprometida porque o conceito de massa única é 

desmistificado e a dimensão individual torna-se preferida. Sendo assim, a função da televisão 

de ser um vínculo social, segundo Wolton, é desmerecida. O indivíduo ao assumir o papel 

central e ser o principal alvo das mídias, faz com que a televisão diminua sua credibilidade 

quanto ao seu caráter e poder político e social.  

Em vista disso, centralizando a figura do espectador e a ampliação dos discursos 

queers na televisão, seria desfavorável termos uma gama de produções e canais que 

abordassem essa temática numa TV de nichos, pois o elo de comunicação ficaria 

comprometido visto que os espectadores que não integram esta comunidade segmentada não 

teriam acesso. Sendo assim, esses tipos de programa na TV generalista, não apenas chegaria a 

um público mais diverso e como também instigaria a TV aberta a debater sobre gênero e 

sexualidade de forma mais natural, ou seja, sem subterfúgios. 

A segregação dos sujeitos pelas especialidades e a capacidade de arranjá-los em 

grupos menores, ao reafirmar que ao mesmo tempo são complexos e diferentes entre si, dá a 

entender a existência de uma quebra de unidade ou do verdadeiro sentido de nação. Essa visão 

que parte dos meios de comunicação, principalmente da televisão, por ser mais tradicional, 

quando promove a proliferação de canais e inclina a fidelização do espectador, problematiza 

as concepções de identidade e de comunidade porque a formação do indivíduo que agora é 

individualizado, particular e solitário, depende, como condição humana, de dialogar e trocar 

experiências. 
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Ou seja, a relação com os outros indivíduos é estabelecida pela interação e pela 

transmissão de diversas experiências, no qual a construção do sujeito não consegue ser 

independente disso, pois para sua formação é necessária a apreensão e exclusão de valores e 

símbolos e de culturas diferentes. Logo, o resultado seria uma dinâmica da tolerância social 

ou a concretização da socialização. 

Aproximando essa discussão de coletividade e seus argumentos com as identidades de 

gênero, a mesma é construída por atos e pelas trocas efetivas de culturas e dos corpos. A 

instabilidade e a coexistência de vários conjuntos discursivos e sua transitoriedade pelos 

diferentes meios de sexualidade, no caso, são o que conduzem a formação de um sujeito com 

vivência e não fixidez. Isto é, a possibilidade da interação com outros indivíduos sustenta sua 

reconfiguração quanto sujeito e seu reposicionamento perante a sociedade. Este processo é 

elementar para que surjam novas identidades e que os participantes impulsionem significados 

diversos através de linguagens dentro de circunstâncias sociais e culturais. 

A segmentação televisiva vai de encontro ao histórico das reivindicações das lutas por 

uma política de igualdade ao reforçar a crise do sujeito pós-moderno pela multiplicidade de 

plataformas e ramificações maleáveis de identidade, porque o mesmo se contradiz 

permanentemente devidos aos deslocamentos e manutenção dos ambientes e dos objetos de 

referência, logo, isso o afasta da fruição e diminui as respostas coletivas, atitudes e tendências 

compartilhadas. 

O que resta de ligação se cada meio social e cultural se fecha no consumo de 

programas que lhe diz respeito? O que resta de uma atividade de ―comunicação‖ 

transpondo as diferenças se a comunicação reproduz o leque das diferenças sociais? 

A liberdade de escolha torna-se neste caso um bônus da indiferença em relação ao 

outro.   

                  (WOLTON, 2003, p.73) 

 

Ao reforçar uma programação que se ajusta e se estreita conforme delimita seu público 

e através da grande quantidade de canais, a TV fragmentada de alguma forma reforça uma 

divisão social, no qual o conteúdo não mais é comum a todos os espectadores. E, desse modo, 

tal movimento pode sucumbir na estratificação social em que a essência da comunicação está 

baseada no poder aquisitivo da população, onde a fruição coletiva depende se o usuário tem 

ou não TV por assinatura e um pacote com canais suficiente que sustente a demanda do fluxo 

da informação. 

Hipertrofiar a informação pelo aumento do número de canais, também pode ser um 

risco quando acredita-se que o espectador se torne instantaneamente bem informado e saciado 

pelo grau dos conteúdos e da diversidade dos programas, visto que tal fato acontece pelo nível 
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de interesse e instrução de cada um. É por meio dos desejos do espectador que ele constroi 

sua própria rede de cultura e entretenimento e sua demanda pode ser fraturada quando a 

pulverização da informação é instaurada. 

Reagrupar o público não necessariamente vai melhorar a comunicação e a efetividade 

da mensagem nem amenizar os impactos da heteronormatividade nos meios, justamente 

porque os mecanismos são criados e reafirmados externamente. Os canais temáticos devem 

ser analisados e, potencialmente, exercer a complementaridade em sua grade ao aliar novas 

alternativas de entretenimento e informação que os canais generalistas não contemplam. 

Equilibrar essa organização é fundamental para manter a televisão como atrativa e interligar 

os indivíduos através de uma atividade coletiva, no qual o consumo dos conteúdos tem de 

estar disponível a todos os públicos sem restrição. Sendo assim, é evidente a fragilidade da 

liberdade de acesso condicionada a TV fechada, pois existe uma parcela considerável de 

pessoas que não possui um pacote de operadoras por diversas razões. 

Além disso, um dos entraves da TV segmentada é canalizar a discussão de gêneros e 

sexualidade a um público menor fazendo com que a discussão do tema ainda seja reservada 

ou fruto da ―guetificação‖. Contudo, é aceitável que a solução para o debate não seja só a 

criação de mais espaços ou canais que ampliem a diversidade de abordagem desse tema, mas 

também fazer com que a televisão generalista inicie um processo consciente de criar 

programas e conteúdos para esse público e com esse apelo. 

Geralmente, a discussão de gêneros e sexualidade desperta muitos caminhos que 

pretendem estabelecer um argumento plausível para explicar toda a problemática, 

principalmente, em termos de representação e sociedade, no campo dos estudos teóricos. E, 

talvez, uma das maiores dificuldade em abordar esse tema seja certo egoísmo de determinados 

indivíduos que compõem ou fazem parte de algum subgrupo de gêneros sexuais em ter o 

desejo da identificação contemplado nos discursos. Ou seja, os sujeitos têm necessidade de 

reconhecimento nas obras porque assim se sentem privilegiados quando seus universos e 

questões são retratados e, posteriormente, a obra se torna mais íntima e próxima, conduzindo 

o espectador à interpretação de que ele também faz parte e a produz. 

A manifestação individual e o anseio de se tornar visível é uma forma resistente de 

manter sua posição na camada social em que os mecanismos culturais estão e são mais 

inclinados para as generalizações e ao coletivo, pois o princípio de realidade continua baseado 

nas noções dicotômicas e nas metáforas do que a principio seja um conhecimento comum. 
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Sustentar a autonomia do reconhecimento é tentar, por meio da linguagem, alcançar os 

propósitos de afirmação e consciência de que os elementos que compõem e fundam a própria 

identidade são naturais e estão inseridos num contexto, assim, consequentemente, servem 

como um corpo possível de leitura e prova da sua existência. Desse modo, o indivíduo se 

afasta da denominação de objeto e passa a ser um sujeito constitutivo. 

 

As palavras que uso, os pensamentos que tenho, estão ligados às construções de 

realidade da minha sociedade; assim como vejo as cores definidas pelo espectro, 

também percebo minha identidade  sexual no leque de ―opções‖ determinado por 

uma rede cultural de discursos.  

                                            (SPARGO, 2006, p. 48) 

 

A aspiração à identificação surge da necessidade dos sujeitos em serem 

compreendidos por estarem em conformidade com os padrões reconhecíveis de 

inteligibilidade de gêneros. Portanto, quando os programas de TV exibem sujeitos que 

integram e possuem símbolos que constituem também o seu espectador, a mesma alcança a 

inteligibilidade dos signos particulares e desenvolvem um contrato de fidelidade e aceitação 

mútua através de uma relação íntima conectada. 

A formação da identidade do sujeito está alinhada com o grau de profundidade que o 

mesmo conhece sobre si e sobre o que ele deseja transmitir para os outros. No caso da 

identificação imagética e auditiva televisiva, o processo consiste na aceitação e na captação de 

características que lhe foram atribuídas no ato performativo dos personagens, apresentadores, 

etc. A necessidade de se reconhecer parte do pressuposto da auto-observação que é o 

momento no qual o indivíduo analisa suas formas e comportamentos aparentes para 

compreender sua estrutura que vai dos gestos à personalidade. Lacan em ―O estágio do 

espelho como formador da função do eu tal como nos é revelada na experiência 

psicanalítica‖ (1949) explicita que a função do EU é formada quando o bebê diante do 

espelho realiza a noção de sua corporalidade e suas diferenças em relação aos outros. 

