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                                                         RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir a representação midiática de 

comportamentos desviantes de sexualidade. Para tanto, uma “Análise Textual” 

(CASETTI E CHIO, 1999) foi realizada na minissérie da TV Globo, “Felizes para 

Sempre?” (2015), na qual a protagonista, interpretada pela atriz Paolla Oliveira, é 

bissexual e garota de programa. Seguindo esta metodologia, optou-se por analisar a 

estrutura narrativa geral da minissérie (enredo) em vez de cenas específicas.  Como 

base teórica, foram utilizdas principalmente autores da “Sociologia do Desvio” (como 

Becker e Goffman ); teorias sobre os processos de estereotipização oriundos da 

Psicologia Social (valendo-se de Pereira e Jablonski, por exemplo), e abordagens 

sobre a esfera do Cotidiano e seus campos de senso comum e representações 

sociais, por meio de teóricos como Heller e Berger e Luckmann. As discussões foram 

confrontadas com concepções da mídia de massa enquanto indústria cultural, a partir 

de Kellner, Adorno e Horkheimer, entre outros pensadores. Como principal resultado, 

observou-se na arena midiática, a reprodução de conflitos sociais (KELLNER, 2001) 

sobre comportamentos desviantes de sexualidade, o que no caso da minissérie 

estudada se dá através de uma narrativa apenas aparentemente transgressora e 

emancipadora dos atributos desviantes, uma vez que ao longo da trama e em seu 

desfecho, são observados elementos de uma moralidade convencional, culminando 

em punições para personagens femininas com comportamentos desviantes de 

sexualidade. Em suma, nota-se que a emissora, enquanto parte integrante de uma 

Indústria cultural, ao retratar representações de comportamentos sexuais desviantes 

se mantém ainda predominantemente em uma linha de discurso hegemônico 

conservador continuando a situar tais comportamentos como marginais. 

 

Palavras – chave: Mídia e Cotidiano; Comportamentos Desviantes;  Sexualidade; 

Análise Textual; Felizes para Sempre. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to discuss the media representation of “deviant behavior of 

sexuality”  To this end, a “Textual Analysis” ( CASETTI and CHIO, 1999) was carried 

out in the TV Globo minisseries “Felizes para Sempre?” ( 2015), in which the 

protagonist, played by actress Paolla Oliveira, is bisexual and a prostitute. As a 

theoretical basis, authors from “Sociology of Deviation” were used (such as Becker 

and Goffman); theories about stereotyping processes from Social Psychology (drawing 

on Pereira and Jablonski, for example), and approaches to the everyday sphere and 

its fields on common sense and social representations, through theorists such as 

Heller and Berger and Luckmann. The discussions were confronted with conceptions 

of the mass media as cultural industry, based on Kellner, Adorno and Horkheimer, 

among other thinkers. As a main result, it was observed in the media arena, the 

production of social conflicts (KELLNER, 2001) on deviant behaviors of sexuality, in 

this case, in the studied miniseries, it takes place through the narrative that is only 

apparently transgressive and emancipating from deviant attributes, since throughout 

the plot and in its outcome, elements of a conventional morality are observed, 

culminating in extreme punishments for female characters with deviant sexual 

behavior. In short, it is noted that the broadcaster, as an integral part of the cultural 

industry, when portrying representations of deviant sexual behavior, still predominantly 

maintains a line of conservative hegemonic discourse, continuing to situate such 

behaviors as being marginal.  

Key-words: Media and Daily life; Deviant Behaviors; Sexuality; Textual analysis; 

Happy Forever. 
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 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, e 

publicada pelo site Agência Nacional, apesar da forma de assistir televisão estar se 

modificando com a disseminação dos Smartphones e Smart tvs, o aparelho televisivo 

ainda é um eletrodoméstico que se encontra muito presente na casa dos brasileiros. 

(GANDRA, 2018) 

A sondagem realizada no último trimestre de 2016 apurou que de 69,3 

domicílios particulares no Brasil, apenas 2,8% deles, ou seja, 1,9 milhão, não tinham 

televisão, destacando-se a região Norte do país, que apresenta os maiores índices 

(6,3%). (GANDRA, 2018). 