Portanto, os sentimentos de prazer e dor advindos dessa percepção são frutos de uma 

linguagem de si próprio, logo se assistir é um indício de se conceber. 

A noção de pertencimento está relacionada com a construção do saber, no qual 

explicitar os referentes conduz à apreensão e ao entendimento e é no processo de socialização 

que se fundamenta a construção de uma identidade. Quando Judith Butler afirma que a 

identidade de gênero é uma sequência de atos, as ações performáticas, então, são o que 

desenvolveriam a consciência e a aproximação entre o indivíduo e o conteúdo. 
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No entanto, a dificuldade em reproduzir os múltiplos gêneros e sexualidades na 

televisão é justificada no distanciamento do comodismo da percepção, no qual é inconsistente 

determinar ou enquadrar um indivíduo numa categoria específica, pois imergir nos mais 

variados universos desestabiliza a fluidez dos elementos definidores. Tal estabilidade estaria 

baseada na relatividade dos conceitos e na imposição do consenso desencadeado pelas 

políticas de inclusão. 

O processo de identificação demonstra que as fronteiras das práticas de identidade 

revelam a instabilidade em atender as minorias, o que faz da desconstrução dos significados 

coletivos um dilema, pois dentro das teorias dos movimentos sociais a diversidade 

proporciona elementos distintos entre os indivíduos que os tornam únicos entre as categorias. 

Dentro das perspectivas de alcançar o mais próximo de uma verdade e abarcar os múltiplos 

tipos de seres humanos, a televisão joga com o conceito de que os efeitos da representação são 

negociados e, no mínimo, devem fazer algum sentido, visto que democratizar tanto 

determinados estilos de vida e personalidades não caracterizam a legitimidade dos gêneros 

nem um conhecimento absoluto, apenas um disfarce. 

Abarcar todos os gêneros e sexualidades é quase impossível devido ao modelo de 

negócio no qual a televisão está calcada, ou seja, é muito mais fácil e prático estereotipar e 

reafirmar os tipos populares do que ampliar o campo das representações, aprofundando e se 

especializando em cada uma delas, pois ela sempre será insuficiente já que os indivíduos são 

inconstantes e mutáveis.  

Dentro dessa ordem, o aparato recusa a admitir sua incapacidade de conhecimento 

pleno sobre a extensa gama dos discursos de gênero e a insuficiência dos códigos que 

implanta e utiliza, e, sob a ótica heteronormativa, racionalmente expressa modelos de 

afinidades regulados. 
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3. ESTUDO DE CASO: QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY 

 

 

Antes de iniciar a análise propriamente dita do programa, algumas informações e 

justificativas devem ser consideradas para que se compreendam as motivações e escolha a 

cerca do programa. 

O programa ―Queer Eyer for the Straight Guy‖ é considerado um reality show, mais 

especificamente de transformação (makeover), e teve sua estreia na TV americana em 2003 e 

exibição da última temporada em 2007. Ao longo de cinco temporadas, o programa, em sua 

essência, é o mais próximo de um perfil coerente de representação de gays na TV, pois une, 

justamente, uma parcela de extravagância do universo gay com a integração social e os vários 

tipos de sujeitos num mesmo ambiente.  

Para David Collins, um dos produtores executivos do programa, ―Queer Eye For The 

Straight Guy‖ foi criado com uma finalidade principal: ―O conceito era, basicamente, cinco 

gays profissionais em moda, beleza, decoração, gastronomia e cultura, formando um time e, 

juntos, ajudariam homens comuns pelo mundo a conseguirem emprego, ter boa aparência e 

encontrarem meninas ...”
23

 

O canal a cabo americano que estreou o programa expandiu a definição em seu site 

caracterizando o Fab Five (os cincos apresentadores) como ―talentosos, alegres e 

determinados a guiar os heterossexuais desajeitados pelo mundo‖.
24

 

 

―Queer Eye for the Straight Guy‖ é um guia de uma hora para ―construir um homem 

heterossexual melhor‖ – uma série de transformação projetada para rapazes que 

querem ficar com a garota, o emprego, ou apenas a aparência. Com a especialidade e 

apoio do ―The Fab 5‖ - Ted Allen, Kyan Douglas, Thom Filicia, Carson Kressley e 

Jai Rodriguez – a transformação se desenrola com uma divertida desconstrução do 

atual estilo de vida do sujeito e continua como uma vitrine selvagem e engraçada 

para os estilos e tendências da moda, design de interiores, aparência, comida e vinho 

e cultura.
25   

                  (BRAVO TV, 2003) 

                                                           
23

 Trecho retirado do texto ― The United States Of The Empire And The Coalition Of The Willing Queer‖, de 

Paul Allatson, 2011. Tradução livre. ―The concept was basically five gay professionals in fashion, grooming, 

interior design, culture, food and wine coming together as a teams to help the straight men of the world find the 

job, get the look, get the girl.‖ 
24

Tradução livre. ―...by defining the Fab Five as talented, gays, and determined to clue in the cluttered, clumsy 

straight men of the world...‖ 
25

 Tradução Livre. ―Queer Eye for the Straight Guy" is a one-hour guide to "building a better straight man"- a 

"make better" series designed for guys who want to get the girl, the job, or just the look. With the expertise and 

suport of "The Fab 5" - Ted Allen, Kyan Douglas, Thom Filicia, Carson Kressley and Jai Rodriguez - the 

makeover unfolds with a playful desconstrution of the subject'a current life-style and continues on as a savagely 

funny showcase for the hottest styles and trends in fashion, home design, grooming, food and wine, and culture.‖ 
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Basicamente, o programa consiste numa premissa no qual os homens heterossexuais, 

e, no entanto, eles generalizam esses homens para potencializar as diferenças entre os estilos 

de vidas, não são refinados nem vaidosos e por isso precisam da ajuda de um homem gay que 

o auxilie a atingir uma maior fluência e empatia para com a cultura e a sofisticação. 

Evidentemente, esses conceitos de cultura e sofisticação são particulares do grupo de 

apresentadores, mas ainda assim, abrange uma parcela consideravelmente alta da comunidade 

gay e a simpatia e afinidade daqueles que possuem ―bom gosto‖ e seguem as tendências da 

contemporaneidade.  

Em cada episódio, com duração aproximada de quarenta e cinco minutos e dividido 

em quatro blocos, o Fab Five, expressão referente aos cinco apresentadores, constituído por 

Ted Allen (gastronomia), Carson Kressley (moda), Kyan Douglas (beleza), Thom Filicia 

(design de interiores) e Jai Rodriguez (cultura), tem a missão — e o programa utiliza disso 

para criar a dinâmica e dramatização da narrativa — de resgatar um heterossexual 

―desajeitado‖ e infligir suas respectivas experiências em áreas específicas na vida desse rapaz, 

a fim de corrigir seu comportamento, hábitos e atitudes, tornando-o mais sensível.  

Geralmente, a esposa ou namorada é quem solicita a intervenção do programa no 

cotidiano do rapaz. Invariavelmente, o Fab Five força o ―straight guy‖ (rapaz comum) a 

mudar seu estilo e ritmo de vida, e assim, a enfrentar alguns desafios para que ele seja mais 

atraente para sua esposa e família. Portanto, o straight guy é obrigado a lidar com mudanças 

que vão desde o cuidado com cabelo e a pele até a preparação de um jantar romântico. 

Para esta pesquisa, além de priorizar o produto televisivo, também se considera 

relevante, a fim de ter uma análise mais detalhada e completa do objeto, um estudo breve do 

canal no qual o programa foi exibido. Pois, acredita-se que existam algumas variáveis que 

contribuam para o sucesso efetivo do mesmo, principalmente, quando a emissora possui 

diretrizes e lógicas de funcionamento, baseadas numa organização maior, advinda de uma 

rede planejada de regras e ideologias. E, portanto, a exibição do produto é calculada e tem 

função essencial na grade e no modo como ele se relaciona com os outros programas, com o 

comercial/publicidade e com o público alvo do canal. 

―Queer Eye for the Straight Guy‖ estreou na TV segmentada americana em julho de 

2003, na Bravo TV, às 22 horas, e atingiu cerca de 3,5 milhões de espectadores. Na época, a 

Bravo TV argumentava que possuía interesse em expandir a temática e os formatos do canal, 

visto que sua audiência era crescente. Assim, passou a investir mais em reality show de moda 

e beleza, transformação e de celebridade. Por conseguinte, ―Queer Eye‖ não foi o único 



59 
 

projeto queer da emissora que estreiara também, em julho do mesmo ano, ―Boy Meet Boy‖, 

um reality de relacionamento entre homens solteiros com o objetivo de formar casais. 

A revista americana Entertainment Weekly, especializada em filmes, TV, música, 

games e cultura popular, selecionou em 2009 uma lista com os 100 melhores filmes e 

programas de TV e estabeleceu na 79º posição os realities shows da Bravo TV, alegando que 

―Dos Fab Five de Queer Eye for the Straight Guy aos fashionistas  crueis de Project Runway 

até as ‗Real Housewifes’, que só reclamam, com seus bronzeados permanentes, a excêntrica 

programação ‗reality‘ do canal Bravo mistura cultura elevada e baixos escrúpulos para criar 

uma televisão deliciosamente viciante.‖.
26

 

A Bravo TV integra, desde 2002, a rede de serviços da NBC Universal Cable 

Entertainment, uma das maiores empresas de comunicação que desenvolve conteúdos e 

produz, comercializa e distribui seus produtos para um público geral. Em seu próprio site, o 

canal afirma que foi um dos primeiros dedicados, exclusivamente, a séries, filmes e artes no 

geral, desde seu surgimento em dezembro de 1980. 

A sua programação é bastante diversificada com séries e realities originais que 

possuem temáticas também variadas, como gastronomia, moda, saúde, design e cultura pop. A 

emissora não especifica e nem delimita seu público, visto que sua grade atende amplamente a 

muitas preferências e gostos, mas a emissora se restringe a definir seus espectadores como 

indivíduos que são efetivamente engajados, conectados, modernos, de alto nível e educados. 

Além disso, a Bravo TV possibilita que seu espectador e consumidor possam acessar e 

usufruir de seus conteúdos em qualquer lugar e, portanto, a maior parte de sua programação 

pode ser acessada, não somente on-air, mas online e por mobile. 

No caso do Brasil, o programa, inicialmente, foi exibido pelo canal Sony de 2004 até 

2007, quando a Bravo TV cancelou o reality. O Sony exibiu o episódio de número 100 e que 

viria a ser seu último. No entanto, em 2008, o canal FOX Life comprou os direitos de 

exibição e transmitiu em sua programação as cinco temporadas completas. O programa na 

Sony teve grande repercussão e audiência e fez com que o Fab Five se tornasse celebridade, 

referência e especialistas notórios, além de conduzir os canais de variedades a investirem mais 

nesse tipo de formato em suas respectivas programações.  

Para realizar esta pesquisa, o canal escolhido foi o FOX Life, pois o Queer Eye 

alavancou o ibope do canal e porque sua a exibição estava sendo realizada até o ano passado 
                                                           
26

 Retirado do site da revista Entertainment Weekly: http://www.ew.com/ew/article/0,,20324138_3,00.html 

Tradução Livre. ―From Queer Eye for the Straight Guy's Fab Five to Project Runway's fierce fashionistas to the 

kvetching, perma-tanned Real Housewives, Bravo's quirky reality programming mixes high culture and low 

scruples to create deliciously addictive television‖ 

http://www.ew.com/ew/article/0,,20324138_3,00.html


60 
 

(2013).  Logo, os dados seriam mais concretos e atualizados. Contudo, foi concebida uma 

entrevista contendo uma série perguntas enviada ao diretor de criação da FOX Channels 

Brasil, Teco Brandão, e ao diretor de conteúdo da FOX Channels América Latina, Túlio 

Bragança, acerca da história do canal, sua programação e da relação/integração do Queer Eye 

na grade. Algumas questões não puderam ser suprimidas, pois o FOX Life era inteiramente 

produzido pela equipe de Buenos Aires, inclusive no que diz respeito à programação. O canal 

passou a ser operado no Brasil recentemente e, portanto, não teria como realizar um 

levantamento completo pela equipe brasileira.  

O FOX Life, desde o início de sua transmissão no Brasil em 2007, passou por diversas 

etapas de reformulação. A emissora teve um rebrand — reformulação corporativa — da 

marca em janeiro de 2014, quando houve uma fusão entre os conteúdos do antigo FOX Life 

com o Bem Simples (um canal do mesmo segmento, porém com programas no estilo ―do it 

yourself‖ com bastante força na parte de culinária). Com esta fusão, a audiência do novo canal 

superou as audiências somadas dos canais anteriores. Segundo Teco Brandão, iniciou-se uma 

nova fase de transição em que o foco do canal será ―unscripted entertainment”, que pode ser 

resumido como ―realities‖, mas talvez, seja um termo muito abrangente para se referir à 

mesma coisa. Unscripted é algo que não é ficção/dramaturgia (scripted) e nem 

documental/noticioso (que chamamos de factual). 

Atualmente, a divisão de nichos na TV por assinatura é feita por gêneros distintos. Por 

exemplo:  

 

 Lifestyle: FOX Life – GNT – Viva – Discovery Home & Health – E! - Food Network.  

 

 Entertainment: FOX- FX- Universal- Warner- TNT-Multishow – MTV – VH1. 

 

 Factual: National Geographic – Discovery – Globo News – History – etc 

 

 Sports: Sportv- ESPN- FOX Sport, Band Sports. 

 

Os canais FOX no Brasil são parte de FOX International Channels e a estratégia de 

cada canal é definida globalmente e adotada/adaptada pelas equipes de cada região, sendo 

algumas aquisições globais, outras locais e outras pan-regionais. O FOX Life é um canal 

voltado para o segmento de lifestyle, concorrente direto dos canais GNT e Discovery H&H. 
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Embora tenha um foco maior no público feminino, pode-se dizer que o target do canal é o 

público adulto – homens e mulheres de 18 a 49 anos. Esta aquisição foi feita pan-

regionalmente pela equipe que opera o canal em toda a América Latina e a compra de 

conteúdo é feita diretamente com a empresa detentora dos direitos para o mercado em que a 

FOX opera. 

Nesta nova transição foram acrescentados à programação filmes, séries e uma 

telenovela (―A Escrava Isaura‖, remake produzido pela Rede Record em 2004). Nesta nova 

fase, a intenção é que o canal se afaste definitivamente dos programas que eram tendências e 

caracterizavam o estilo do antigo ―Bem Simples‖. O foco atualmente está direcionado mais 

para o entretenimento, juntamente, com a produção de realities nacionais e aquisições nesta 

mesma linha. Alguns dos programas de maior destaque são, segundo o diretor, ―Hotel Hell‖ 

apresentado por Gordon Ramsey, ―The Face‖ com Naomi Campbell, ―Undercover Boss‖,  

―The Baby Wait ―, entre outros. Os programas de maiores audiências são os realities já 

citados acima e podemos somar a eles o ―Homens Gourmet‖ e o ―Programa da Palmirinha‖. 

No caso das séries e produtos de ficção, estes naturalmente, costumam performar bem e 

servem para alavancar o restante da programação. 

A partir do rebrand de janeiro, a grade de programação também foi reformulada. Sua 

estrutura consiste em blocos diários no prime time com dias fixos para cada gênero: segundas 

de gastronomia; terças de realities; quartas de moda; quintas de design e decoração; sexta dos 

‗homens na cozinha‘. Além disso, o canal teve alguns strips – faixas horizontais de segunda a 

sexta no ―early‖ prime time – como ―Dr. OZ‖, ―House Hunters International‖, ―The Real 

Housewives‖ e ―Programa da Palmirinha‖. 

 

As duas estratégias alternadas são utilizadas. ―Tent-poling‖ consiste em colocar um 

programa forte, popular no pico do horário nobre e ―pendurar‖ programas menos 

populares nas extremidades do horário. ―Hammocking‖ consiste em suspender 

programas novos ou mais fracos entre dois programas fortes, bem estabelecidos. As 

duas estratégias, como seus nomes metafóricos sugerem, têm como objetivo 

conectar os programas num fluxo inquebrável e produzir visualização contínua da 

audiência.  
27

 

                            (FISKE, 1987, p.102) 

  

A publicidade exibida durante o intervalo comercial é mais voltada para o público 

feminino e produtos de consumo para a família. O FOX Life possui uma área especialmente 

                                                           
27

 Tradução Livre. ―The two alternative, or alternating, strategies are used. ―Tent-poling‖ consists of placing a 

strong, popular program at the peak of prime time and ―hanging‖ less popular ones on either side of it. 