Maria Lucia Vieira, gerente de pesquisa do IBGE, em entrevista concedida ao 

site Agência Nacional afirmou que, apesar de ainda se encontrar mais de 30% de 

televisões de tubo nas residências brasileiras, a tendência é que elas sejam extintas 

com o passar do tempo, pois não são mais fabricadas e, consequentemente, serão 

substituídas pelas TV’ s de tela fina tipo LCD ou Plasma. (GANDRA, 2018) 

Todavia, apesar de reconhecermos o elevadíssimo número de aparelhos 

televisivos presente nas residências, não podemos esquecer que as novas 

tecnologias das Smart TV’ s ultrapassam o uso tradicional da televisão, possibilitando 

que a própria TV seja utilizada para acessar a internet e aplicativos de vídeos como 

YouTube e canais streaming1. (GLOBO UNIVERSIDADE, 2014)   

Em contrapartida, da mesma forma que se pode hoje fazer outros usos da 

Smart TV, as produções televisivas da TV aberta tradicional também se expandiram. 

Através de aplicativos como o Globoplay, por exemplo, é possível rever uma novela 

exibida pela Globo na década passada, uma série exclusiva ou até mesmo 

acompanhar a programação da emissora pelo celular, tablet, smart tv ou computador 

em tempo real. Em Fevereiro de 2019, o Globoplay ganhou festa no Temple House, 

na cidade de Miami, na Flórida, em comemoração à expansão do aplicativo aos 

Estados Unidos, possibilitando que brasileiros residentes em território americano e os 

 
1 Streaming é a tecnologia que permite consumirmos filmes, séries e músicas em qualquer lugar é bastante 

popular e acessível e vem ajudando a combater a pirataria. 
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nativos que tenham interesse pelas notícias do Brasil possam acessar o conteúdo da 

emissora, o que já vinha acontecendo na prática, desde o mês anterior.  

A fala de Santaella (2013) colocada abaixo resume bem este cenário, 

caracterizado como “transmídia”. 

 

A transmídia Storytelling (narrativa transmídia), conforme foi batizado 
por Jenkins (2008), refere-se a um processo pelo qual um conteúdo 
midiático como um filme transita para um game, ou pelo qual uma 
novela produzida para ser veiculada na TV, transita ainda pelas 
diversas telas dos dispositivos móveis, além de sites como YouTube 
e redes sociais, o Facebook e o Twitter, entre outras. Atualmente, o 
público deseja vivenciar as histórias e até mesmo colaborar com elas 
em tempo real, por meio de múltiplas telas. As novas audiências 
assistem à televisão na internet, acessam o conteúdo pelo celular e 
trocam informação nas redes sociais, tudo isso ao mesmo tempo, 
graças à portabilidade conectiva dos dispositivos móveis. 
(SANTAELLA, 2013, p. 238) 

 

Em resumo, nota-se que as novas tecnologias estão mudando as formas e usos 

da TV tradicional. Porém isso não significa um enfraquecimento dessa mídia, a qual 

continua tendo um potencial de influenciar o cotidiano do espectador das mensagens 

recebidas, principalmente quando se tratam de obras ficcionais como as telenovelas 

e as ficções seriadas, dado o alto nível de audiência deste tipo de programa, por mais 

que ela tenha reduzido seus índices ao longo do tempo. De fato, atualmente diversas 

novelas não conseguem alcançar a audiência de sucessos como a de “Pai Herói”, 

transmitida na década de 1970, com média geral de 61 pontos e cerca de 90 pontos 

durante o último capítulo. Média também alcançada por “Rainha da Sucata” (1990) e 

“Renascer” (1993) (COSTA, 2018).  

A partir de 2010, os maiores sucessos da emissora líder de audiência em 

teledramaturgia não passaram de 39 pontos, alcançados por “Avenida Brasil” e 39,2 

da antecessora “Fina Estampa”. Em 2020, até o início dos reflexos de isolamento 

social no Brasil referentes à pandemia de Covid-19, a obra apresentada no horário 

nobre da TV Globo, “Amor de Mãe”, apresentava uma média de 30 pontos (COSTA, 

2018), o que significa uma audiência de 20,65 milhões de pessoas, atingindo as metas 

da emissora (G1, 2017), caracterizando tal mídia, portanto, ainda hoje, como um 

espaço importante para a diversificação de imaginários e subjetividades. A seguir, 

reflexões de pensadores que fundamentam esse olhar. 
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Bronislaw Baczko (1985) afirma que “a influência dos imaginários sociais sobre 

as mentalidades depende em larga medida da difusão destes e, por conseguinte, dos 

meios que asseguram tal difusão”. Isso significa que quanto maior o alcance das 

mediações midiáticas, maior pode ser a propagação das mensagens transmitidas por 

ela. Nesse sentido, pode-se dizer que “para garantir a dominação simbólica, é de 

importância capital o controle destes meios, que correspondem a outros tantos 

instrumentos de persuasão, pressão e inculcação de valores e crenças” (BACZKO, 

1985, p. 313).  