―Hammocking‖ consists of suspending a weaker or newer program between two strong, well-established ones. 

Both strategies, as their metaphorical names suggest, aim to tie programs together into an unbroken flow and to 

produce equivalently unbroken viewing in the audience.‖ 
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dedicada a criar conteúdos associados a grandes marcas, processo denominado como branded 

content. No Brasil, este trabalho é exercido pelo Carlos Queirós, gerente de Creative 

Solutions, empresa de referência em desenvolvimento de projetos publicitários. 

Para Túlio Bragança, a incorporação do ―Queer Eye‖ à programação do canal tinha 

objetivo de aumentar a base de conteúdo em lifestyle e também porque o programa tinha 

deixado de ser uma atração importante na grade da Sony. Logo, a negociação foi realizada 

diretamente com a NBC, detentora de distribuição dos direitos do reality show, e adquirida 

pela FOX para exibição. Para ele, a aquisição não só do Queer Eye, mas de outros programas 

de lifestyle, tinha também a importância de atribuir uma cara moderna ao canal e criar uma 

nova identidade ao FOX Life. 

O ―Queer Eye‖ era exibido, inicialmente, aos sábados e domingo na faixa das 19 horas 

até ser um grande sucesso na programação e ser exibido de segunda a sexta às 18 horas. Na 

época, segundo Bragança, não houve pesquisa de opinião visto que o programa agradava na 

audiência e seu público alvo era, majoritariamente, mulheres de 18 a 35 anos. Além disso, era 

um período em que as redes sociais, principalmente o Facebook, não possuíam tanta 

popularidade, logo, a medição global de audiência e produção de conteúdo transmídia era 

comprometida. Durante os intervalos comerciais do programa eram veiculadas publicidades a 

cerca dos cinco elementos característicos do mesmo: moda, beleza, decoração, gastronomia e 

cultura (variedades).  

Todas as temporadas do programa foram exibidas e reprisadas, com ênfase maior nas 

duas últimas, pois eram mais recentes. De acordo com os diretores, o ―Queer Eye‖ parou de 

ser exibido porque o formato se esgotou e cansou de ser reprisado. Pouco tempo depois, o 

canal se transformou e virou o Bem Simples, com outras dinâmicas e perspectivas. O Bem 

Simples, no entanto, antigamente era um bloco do FOX Life e, devido ao sucesso, a empresa 

decidiu criar um canal destinado às mulheres e com novos conteúdos. Todavia, em 2013, a 

FOX Broadcasting Company e a FOX International Channels decidiram fundir os canais para 

abrir espaço nas operadoras para o FOX Sports 2. 
28

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_Simples#cite_note-4 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_Simples#cite_note-4
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3.1 Queer Eye for the Straight Guy 

 

 

                         

 

 

Primeiramente, existe de fato certa contradição em abordar o Queer Eye. Desde o 

início do projeto, o argumento defendido era sobre o espaço da TV segmentada brasileira. 

Enquanto a TV generalista prioriza e privilegia a programação, a TV segmentada prestigia o 

espectador e suas preferências de conteúdo. No entanto, é preciso deixar evidente que a 

programação brasileira, neste tipo de TV, não possui nenhum programa parecido ou adequado 

que seja, efetivamente, potente às análises realizadas e, principalmente, um programa que seja 

pensado para o público brasileiro, realizado por produtoras brasileiras e com conteúdo 

nacional. À vista disso, a maior parte dos programas brasileiros tende a ausência de 

personagens principais, apresentadores ou até mesmo de públicos queers. Desse modo, faz 

parte da crítica realizada nesta pesquisa e demonstra a insuficiência de material televisivo para 

servir de objeto de estudo. E, por conseguinte, a urgência de conteúdos que abordem a 

discussão de gênero e sexualidade queer. 

Após argumentar sobre a defesa de um espaço mais solícito e disponível para a 

incorporação da temática queer na grade de programação, faz-se essencial uma análise de 

objeto que corrobore com tais proposições e justifique as razões pelas quais a TV segmentada 

pode ser considerada um espaço de melhor experimentação. 

Ao priorizar ―Queer Eye‖ o objetivo é condensar e centralizar nele a maior gama de 

elementos, destrinchando sua estrutura e produção e, fazendo assim, com que ele se aproxime 

do modelo de programa necessário e possível que transcenda os códigos sociais 

heteronormativos estabelecidos. A forma como o discurso do programa se insere num espaço 

de nicho extrapola quando dentro de seu próprio contexto ele avança os limites da diferença 
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sexual. E assim, a meta é alcançar a base do pensamento comum de igualdade social, no qual 

o programa desmistifica os tabus que envolvem o tema e a recusa na aceitação desses 

indivíduos. 

Um dos principais motivos de analisar este programa deve-se ao fato de que todos os 

códigos dominantes televisivos, citados no primeiro capítulo, estão inseridos no formato
29

 de 

forma subversiva, ou seja, a organização das ações promove certos conflitos de fórmulas 

repetidas que reforçam determinadas noções, tanto de comportamento e performance, como 

de função social e significado. Sendo assim, a posição patriarcal de dominância é invertida: 

agora, são os queers quem designam e aparam as estratégias e os limites de como o 

heterossexual, no caso masculino, deve se comportar perante a sociedade. Logo, são 

atribuídas novas ―imposições‖ e regras para que eles se tornem menos ―arrogantes‖ pelo fato 

de serem homens. 

Quando os queers promovem a intervenção na rotina e no cotidiano do rapaz 

heterossexual, modificando sua casa e dando-lhe novos conceitos de áreas nas quais ele está 

não adaptado, os queers alteram a forma como ele deve se relacionar com as outras pessoas e 

consigo próprio — ao lhe dar base e referências para cumprir seu desafio no final do 

programa — desmitificando plenamente o conceito definido de ―homem‖ e todo simulacro de 

condições para você ser aceito como tal. 

Historicamente, o sinônimo de ―homem‖ na sociedade é definido com certo grau de 

superioridade, virilidade, racionalidade e praticidade. Ou seja, para você ser um homem 

legítimo e reconhecido é preciso ter a maioria dessas características aguçadas e, 

constantemente, reafirmá-las perante o outro. O formato do ―Queer Eye‖ transcende quase 

todas as esferas quando corrompe as noções do masculino, no qual um homem não precisa 

reiterar sua posição e personalidade nos vários contextos sociais, nem na televisão, através 

dos discursos ou ações. Talvez, essa seja a maior proposta do programa. É preciso um grupo 

de minoria conduzir e mudar a perspectiva de vida de um ser humano, no caso heterossexual 

masculino, para ele enxergar além de um posicionamento essencialista, em que a construção 

das identidades e gêneros é originada de forças historicamente sociais e culturais. 

Consequentemente, o efeito provoca ambientes complexos com novos parâmetros éticos, 

morais, políticos e econômicos. 

                                                           
29

 Pode-se considerar o ―Queer Eye‖ um formato, visto que ele foi produzido e adaptado em outros países 

possuindo as mesmas regras de sua criação. Além disso, foi criada uma versão feminina do programa, ou seja, 

―Queer Eye for the Straight Girl‖. 
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Desse modo, a televisão passa a ser, nesse caso, um meio de transgressão: um local 

que funciona como base para novas tentativas de discursos, eficazes ou parciais, com a 

intenção de reconstruir histórias do passado ou produzir novas. Assim, tais tentativas podem 

ser posicionadas entre a memória e o esquecimento, ou entre a ordem e o caos, pois a 

heteronormatividade não deixará de existir enquanto elemento básico e histórico da 

sociedade, mas essas tentativas poderão sim, alterar e promover novas concepções de 

pensamento e liberdade individual, através daquilo que se propõe. Portanto, a TV como meio 

implica em poder e eficiência de alcance de público para a naturalização de novos formatos, 

programas e gêneros. Jacques Derrida afirma ―não há poder político sem controle do arquivo, 

se não pela memória. A efetiva democratização sempre pode ser medida por esse critério 

essencial: a participação e o acesso ao arquivo, sua constituição e sua interpretação.‖
30

 

(DERRIDA 1996 apud DANBOLT, 2010, p.93). Ou seja, não há subversão de um código 

sem conhecer e destrinchar todas as práticas reforçadas ao longo dos séculos — e a memória 

serve não só para lembrar, mas também para comprovar — a fim de identificar suas falhas e 

equívocos, para só então, definir e traçar metas de reformulação de novas ações perturbadoras 

da ordem. 