Diante desta visão, pode-se dizer que a Rede Globo continua tendo um 

potencial de influência em comportamentos e visões de mundo, uma vez que, além 

dos fatores já apresentados, segue sendo a maior emissora de produção audiovisual 

do país, com seus mais de 30 diferentes programas semanais (GLOBO, 2020), 

atingindo diariamente 100 milhões de brasileiros (GLOBO UNIVERSIDADE, 2014), o 

que corresponde a quase a metade da população brasileira, segundo o site do IBGE 

(IBGE, 2020).  Vale ressaltar que, de acordo com o site oficial da emissora, dentre os 

programas transmitidos, as novelas e minisséries contabilizam cinco (5) a seis (6) por 

dia, exibidos durante seis dias (6) da semana. O que corresponde a uma importante 

parcela da programação. Além disso, a emissora também exibe os telejornais 

nacionais: Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo; jornais 

locais, transmitidos duas vezes ao dia; programas de entrevistas e diversidades como: 

“Encontro com Fátima Bernardes”, “Mais Você” e “Bem Estar”; programas musicais 

como “Caldeirão do Hulk” e diversos horários voltados para a programação de filmes, 

como “Sessão da Tarde”, “Corujão”, “Tela Quente”, “Domingo Maior”, entre outros.  

Também devido à proximidade que o gênero televisivo possui com a 

cotidianidade através da apropriação de fragmentos da realidade em suas tramas, a 

TV se torna uma possível influenciadora de modelos e padrões de moda, 

pensamentos, gostos musicais, linguagens e ideologias, por meio dos personagens 

da ficção e outras mensagens. Exemplo disso, a utilização de objetos da ficção por 

mulheres do mundo real como a pulseira-anel da personagem Jade, na novela “O 

Clone” (2001); os boleros de Vitória em “Belíssima” (2006), o esmalte azul e os bodys 

de costas nuas de Clara na novela “Em Família” (2014), ou ainda o corte de cabelo 

Pigmaleão 70, usado pela personagem de Tônia Carrero na novela de mesmo nome 

(1970), dentre muitos outros. De acordo com Laporta apud Bauman (2007)  
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a estratégia das telenovelas no processo de inclusão e exclusão de 
indivíduos se associa ao consumo de produtos apresentados durante 
a trama das telenovelas, visto que, esta construção de valores torna-
se um ciclo vicioso para o telespectador, provando que este indivíduo 
pertença e está incluído em determinados grupos sociais idealizados 
pela ficção das telenovelas. 

 

Assim, reconhecendo a relevância da Indústria Cultural na formação de 

estereótipos – conceito a ser trabalhado nesta dissertação - e na discussão de 

inúmeros assuntos de importância social que são levados diariamente às telas da TV, 

entre elas as formas como a mídia representa as minorias sociais quanto a questões 

relacionadas à sexualidade da mulher, ou seja, a “comportamentos desviantes” de 

sexualidade, termo adotado por Goffman a ser explorado neste trabalho, acredita-se 

ser  necessária uma visão mais crítica  não só em relação aos conteúdos midiáticos 

em geral, mas, principalmente, frente aos conteúdos que, à primeira vista, se mostram 

contraestereótipicos, enaltecedores da diversidade. 

Lembrando o próprio conceito de Indústria Cultural, que, em linhas gerais, 

consiste, de acordo com Rüdiger (2010, p. 138; 140) em transformar a cultura em bens 

mercadológicos, orientando-os “em função em sua possibilidade de consumo no 

mercado”, mediante diretrizes, portanto, em que predominam critérios econômicos. 

Neste ambiente onde “o consumidor não é soberano, como a indústria cultural queria 

fazer crer, não é o seu sujeito, mas o seu objecto” (ADORNO, 1967, p.6), pode-se 

notar que há uma marcante vertente de negócios e lucratividade envolvendo o produto 

midiático, de modo a torná-lo principalmente, um produto de entretenimento. Dessa 

forma, a programação tem obrigatoriamente, que dar audiência, sendo esta, 

considerada o “termômetro” das características do conteúdo a ser transmitido e, 

inclusive, do que as emissoras poderão cobrar pela publicidade apresentada ao longo 

dos intervalos comerciais.  

Postos esses dados, é fato que a Rede Globo, desde a extinção da antiga 

emissora denominada TV Tupi, em 1980, vem ocupando a supremacia no setor.  

Porém, de acordo com Cintra (2007), em 2007, a Rede Globo de Televisão já se 

encontrava imersa em uma significativa crise econômica vinculada à queda de 

audiência em vários programas, como as novelas. Isso pode ser constatado através, 

por exemplo, dos índices atuais do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE), que demonstram aumento vultoso da audiência dos canais fechados desde 
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2000. “São visíveis os sinais de que o público depende menos da Globo para se 

informar e se distrair. A debandada atinge novelas (carro-chefe da audiência global), 

futebol, seriados, atrações semanais e a programação da manhã”, afirma Cintra 

(2007). Benício (2019) corrobora esse cenário de queda de audiência, levantando 

como motivações séries dos canais pagos e serviços de streaming, “num momento 

de explosão de criatividade das séries nos canais pagos e serviços de streaming, 

a Globo sofre revés com seu principal produto de teledramaturgia.” (BENÍCIO, 2019) 

Ainda hoje consideradas o principal produto da Rede Globo, por alcançar os 

maiores índices de audiência, as novelas (carro-chefe da audiência global) também 

vêm sofrendo um declínio notável de público, levando a emissora a tentar novas 

fórmulas e investir maciçamente em minisséries transmitidas no horário das 23 horas, 

com as quais têm obtido um melhor retorno dos telespectadores. A despeito disso, 

como afirma Padiglione (2019), “tudo em que a TV Globo inova hoje nos horários após 

às 23h, ela esqueceu de fazer com o resto da programação”.  

Desta forma, pode-se perceber, que tais minisséries nada mais são que um 

subproduto desse fenômeno de audiência da televisão brasileira, apesar de 

apresentarem algumas diferenças estruturais como um número reduzido de 

personagens e tramas, com menor conteúdo ficcional (PALLOTINI, 1996), renova hoje 

um número menor de capítulos. Além de se tratarem de obras fechadas, ou seja, as 

quais já se sabe a trajetória completa dos personagens desde o início das gravações, 

não tendo estes seus percursos alterados de acordo com a audiência ou opinião dos 

telespectadores, como acontece com as telenovelas, consideradas obras abertas. 

Além disso, por serem exibidas num horário mais tarde vem sendo utilizadas pela 

emissora como termômetro na abordagem de temas mais polêmicos e ousados como 

23acontece com “Felizes para Sempre?”, ficção escolhida como pano de fundo para 

discussão da temática deste trabalho.  Por este motivo, apesar de não se tratar 

especificamente de uma telenovela, a presente dissertação irá utilizar os conceitos 

desta ao longo de seu desenvolvimento.  

Como afirma Machado (2006), “o programa de expressão e lucratividade 

maiores são as telenovelas, assistidas e inspiradas na peculiaridade de cada indivíduo 

que se dispõe a assistir ao programa”. De fato, logo após seu surgimento, na década 

de 1950, a telenovela não demorou muito para cair na preferência do telespectador 

brasileiro, tornando-se uma das programações de maior lucratividade para as 

emissoras.  
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Daí por diante, a Rede Globo consegue alcançar os maiores índices 
de audiência da televisão brasileira, graças às telenovelas que, por 
muitas vezes, tratavam de temas de interesse dos próprios 
departamentos da emissora. Temas, embora conflitantes, ligados à 
realidade social, que conseguiam se associar ao poder da 
propaganda, posicionando-se comercialmente” (MACHADO, 2006) 

 

Mediante as questões levantadas até aqui, a proposta deste trabalho é 

investigar se, e como as representações sociais específicas de “comportamentos 

desviantes” de sexualidade feminina, tomando aqui o termo de Goffman (1963) a ser 

aprofundado adiante, refletem efetivamente um viés contraestereotípico de gênero ou, 

contrariamente, acabam contribuindo para a manutenção de um olhar estereotipado 

sobre a mulher, condizente à dominação masculina. Para tanto, serão analisados, via 

metodologia de “Análise Textual de Material Audiovisual”, de Casetti e Chio (1999), a 

“narrativa da história” e alguns elementos do chamado “esquema de leitura” dos 

autores, que perpassam os dez (10) capítulos da minissérie “Felizes para Sempre?”, 

transmitida pela TV Globo no período de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2015. Serão 

observadas com especial atenção especificamente as cenas da personagem Denise, 

interpretada pela atriz brasileira Paolla Oliveira, nas quais serão observados os 

elementos discursivos e os efeitos de sentido referentes aos comportamentos 

desviantes da sexualidade feminina. No capítulo desta dissertação direcionado à 

metodologia de análise, serão mencionados de modo detalhado os mecanismos deste 

estudo. 

O eixo narrativo desta ficção seriada televisiva se dá, resumidamente, da 

seguinte forma: Denise vive um relacionamento lésbico com sua companheira e 

possui uma vida oculta como Danny Bond, uma garota de programa, que, após ser 

chamada para um “ménaje à trois”2, se envolve com o marido e a esposa sem que um 

saiba do outro; ao longo da trama, ela se empenha para que ambos se apaixonem por 

ela, o que resulta em sua morte quando perde o controle da situação e é descoberta 

pelo casal concomitantemente. 