Toda a desconstrução dos gêneros acontece durante os quatros blocos do programa. A 

partir dos próprios apresentadores que incorporam os estereótipos, logo, os atalhos não são 

impostos, mas reconhecidos e utilizados como elementos inerentes da personalidade de cada 

um. O conceito patriarcal tradicional de família também é alterado, pois o homem é 

direcionado a interagir mais com os afazeres domésticos, antes pertencentes à mulher, o que 

faz com que as atividades sejam compartilhadas e diminua as fronteiras dos papeis pré-

estabelecidos no interior do lar. À vista disso, a naturalidade com que os personagens 

transitam e se relacionam com os queers no seu habitat perturbam qualquer tipo de 

preconceito. Dessa forma, evidenciam um contexto de integração em que todos se 

reconhecem e harmonizam a convivência. 

No entanto, pode haver outra contradição em relação ao programa: por que os queers 

se apropriam dos conceitos de dominância pedagógica
31

 para impor limites comportamentais 

aos heterossexuais? Em todo caso, isso iria de encontro a toda teoria de gênero que condena 

as práticas sociais heteronormativas. Porém, os próprios diretores e produtores do reality 

show explicitam que a finalidade do programa não é uma revanche de gêneros e sexualidade, 
                                                           
30

 Tradução livre. ――There is no political power without control of the archive, if not of memory. Effective 

democratization can always be measured by this essential criterion: the participation in and the access to the 

archive, its constitution, and its interpretation‖. (Derrida  1996:4 n.1) 
31

 Referência aos ensinamentos quase didáticos ao straight guy. 
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através das mesmas práticas de imitação ou domesticação, pelo contrário, é a organização e 

produção de um contexto de inclusão e parceria, no qual o objetivo é ajudar o heterossexual a 

alcançar seus objetivos pessoais.  

Sendo assim, é possível afirmar que o reality, não necessariamente, seja um programa 

especificamente gay, mas sim, um programa que problematiza o conceito tradicional de 

masculinidade e de performatividade heteromasculina. Ao exibir seus episódios, o formato 

acomete diretamente as noções capitalistas de consumo e põe em evidência as transformações 

da cultura contemporânea. Desse modo, uma de suas funções televisuais é manifestar a nova 

tradição consumista da sociedade ocidental, que não visa somente os valores e as 

sensibilidades estéticas, mas também a evolução histórico-material do capitalismo e os 

elementos que constroem a sujeito no interior do imperialismo heteronormativo que os 

inserem socialmente.  

Em última análise, essa masculinidade é equacionada entre o consumo da vaidade e a 

experiência de categorias específicas. Ou seja, a idealização da masculinidade está centrada 

no consumo de produtos de beleza e higiene, na alta gastronomia, em móveis caros e na alta 

cultura. Logo, ―Queer Eye‖ tem o objetivo de romper com os paradigmas tradicionalistas das 

práticas patriarcais, pois ao se aliar com o capitalismo, Mackinnon argumenta que ―Se o 

capitalismo contemporâneo precisa, além da segurança de produção, uma tecnologia de 

consumo combinada com a legitimação do desejo, é justo dizer que a diferenciação de corpos 

por sexo é, cada vez mais, irrelevante.‖ 
32

(MACKINNON 1997 apud CLARKSON, 2005, 

p.239). No entanto, pode-se também afirmar, como uma questão implicada, o oportunismo de 

integrantes do mercado de consumo em identificar os homossexuais com um público alvo 

fácil e potente consumidor, uma vez que — partindo do pressuposto iludido— de que eles 

teriam maior ―disponibilidade‖ para usufruir de seu capital, por não possuir uma família 

consolidada, com filho, por exemplo.  

De fato, o progresso da sociedade de consumo afetou não só o comportamento dos 

indivíduos, como fez repensar as noções globalizadas da sexualidade e sua reorganização nos 

sistemas. A leitura que o reality show cumpre da globalização está intimamente ligada ao 

reconhecimento da (homo) sexualidade como força produtiva, devido ao liberalismo dos 

ativistas queers e, consequentemente, da apropriação pela televisão e pelos meios de 

comunicação de massa, desses indivíduos. É notório, então, o crescimento de programas e 
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 Tradução Livre. ―If contemporary capitalism needs, in addition to security of production, a technology of 

consumption together with the legitimation of desire, it is fair comment that the differentiation of bodies by sex 

is increasingly irrelevante.‖ 
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formatos, a partir da década de 1990, principalmente com a consolidação da TV por 

assinatura, relacionados às esferas de consumo que possuam, pelo menos, um personagem 

queer em seu elenco, como os de beleza, culinária, decoração e variedades. 

Quando se cria um produto televisivo que ao mesmo tempo entretém e dissolve 

fronteiras sociais, a TV cumpre seu papel de formador de opinião e de integração. ―Queer 

Eye‖ é um ótimo exemplo de confronto e implica em múltiplas variáveis de contestação, não 

somente queer. A própria trajetória indivíduo na sociedade é vista de certa forma conflituosa, 

pois não é mais encarada como uma instituição, mas como regime político e econômico. 

Portanto, ―Queer Eye for the Straight Gay‖ não pode ser encarado como mais um 

elemento da cultura pop inserido no espaço televisivo. Mas sim, um produto que por si só, a 

partir do seu formato, é a representação mais positiva dos homens gays pela e na televisão — 

por instrumentalizar esses gays a se reapropriarem dos códigos, subverterem a lógica e 

adentrarem num universos estigmatizado. Mesmo que, paradoxalmente, encontram-se 

alinhados com conservadores radicais que temem a audiência por motivos diversos. Ao 

mesmo tempo em que atribui visibilidade é capaz de corromper concepções hegemônicas dos 

sujeitos heterossexuais e transpor na tela as novas dinâmicas da sociedade capitalista. 

 ―Queer Eye‖ ao mostrar o processo de transformação desses rapazes, evidencia a 

crescente pressão sobre os homens de alcançar padrões de perfeição física e estética. Tal 

pressão não é novidade para as mulheres e homens gays e é um fenômeno relativamente novo, 

em termos de exposição pública, entre os heterossexuais masculinos, para os quais a 

masculinidade hegemônica, ao longo dos anos, exigiu que eles evitassem qualquer 

possibilidade de serem percebidos como frágeis.  

David Collins argumenta que o programa tende a romper com perspectivas 

cristalizadas sobre noções de comportamento. Em entrevista ao jornal ―The Freelance Star‖, 

dias antes da estreia do programa, o produtor diz que o objetivo é construir criticamente uma 

posição perante a postura da sociedade em diversos níveis, seja em relação ao consumismo, 

ao preconceito, aos padrões de beleza até mesmo em transgredir e diversificar a representação 

dos queers na televisão pelos próprios queers e ampliar a programação, pois a exibição em si 

é uma política que, consequentemente, vai gerar debate. ―Uma das coisas que o show está 

dizendo é que se você tiver boa aparência, se você se sentir melhor sua parte de confiança se 

estruturará. Aproveite o tempo para ir à manicure, fazer a barba, cortar o cabelo, fazer alguns 

‗hairlights‘. Isto não faz de você um gay.‖ 
33

 (COLLINS, 2003). 
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 Retirado do jornal ―The Freelance Star‖, 11 de julho de 2003, pag 3. 
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Cada episódio, resumidamente, inicia com a apresentação do rapaz e de sua casa 

desorganizada, caótica, sem combinação harmônica entre os móveis e objetos, o armário com 

roupas de mau gosto e a aparente inexperiência com práticas culinárias. Por outro lado, é 

nítido, na maioria das vezes, pela conversa para com o ―straight guy‖, sua predileção por 

elementos socialmente masculinos, como futebol, armas e referências militares. 

Para o estudo de caso do programa, foi escolhido o décimo quinto episódio da 

primeira temporada, pois além de possuir as marcas mais fortes e principais características do 

formato, o reality já tinha se consolidado, conquistado público e se firmado na grade. É 

preciso esclarecer que o formato ao longo dos anos não sofreu nenhuma alteração em suas 

regras fundamentais e permaneceu com a mesma estrutura por todas as cinco temporadas. 

O episódio começa com uma abertura fixa, no qual com imagens de Nova York, os 

cinco apresentadores, apressadamente, entram no seu carro para iniciar sua missão. À alusão 

feita a James Bond é reforçada durante todo episódio, seja no ritmo da edição, na trilha 

sonora, nos objetivos, discursos e na construção dramática. 

 

                   

 

No interior do carro, o Fab Five apresenta e discute o perfil do straight guy. Nesse 

caso, o rapaz chama-se Ross Morrissey, marinheiro, vinte e nove anos e que encerrou a 

carreira militar em 2000 e, atualmente, dedica-se a desenvolvimento de negócios na área 

farmacêutica. Os apresentadores explicitam suas medidas físicas e ocupação. Todas as 

referências aparecem na forma de cartela para que o espectador já identifique o rapaz. Em 

seguida, retratam o perfil da namorada que solicitou a ajuda dos queers. Neste episódio, 

Teresa, vinte e quatro anos. Enquanto isso, os queers estão indo em direção à casa do rapaz 

para conhecê-lo. 

A vinheta de abertura é introduzida após o anúncio da missão: ―tornar o marinheiro 

um cavalheiro‖. A vinheta possui cores vibrantes e quentes, faz alusão a lugares e ruas de 
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Nova York e apresenta as especialidades de cada apresentador. A partir dela, conhecemos um 

pouco mais sobre cada um do Fab Five e suas áreas de atuação, pois além de mostrar o que 

cada um exerce, os especialistas possuem um telefone e recebem uma mensagem reforçando 

ainda mais o caráter da ação como dever, tarefa, compromisso e a urgência da 

responsabilidade. Além disso, conforme a vinheta vai retratando os apresentadores e a cidade 

realiza-se o antes e depois de alguns rapazes em certos planos, aludindo ao final do episódio. 

A trilha sonora
34

 corrobora ainda mais o universo gay com batidas eletrônicas dançantes e 

uma diva da pop music no vocal (Referência aos shows de dublagem de drag queens). A 

vinheta termina com os cincos apresentadores de óculos escuros andando em direção à câmera 

cada um com sua ―arma‖ nas mãos: um utensílio de cozinha, um secador de cabelo, sacolas de 

compra, fone de ouvido e uma cartela de paleta de cores de decoração. 

Após a abertura, o Fab Five chega em frente ao apartamento do rapaz e faz uma 

performance de invasão, o que não deixa de ser, pois ao entrarem no apartamento, eles 

avançam o lugar a procura de todos os pontos falhos do straight guy. Os apresentadores 

avaliam e reconhecem o ambiente, os objetos, e organização apontando todas as 

inadequações. Cada apresentador explicita para a câmera e coletivamente os erros e os 

problemas a serem enfrentados. Tudo é feito de forma bastante cômica e expansiva. Não foi 

encontrada nenhuma evidência ou relato a respeito da resistência de algum personagem 

quanto à participação do programa. 

 

                       

 

O alarde remete à bagunça e ao desajuste desse rapaz frente aos ideais dos 

especialistas queers. Concomitantemente, eles fazem várias perguntas ao convidado com o 
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 Artista: Widelife with Simone Denny . Música: ―All Things‖ (Just Keep Getting Better). Gravadora: 

Virgin/Emi Music. 
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objetivo de compreender sua rotina e seus hábitos e, novamente, a edição realiza uma 

apresentação do Fab Five nas primeiras perguntas de cada apresentador.  

Cartelas são bastante utilizadas ao longo do programa e seus assuntos são 

progressivos. Vão desde a apresentação do homem e dos apresentadores, passando pelos erros 

identificados e, posteriormente, em dicas práticas para cada especialidade. 

 

                     

 

Em determinado momento, a namorada do straight guy chega ao apartamento e é 

sabatinada a uma série de perguntas sobre a história e a relação do casal, principalmente, dos 

atos que conduzem o rapaz a precisar da ajuda do Fab Five. Além do desabafo da mulher 

sobre o tipo de mudanças que deveriam ser feitas em Ross, os queers questionam o modo 

como ela gostaria que ele fosse e agisse. Passada um pouco a euforia inicial, enquanto alguns 

dos apresentadores conversam com a namorada, os outros buscam conhecer, a partir de suas 

habilidades, mais sobre Ross e o interior do apartamento. 

Uma das partes centrais do início do programa é explicitar como a relação do casal é 

pautada sobre a falta de sensibilidade do homem para com a mulher. Em quase todos os 

episódios, após conhecerem a história do casal, o Fab Five pede para que o straight guy refaça 

o pedido de namoro/casamento ou uma declaração de amor à mulher. E é visível a ausência e 

o despreparo da construção de uma personalidade romântica, muitas vezes pela timidez e 

outras pela completa aversão à situações emotivas. No entanto, é uma estratégia para o 

espectador poder comparar e avaliar o desempenho do personagem ao longo do programa. 

Quando os queers terminam de fazer a inspeção no apartamento de Ross e já 

conhecem mais afundo sobre suas questões particulares, eles iniciam, através de uma marcha 

e canção militar com letra alterada e humorada, o início da missão. 

O programa tem uma característica específica que também ressalta a necessidade da 

transformação e o discurso da namorada que são os inserts de depoimentos de amigos e 
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familiares sobre o convidado. Nestes depoimentos também são denunciadas a inaptidão do 

rapaz para com as cinco áreas, algumas manias e defeitos, e como é o sujeito no dia a dia. 

A edição do programa possui um ritmo muito ágil, porque o objetivo tem de ser 

cumprido todo em apenas um dia. Ademais, o programa utiliza vinhetas de transição entre um 

bloco e outro e passagens de tempo com imagens de cobertura da cidade.  

 

                    

 

Enquanto alguns dos integrantes Fab Five arrumam o apartamento e começam a 

modificação no ambiente, o casal é conduzido a sua primeira etapa juntos. A tarefa consiste 

em aprender sobre objetos de decoração para a casa. Thom Filicia os auxilia e atribui dicas 

para dispor móveis e utensílios através das melhores combinações de cores, materiais, 

tamanhos, função e disposição no interior do aparamento. Consequentemente, os objetos que 

se aproximam dos que foram escolhidos de comum acordo entre o especialista e os 

personagens estarão na nova decoração do apartamento. Durante cada etapa, cartela com dicas 

extras ao que foi evidenciado pelos apresentadores são postas na tela. No caso da decoração a 

mensagem era: ―Use pufes como assentos‖
35

. 

                         

                                                           
35

 Tradução livre. Original: ―Double Duty: use ottomans as seating.‖ 
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Após esta etapa, esses se deslocam a outro lugar, agora uma academia de dança, no 

qual o especialista em cultura, Jai Rodriguez, e uma professora especializada, irão os ensinar a 

dançar salsa, a fim de que os parceiros tenham mais proximidade, interação, pratiquem a 

atividade juntos e valorizem mais a relação. Esse trecho do programa caracteriza em si o 

começo da mudança das atitudes de Ross, pois, ao viver num ambiente completamente 

masculinizado como a marinha americana, em que as fragilidades não possuem tanto espaço e 

não devem ser demonstradas, agora, ele está mais disposto a aprender algo que não é do seu 

universo de formação, principalmente a dança, que é encarada como uma agência feminina e, 

dessa forma, sua evolução e disponibilidade representam, consideravelmente, certa alteração 

no comportamento do straight guy.  

 

                      

 

Na terceira etapa, o casal se separa para que as mudanças possam ser realizadas 

individualmente. Não vemos mais a mulher até a hora do desafio e o programa agora 

centraliza o progresso de Ross, visto que ele é o personagem principal da transformação. Ele 

encontra Carson Kressley, especialista em moda, em uma loja de vestuário masculino. Desde 

peças íntimas e roupas casuais até vestimentas formais, Carson o ensina e explica as melhores 

combinações de tecidos, cores e tamanhos e o tipo de roupa usada para determinadas 

situações. Tudo em conformidade com seu tipo físico e introduzindo novos elementos que o 

straight guy não usaria com frequência no cotidiano. 

Entre uma etapa e outra há também a presença de inserts demostrando os processos de 

mudança no apartamento. 
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Em seguida, o personagem é encaminhado a Kyan Douglas que vai ensiná-lo técnicas 

e cuidados para com a pele. Os dois entram numa clínica dermatológica e de estética e, por 

meio de um especialista, iniciam uma consulta para prevenção de doenças advindas de 

problemas epiteliais. Ross serve de cobaia e exemplo para análise de manchas que 

futuramente podem se transformar em câncer. Essa etapa tem uma função quase didática, e 

isso é recorrente na maioria dos episódios, não só ao rapaz, mas também ao público que 

aprende conceitos úteis de precaução com a saúde. 