A escolha da personagem de Paolla Oliveira foi motivada pelo fato desta 

apresentar indicadores de diversas marcas não hegemônicas da sexualidade 

feminina, entendidos aqui como “comportamentos desviantes”, conforme será melhor 

 
2 De acordo com dicionários de língua portuguesa, trata-se de um arranjo segundo o qual três pessoas 

compartilham relações sexuais e/ou amorosas.  
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explicado adiante, como bissexualidade, prostituição, liberação sexual, entre outras, 

ao mesmo tempo em que estão presentes também alguns aspectos do discurso 

hegemônico como, padrão de beleza que agrada a visão patriarcal, além de outras 

matizes a serem identificadas. Todos esses comportamentos serão analisados ao 

longo do terceiro capítulo desta dissertação, quando uma amostra ampla de cenas da 

personagem na série será discutida, a fim de se chegar a uma conclusão consistente 

em relação ao objeto escolhido. Pretende-se abordar teoricamente alguns campos de 

estudo de grande relevância para a pesquisa, a saber: teorias sobre o Cotidiano; 

estereótipos e estigmatização, representações sociais; comportamentos desviantes; 

(sub) representação de sexualidade na mídia, especialmente em telenovelas; e 

indústria cultural, entre outros.  

Assim, a dissertação está dividida em três capítulos centrais: 1) Cotidiano e 

representações sociais; 2) Indústria Cultural e “comportamentos desviantes”, e 3) 

Representações sociais de comportamentos desviantes de sexualidade na Indústria 

Cultural.  

O primeiro capítulo abordará o campo teórico de cotidiano e representações 

sociais, inserindo nas discussões, por exemplo, conceitos de cotidiano, descrições de 

suas estruturas, noções sobre a unidade indivisível compreendida por “essência” e 

“aparência” no cotidiano, a partir de Kosik (2002). Além disso, o segundo subcapítulo 

discutirá sobre o potencial alienador e transformador do cotidiano do homem comum, 

tendo em vista inclusive as possibilidades de suspensão da cotidianidade (HELLER, 

1970) e a intencionalidade da mídia em dissipar um discurso hegemônico (KELLNER, 

1995). 

O capítulo 2 abordará as noções de Indústria Cultural, Comportamentos 

Desviantes e Estereótipos segundo a Psicologia Social e a Sociologia do Desvio, 

trazendo à discussão o papel das mídias inseridas em uma lógica industrial e 

capitalista, na propagação e fortalecimento de estereótipos, e, portanto, de 

preconceitos e discriminação em relação às minorias sociais (JABLONSKI, ASSMAR, 

RODRIGUES, 2010). Erving Goffman (1963), que aborda os conceitos de “Estigma”, 

“Comportamentos desviantes” e “Desvios e normas” será um dos autores basilares 

para este capítulo, assim como Howard S. Becker (1985), estudioso da vertente 

interacionista da “Sociologia do Desvio”, que apresenta a afirmação fundamental para 

esta dissertação, de que a moralidade de uma sociedade é socialmente construída. 

Também serão trazidas neste momento o olhar de outros filósofos da área como 
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Conrad e Schneider (1980), Faugeron (1976) e Selosse (1981). O que será finalizado 

com a discussão sobre estereótipos e o papel da mídia no fortalecimento e na diluição 

dos mesmos, com destaque para a visão estereotipada de comportamentos 

desviantes, especialmente de sexualidade, demonstrando como personagens 

LGBTQI+ vem sendo representado pelas telenovelas e minisséries ao longo da 

história da televisão brasileira.  

Após o esclarecimento dos pilares teóricos desta pesquisa expostos nos dois 

primeiros momentos da dissertação, o capítulo 3 focará diretamente na série, objeto 

empírico deste estudo. Neste momento será apresentada uma “análise descritiva 

geral” e uma “análise interpretativa” da minissérie “Felizes para Sempre?”, 

apresentando os personagens, interação entre eles, a trama como um todo, ficha 

técnica e o cenário escolhido para a produção audiovisual, tendo como metodologia, 

como já citado, a “Análise Textual em Produções Audiovisuais”, de Casetti e Chio 

(1999), pois, como afirmam os autores, este tipo de análise pode complementar 

alguns pontos que seriam limitados pela análise de conteúdo devido ao seu caráter 

mais quantitativo, focado em cenas específicas, em vez de abarcar a narrativa geral 

da história.  

Justifica-se o interesse pela temática geral da dissertação, os ainda recorrentes 

conteúdos que reproduzem o discurso hegemônico de estereotipização da mulher, 

mesmo quando se pretendem como uma ode à diversidade. Atualmente muito se tem 

falado sobre diversidade na mídia. Inclusive muitos programas vêm abordando o tema 

como aconteceu com a temporada “Viva a Diferença” da novela teen brasileira 

“Malhação”, voltada para o público adolescente, e o programa “Amor & Sexo”, ambos 

transmitidos pela Rede Globo. Apesar de manifestarem buscar a valorização da 

diversidade (de gênero, de sexualidade LGBTQI+, étnico-racial, de classe, entre 

outras abordagens), por algumas vezes receberam críticas de um tratamento 

superficial e, em alguns momentos, contraditórios, para as minorias sociais 

protagonizadas. “Amor & Sexo”, por exemplo, “é compreendido como uma prática de 

produção de sentido na disputa pelo discurso hegemônico, acerca da sexualidade” 

(BARROS; SANTOS; PASSOS; OLIVEIRA; SILVA; GOMES, 2009). De acordo com 

esses autores, outro fator que aponta para a manutenção do discurso hegemônico 

neste programa é o fato de que o quadro chamado “Dicas da Semana” é composto 

primordialmente por casais heterossexuais e casados, que aconselham o público 
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sobre como manter relacionamentos, assim como ocorre com o denominado “Strip 

Quis”, quadro em que os convidados também são sempre um casal heterossexual.    

Parte-se de uma hipótese central para a realização desta pesquisa, a qual pode 

vir a ser contrariada: subentende-se que, sendo a Rede Globo uma emissora de TV 

aberta, que precisa de grandes audiências para poder alcançar altos lucros com 

publicidade e mershandising, ela suavize os comportamentos desviantes da 

sexualidade feminina com elementos que possam garantir esses índices elevados 

favoráveis a manutenção do poder hegemônico deste conglomerado midiático e, 

consequentemente, ao poder do patriarcado, ou seja, à dominação masculina. “Os 

produtos da mídia, portanto, não são entretenimento inocente, mas têm cunho 

perfeitamente ideológico e vinculam-se à retórica, a lutas, a programas e ações 

políticas” (KELLNER, 2001, p.123). 

Afinal, complementando reflexões colocadas anteriormente sobre indústria 

cultural, se televisão é também mercadoria, visto que a programação precisa dar 

audiência e lucratividade para continuar veiculando uma dada programação, a beleza 

e a sensualidade feminina, simbologias marcantes no produto audiovisual a ser aqui 

analisado, também podem se tornar produtos a serem “vendidos” neste espaço 

televisivo. 

É fato que tal apreciação pela sociedade de valores estigmatizantes de gênero 

e sexualidade é fruto de um processo histórico, e não uma invenção midiática. Porém, 

é também através dos produtos midiáticos que tais discursos são superestimados 

como uma realidade a ser alcançada dentro da sociedade do espetáculo, dando a 

impressão de que tais ideais sejam facilmente ou verdadeiramente alcançáveis aos 

seres humanos, bem como os mais corretos a serem seguidos. A ficção midiática 

produz nas telenovelas um simulacro da cotidianidade, que ajuda a sociedade a 

normatizar e normalizar padrões hegemônicos da sociedade, empurrando, 

consequentemente, a “diferença” para o lugar da estranheza, do equívoco. Esse jogo 

entre diferença e identidade é muito importante na constituição dos sujeitos, como fala 

Tomaz Tadeu da Silva nessa análise: 

A definição daquilo que é considerado aceitável, desejável, natural é 
inteiramente dependente da definição daquilo que é considerado 
abjeto, rejeitável, antinatural. A identidade hegemônica é 
permanentemente assombrada pelo seu Outro, sem cuja existência 
ela não faria sentido. Como sabemos desde o início, a diferença é 
parte ativa da formação da identidade. (SILVA, 2000)  
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Em certa medida, contudo, o desviante, o eu que foge da normalização, 

também ganha espaço na mídia. Afinal, tal como afirma Douglas Kellner (2001), como 

um ambiente que reproduz simbolicamente os “conflitos fundamentais da sociedade”: 

“vemos a cultura da mídia como um terreno de disputa que reproduz em nível cultural 

os conflitos fundamentais da sociedade e, não como um instrumento de dominação” 

(KELLNER, 2001, p.134). É justamente por se assemelhar tanto com a realidade, a 

ponto de confundir o telespectador, que a cultura midiática não poderia deixar de 

reproduzir suas mazelas, a fim de se tornar uma cópia o mais fiel possível do cotidiano, 

para que desta forma a sociedade se identifique verdadeiramente com os 

personagens das tramas ficcionais. E tal processo, complementa-se aqui, costumam 

ser colocado em prática pela empresa midiática inclusive por poder ampliar sua 

audiência, ao alcançar nichos de mercado antes sem identificação com os conteúdos 

disseminados. “A telenovela é um dos gêneros mais tradicionais da América Latina. 