 

                           

 

A próxima etapa serve para apurar os conhecimentos culinários de Ross. O 

especialista em gastronomia, Ted Allen, junto com Jai, o leva a uma adega de vinhos para que 

o mesmo aprenda algumas noções e como o vinho pode ser incorporado aos vários tipos de 

refeições e pratos. Eles degustam várias safras e a dona da adega introduz informações 

importantes, seja historicamente, seja na utilização. Cada vinho se harmoniza com um certo 

tipo de comida e é fundamental  Ross ampliar e entender sobre os aromas e sabores para 

poder aplicar no desafio final, que Ted já adianta: o preparo de uma sobremesa de chocolate. 
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Depois de executadas todas as etapas, o straight guy e alguns dos Fab Five entram no 

carro em direção ao apartamento de Ross. Aproxima-se a hora de ver todas as mudanças 

realizadas no interior e, através das considerações e dicas finais de cada apresentador, pôr em 

prática no desafio final tudo o que aprendeu durante o dia. 

Ao chegar entrar no apartamento, o Fab Five apresenta o novo ambiente pra Ross. Eles 

evidenciam cada detalhe da transformação, e a edição ressalta fazendo um comparativo entre 

antes e o depois, explicando grande parte dos objetos novos e suas funções, a nova decoração 

e o estilo de arrumação em cada cômodo da casa. Esse bloco tem a intenção de antecipar a 

realização do desafio e, portanto, condensa todas as informações apresentadas nos blocos 

anteriores explicitadas através da transformação na casa, nas roupas que ele ganhou, no tipo 

de evento cultural que levará a namorada, na sobremesa que ele vai ter de preparar, 

juntamente, com os últimos conselhos ofertados pelos queers em cada área específica. Sendo 

assim, os apresentadores retomam alguns conhecimentos para que ele execute no desafio. As 

cartelas novamente são introduzidas na tela com novas dicas do processo. Ao final, o 

personagem faz um agradecimento pela aprendizagem e recebe de presente um certificado de 

―conclusão de curso‖: ―Ross Morrissey: Queer Eye Campo de Treinamento‖.
36

 

Durante o desafio, o Fab Five, fica numa sala e se posiciona em frente a uma TV 

monitorando todas as ações do personagem. O espírito é como se fosse de festa. Eles bebem, 

comem e a trilha sonora é animada. Enquanto analisam e supõem o desempenho do straight 

guy, fazem comentários cômicos e detectam os erros e acertos do desempenho do rapaz.  
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 Tradução Livre. ―Ross Morrisey: Queer Eye Boot Camp‖. 
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Não há, necessariamente, uma ordem para se começar o desafio, mas na maior parte 

dos episódios, o personagem cumpre primeiro a etapa da culinária, por demandar mais tempo, 

pela bagunça que fará na cozinha e terá de arrumar, e também, pelo cuidado para não sujar a 

própria roupa. Além disso, é preciso destacar que as etapas não são iguais em todos os 

programas. Isso quer dizer que não frequente no episódio seguinte, o prato a ser feito seja uma 

sobremesa, a roupa não precise ser tão formal, a decoração varia com a disposição do 

apartamento, os cuidados de beleza e saúde mudam conforme a necessidade do personagem e 

o lugar de diversão nem sempre será uma festa em boates, bar, etc.  

 

                        

 

É importante deixar claro que a namorada não tem noção do processo depois que eles 

se separaram, seja em relação ao apartamento ,seja em relação à nova postura de Ross. Tudo 

faz parte da surpresa como um todo. Porém, quando ela chega ao apartamento depara-se com 

toda a modificação no ambiente e a mesma fica bastante espantada. Ross vai ao seu encontro 

e mostra cada detalhe das alterações realizadas pelos queers em todos os cômodos.  

Nesse bloco em específico, o programa adquire um tempo mais lento para se 

aproximar da apreensão da mulher com todas as informações perante a reforma. Um dos 

ápices do desafio é a preparação da comida e da dança, porque efetivamente é de realização só 

do staight guy. Obviamente que os pratos sugeridos não são referentes à alta gastronomia e 

nem a dança com coreografias complexas, mas como o personagem não possuía nenhuma 

habilidade antes da intervenção do Fab Five cria-se grande expectativa. Tal expectativa que é 

transpassada pelos queers como um momento de tensão e pela edição que articula com a trilha 

sonora uma atmosfera de suspense. 
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Após Ross cumprir todo o desafio, a namorada se declara, elogia o novo 

comportamento do rapaz e a missão é finalizada. A televisão pela qual o Fab Five assistia 

desliga-se e aparece a logo do programa. Em seguida, eles debatem sobre o processo e 

performance do personagem, o sucesso dos desafio e a atuação e desenvoltura de Ross em 

cada etapa. Portanto, os queers conseguiram transformar um homem que antes possuía uma 

postura bastante masculinizada e grosseira, no sentido de se distanciar de elementos que 

pudessem demonstrar certa sensibilidade, por esta ser relacionada a um comportamento 

feminino, e que agora dispõe de outro pensamento quanto à aparência, apresentação e 

delicadeza, principalmente para sua mulher. 

Ao final de cada programa, sobre um fundo branco, os queers oferecem dicas 

importantes, cada um na sua categoria, para que o espectador complemente tudo o que foi 

ensinado ao longo de quarenta e cinco minutos. Tal fato demonstra que o programa tem, em 

certos momentos, um caráter educativo, pois os ensinamentos, não necessariamente, são 

elementos incomuns ou de difícil execução. Logo, pode-se dizer que o direcionamento do 

discurso não é permanente apenas para o público alvo do canal, conduzindo e instigando um 

espectador que apropria-se, momentaneamente ou não do zapping, à assistir o programa pelas 

informações destinadas à um público amplo. 



77 
 

                              

 

Destarte, ―Queer Eye for the Straight Guy‖ é defendido como um programa 

transgressor porque além de romper com as fronteiras do modelo de submissão hetero-

homossexual, reiterado ao longo dos anos pelas práticas sociais, potencializa a TV 

segmentada como espaço também de subversão de linguagem, formato, narrativa e discurso. 

Quando a TV, através de seu conteúdo, expõe e confronta enunciados conservadores com uma 

programação mais dinâmica e disponível ao debate e que estimula o engendramento dessa 

temática e a exposição de novos gêneros, ela cumpre seu papel de ato político e justifica a 

democracia. Ainda que a TV segmentada dialogue com nichos específicos de públicos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa, portanto, explicitou a ideia de que a televisão brasileira incorpora e 

reflete em sua programação códigos e regras heteronormativas que corroboram práticas 

sociais dominantes estabelecidas e reafirmadas ao longo dos anos. Visto que a TV é o meio de 

comunicação mais eficiente em termos de recepção e alcance de público, e que seu papel 

deveria ser o reflexo da sociedade, as estratégias de aproximação com o cotidiano do 

espectador são sugeridas por valores e noções cristalizadas que evidenciam o 

conservadorismo das emissoras de televisão em avançar com enunciações restritivas. 

A Teoria Queer embasa essa perspectiva quando exerce analogia para com as funções 

do saber e do poder nas dinâmicas entre os indivíduos. As instituições criam artifícios e 

modelos de dominância que caracterizam lógicas de categorização e fronteiras de exclusão. 

Segundo os estudos de Judith Butler, a formação da identidade e da subjetividade sofre 

processos ao longo de sua construção, pois os sujeitos têm de assumir continuamente 

identidades generificadas e racionalizadas. 

 

O ―sujeito‖ de Butler não é um indivíduo, mas sim uma estrutura linguística em 

formação. A ―sujeitidade‖ [―subjecthood‖] não é um dado, e, uma vez que o sujeito 

está sempre envolvido num processo de devir sem fim, é possível reassumir ou 

repetir a sujeitidade de diferentes maneiras.  
                                                               (SALIH, 2013, p.11) 

 

A televisão, quando em sua programação — através de narrativas — articula a 

fabricação dos tipos e gêneros sexuais, reforçando sob a ótica de representações 

estereotipadas os limites da aceitação das performances, revela o desejo entre o privado e o 

público da exposição, onde esta exposição é carregada de signos, significados e subtextos 

claramente definidos. Desse modo, a intenção evidencia sistemas de opressão e privacidade. 