Sua apropriação da realidade faz com que os espectadores se identifiquem e 

conectem as tramas a fatos do seu cotidiano. Revivam o que elas são ou foram e se 

projetem. (LOPES, 2014)  

A Mídia tende, então, a estereotipar o papel do gênero feminino e masculino, 

propondo à sociedade como se deve ser homem e mulher de acordo, e normatizando, 

assim, o comportamento de cada um dos sexos. Consequentemente, o que foge a 

isso passa a ser o “estranho”, o “anormal”. Portanto, o que não deve ser aceito.  Nesse 

sentido, Boris e Cesídio apud Kellner (2001) acreditam que:  

a cultura dos meios de comunicação de massa interfere na construção 
da visão de mundo do indivíduo e no seu senso de identidade e de 
gênero, ou seja, como ser mulher e como ser homem, consumando 
estilos e modos de vida, bem como ações sociopolíticas e ideias. Ela 
não apenas veicula, mas também constrói discursos e produz 
significados e sujeitos. (KELLNER, 2001) 

 

Construídas desde o início da dramaturgia, a partir do melodrama as mulheres 

das representações midiáticas tornaram-se objeto de consumo dentro da lógica 

mercadológica da indústria cultural. Seguindo esta lógica, tais mulheres midiatizadas 

foram tendo sua sexualidade controlada, definida e validada pela indústria cultural e 

esses discursos midiáticos foram ganhando centralidade, espalhando-se pelo mundo 
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de tal forma como se a mídia fosse um “dispositivo”, tomando aqui o termo de 

Foucault.  Para o autor de A História da Sexualidade, dispositivo consiste em:  

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer 
entre estes elementos (FOUCAULT, 1988, p. 244).  

 

Utilizamos tal terminologia Foucaultiana justamente por ser através dos 

discursos midiáticos, que propõem regras sociais, inclusive de padrões de beleza e 

moral, que a sexualidade feminina passa a ser normatizada e normalizada, 

construindo-se um “comum”, o “normal” e um “não comum”, o estranho.  Isso nos 

remete a retomar a ideia de que a incursão das sexualidades nos corpos seja também 

uma atividade midiática a fim de preservar a manutenção da audiência, embora tal 

processo se dê dentro de um contexto cultural.  

Assim, deixando de ser algo individual, a sexualidade passa a ser abordada 

pelas relações de poder. Mais detalhadamente, a sexualidade feminina e a erotização 

do feminino pela mídia ganham sentido nas redes de poder das quais os meios de 

comunicação de massa, entre eles, a televisão, por exemplo, fazem parte. São 

exemplos destas redes de poder a escola, a igreja e a família. Ou seja, instituições a 

que é atribuído o papel de “educar” o sujeito a viver de acordo com os preceitos e 

interesses da classe dominante. O que nos remete ao pensamento foucaultiano que 

vê a sexualidade como uma criação compartilhada pela sociedade, historicamente 

definida pela produção de discursos, pelo cumprimento de normas sociais e 

atravessada também por comportamentos desviantes. (FOUCAULT, 1988) 

Através das reflexões apresentadas nesta Introdução, pode-se compreender 

que a sexualidade faz parte da constituição identitária do sujeito, definido no bojo da 

história e da cultura da sociedade e que a mídia também é um dos dispositivos para 

definir o que é a normalidade, isto é, a identidade, e o que é a diferença, ou seja, “o 

outro’, retomando Silva (2000), anteriormente colocado. O telespectador pode se 

identificar com o que vê e construir sua identidade, inspirado também por personagens 

midiáticos possuidores de características que o fazem sentir preenchendo melhor 

suas lacunas do self.  
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Porém, deve-se ressaltar que tal discurso midiático se repete com frequência, 

embora as questões de pertencimento e identidade não sejam necessariamente fixas. 

Assim sendo, um sujeito que sonha em pertencer a tal grupo ou até mesmo já se sente 

pertencente a esse grupo, pode passar a almejar pertencer a outro determinado grupo 

ou mesmo passar a se sentir estranho a esse grupo. Uma pessoa que vive anos como 

heterossexual, por exemplo, pai de família, pode vir a se reconhecer gay, e com a 

mudança de sua orientação sexual, modificar também seu sentimento de 

pertencimento àquele determinado grupo, passando, então, a se identificar com o 

grupo homossexual.  