No interior das estruturas econômicas, culturais, políticas e sociais heterossexistas, as 

emissoras de televisão funcionam em regimes pautados por suas diretrizes ideológicas e 

comerciais. Por meio dos investidores publicitários, que sustentam os lucros das emissoras, o 

receio de desapontá-los surge da necessidade de manter a fidelidade dos parceiros sem 

manchar esta relação por aquilo que expressa sua programação. Desse modo, ao manter um 

diálogo tradicionalista, o objetivo é perpetuar um modelo de negócios duradouro que continue 

viabilizando suas produções. Não polemizar, diante desse panorama, significa não afastar de 
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certo modo, aqueles que sustentam os conteúdos que vão ao ar — pelo suporte financeiro — e 

manter o interesse de um público generalizado. 

Assim, ao afirmar que existe um descompasso da televisão brasileira para com os 

assuntos referentes a gêneros e sexualidade, define-se o caráter opressivo e a força que as 

imagens provocam naqueles que assistem. O simulacro no qual se encontra a TV é um espaço 

confortável e cômodo para a não problematização de assuntos que comovem a sociedade 

contemporânea. Em vista disso, é um fato a existência de um ―armário televisivo brasileiro‖, 

no qual é nele que as emissoras se camuflam ao disfarçarem suas posições e opiniões diante 

de temáticas conflituosas.  

A necessidade da televisão em sair do armário é acompanhada da vontade de 

transgredir os sistemas e as mídias, com um ato autêntico, da regulação dos gêneros sexuais e 

das identidades que mascaram qualquer característica subjetiva de se colocar como oposição. 

O resultado disso não pode se basear na perda de espectador, mas no cumprimento de uma 

função social e educativa consciente ao agregar outros novos tipos de públicos. Eve Sedgwick 

exemplifica essa atitude quando cita o artigo de Philip Bockman
37

,  

 

A imagem do assumir-se confronta regularmente a imagem do armário, e sua 

posição pública sem ambivalência pode ser contraposta como uma certeza 

epistemológica salvadora contra a privacidade equívoca oferecida pelo armário: ―Se 

cada pessoa gay se assumisse para sua família‖, continua o mesmo artigo, ―cem 

milhões de gays americanos poderiam ser trazidos para o nosso lado. Empregadores 

e amigos heterossexuais poderiam significar mais cem milhões.‖ 

                                                         

                                                                                  (SEGDWICK, 2007, p. 27) 

 

No entanto, é perceptível o esforço da TV brasileira generalista em propor e ser um 

espaço de discussão. O fato da Rede Globo, maior emissora e império midiático do país, 

promover o primeiro beijo gay em sua telenovela no início de 2014, demonstra a tentativa de 

se alcançar uma profundidade maior sobre essas questões e acompanhar o progresso de uma 

sociedade em constante evolução. Desta forma, a emissora comprova ter sofrido grande 

pressão da população para que o beijo gay fosse realizado ao indicar uma interferência e 

receptividade maior do público na condução de seus conteúdos. 

A partir desse ponto, ao defender que a TV segmentada possui um ambiente de 

discussão e ampliação dos discursos relacionados a temas como gêneros e sexualidades, maior 

e mais disponível do que a TV generalista, é sugerido à necessidade de se repensar a função 

                                                           
37

 Ver Philip Bockman, A fine Day. New York Native (175), 1983, p. 13. 
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da televisão enquanto enunciador para um grande público. Através da perspectiva moderna da 

confluência do ser humano as práticas individuais pelo desenvolvimento de novas tecnologias 

e da alteração da função do olho, não apenas mais para ver, e sim como fonte de prazer e 

libido, aliada ao movimento escopofílico da sociedade contemporânea, a TV segmentada é 

um reflexo de que o dispositivo televisivo também interfere nos tipos de interação entre os 

seres humanos e, principalmente, na relação destes com o entretenimento e a informação: a 

espectatorialidade. 

Através do distanciamento da diversidade de gêneros, formatos e temas propostos pela 

grade da TV aberta, que gera um sentimento de conformidade sobre aquilo que se vê, devido 

a gostos particulares; da divisão do espectador em nichos temáticos e pelo conceito base de 

que as emissoras temáticas evidenciam e definem claramente suas propostas, gêneros 

narrativos e contextos; e da pluralidade da oferta, a TV fragmentada reúne e propõe condições 

para que o espectador seja capaz de ter um comportamento mais ativo sobre aquilo que quer 

assistir. Ou seja, possibilita a sensação de maior autonomia, mesmo no interior de uma oferta 

organizada pelas operadoras, para escolher os canais que suprimem suas aspirações e desejos 

visuais ou zappear, devido ao número de canais infinitamente superior.  

 

Zapping permite ao espectador construir uma experiência de visualização de 

fragmentos, uma colagem pós-moderna de imagens cujos prazeres (se posicionam, 

repousam) em sua descontinuidade, suas justaposições e suas contradições. Isso é a 

segmentação levada ao extremo da fragmentação e faz da televisão o ―texto 

produzível‖ mais aberto, pois foge (evita) de todas as tentativas de encerramento. É 

uma forma de video scratch que produz um texto de televisão individualizado fora 

de seus trabalhos produzidos em massa. 
38

 

                                              

                                                    (FISKE, 1987, p.104) 

 

A estratificação realizada pela TV segmentada ao contemplar gostos particulares de 

uma coletividade menor, faz da experiência televisiva algo mais íntimo, pois os indivíduos 

que não são priorizados na TV aberta se sentem representados e valorizados, criando novos 

tipos de contrato e contato com o espectador. Sendo assim, os queers tem mais espaço para 

visibilidade na TV segmentada, mesmo que esta direcione seu discurso a um público menor. 

Pois a TV temática sempre terá público, mercado e demanda. Para Dominique Wolton 

                                                           
38

 Tradução Livre. “Zapping allows the viewer to construct a viewing experience of fragments, a postmodern 
collage of images whose pleasures lie in their discontinuity, their juxtapositions, and their contradictions. This is 
segmentation taken to the extreme of fragmentation and makes of television the most open producerly text 
for it evades all attempts at closure. It is a form of scratch video that produces an individualized television text 
out of its mass-produced works.” 
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...esse tipo de televisão fracionada parece reunir as vantagens do individualismo e da 

sociedade de massa, em que os indivíduos se agrupam de modo essencialmente 

pessoal, todavia, o número de indivíduos confere o gosto particular de cada um 

significado coletivo.     

                                     (WOLTON, 1996, p. 107) 

 

 

A análise de ―Queer Eye for the Straight Guy‖ é coerente em muitos aspectos reais. 

Primeiro, porque se percebe a existência de poucos programas com conteúdo nacional 

dedicado ao público brasileiro que subvertam as práticas sociais hegemônicas. Segundo, que a 

mensagem desde tipo de programa é universal, logo, pode atingir os mais variados 

espectadores sem julgar sua comunidade ou descendência. E terceiro, que ao se reapropriar 

dos códigos que definem sua condição queer, ―Queer Eye‖ reformula a linguagem televisiva, 

através da sua integração com o canal e com toda a grade de programação ao ser visto não 

como um produto excêntrico ou extraordinário, mas sim, uma produção com características 

definidas que integra um ambiente plural e com demanda. 

A partir do que seria a essência da estrutura do seu formato, ―inverter os papeis 

sociais‖, as imposições de comportamento não mais partem da dinâmica heteronormativa, 

enquanto modelo de submissão — o heterossexual condicionando às regras de disciplinas 

performáticas sociais — agora, pela inversão de papel, o queer quem dinamiza e ameniza a 

pretensão patriarcal de construir regras de representação e valores. Pois, é o próprio queer 

quem ―resgata‖ o straight guy da construção social reiterada pelas práticas e instituições que o 

desajusta de obter excelência em muitos níveis simbólicos. 

Portanto, a ausência de programas com temáticas queers evidencia que o problema vai 

além das diferenças dos espaços entre TV generalista e TV segmentada. Ou seja, surge da 

conveniência em produzir conteúdos que abordem o assunto e naturalizem de forma coerente, 

sem estigmatizar a variedade de gêneros sexuais. Este trabalho não tem o objetivo nem 

intenção de julgar se um tipo de televisão é bom ou ruim, pois as controvérsias denunciam tal 

impossibilidade, mas sim, de propor o entendimento das estratégias de exposição dos 

indivíduos queers na televisão brasileira e, conduzir esta, a repensar com maior 

disponibilidade, novos conceitos de representação. 
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