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” 
não têm solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, 
são bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o 
próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como 
age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores 
cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade.” 
(BAUMAN, 2005, p. 17). 

 

E é justamente nessa corrente de comunicação do real com o imaginário que a 

telenovela e seus subprodutos aproximam-se cada vez mais do receptor, estreitando 

os laços entre realidade e ficção. Neste processo, a ficção televisiva começa a imitar 

o real tão bem que parece se tornar um simulacro perfeito.  

 

1. COTIDIANO E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

1.1 – NOÇÕES SOBRE O COTIDIANO 

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem sem nenhuma 
exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho 
intelectual e físico. Ninguém consegue identificar-se com uma 
atividade humano-genérica a ponto de poder desligar-se inteiramente 
da cotidianidade. E, ao contrário, não há nenhum homem, por mais 
“insubstancial” que seja, que viva tão somente na cotidianidade, 
embora essa o absorva preponderantemente (HELLER, 1970, p. 17). 

 

A filósofa húngara Agnes Heller, colaboradora de Lukács, que também foi seu 

principal mestre, fez parte de um grupo de intelectuais que elaboraram o chamado 

marxismo crítico no Leste Europeu. Nesse sentido, de modo geral, a Escola de 

Budapeste foi responsável por interpretações antropológicas do Marxismo 
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embasadas em obras de Marx que haviam sido refutadas. Tais estudos geraram 

interpretações antropológicas do Marxismo que reconstruíram o conceito de natureza 

humana e se voltaram a temas negligenciados pelas versões oficiais, como a análise 

da vida cotidiana. (HELLER, 1970) 

Para Heller (1970, p.17), o conceito de cotidiano está diretamente relacionado 

àquilo que é vivido e à vida social dos indivíduos sociais. Ou seja, todo indivíduo 

possui uma “atividade humano – genérica”, sua “unicidade”. Todavia, desde o 

momento do nascimento do indivíduo, ele se encontra inserido em uma vida social, 

que lhe mostra o modo em que se deve aprender a viver socialmente. Em outras 

palavras, todo homem é um indivíduo por si só, mas dialeticamente precisa aprender 

a exercer sua cotidianidade para estar apto a viver em sociedade. Deste modo, de 

acordo com a filósofa, ninguém consegue ser indivíduo todo o tempo e nem mesmo 

um ser puramente social. (HELLER, 1970) 

Vale ressaltar que o indivíduo a que a autora se refere não se trata de um 

indivíduo abstrato ou excepcional, mas sim de um indivíduo voltado às atividades de 

sua sobrevivência, ou seja, a sua cotidianidade. No bojo disto, não lhe é mais possível 

ficar imerso à sua subjetividade. Assim, pode-se dizer que a vida cotidiana é a vida de 

todo o homem, a vida ordinária, independentemente do sistema de produção em que 

este encontra-se inserido, pois engloba a todos. Mesmo quem nasceu em uma ilha 

deserta, por exemplo, não consegue fugir de sua cotidianidade. Todos os dias o 

indivíduo precisará dormir, acordar, se alimentar, ir em busca de alimento etc. 

(HELLER, 1970) 

Contudo, também pode-se dizer que a vida cotidiana abrange o indivíduo por 

completo, visto que, para exercer sua cotidianidade ele precisará de seus sentidos, 

sentimentos, emoções, capacidades físicas, intelectuais, ideologias e etc. Ou seja, ele 

encontra-se imerso por inteiro em sua cotidianidade, atuando simultaneamente como 

“ser particular” e “ser genérico”. (HELLER, 1970) Em outras palavras, como exemplo, 

pode-se dizer: todos precisam se alimentar para viver, mas cada indivíduo necessita 

de uma quantidade diferente de alimento, que fará parte da subjetividade do sujeito, 

de acordo com sua rotina individual de trabalho e necessidades do próprio organismo. 

Além disso, um pode ter um intuito de se alimentar menos para ficar com o corpo mais 

esbelto, ou o outro pode querer se alimentar mais porque está em período gestacional, 

ou mesmo porque pretende ganhar massa muscular. 
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Já os autores Peter Berger e Thomas Luckmann (2004) fazem a análise da vida 

cotidiana sob o aspecto fenomênico. Nesse sentido, enfatizam que, a construção da 

realidade trata-se de um fenômeno social, ou seja, “a realidade é construída 

socialmente”. Desta forma, sua sociologia do conhecimento tem como foco principal 

a análise da realidade na vida cotidiana, ou seja, das relações existentes entre o 

pensamento humano e o contexto através do qual tais pensamentos surgem, 

incumbindo-se de:  

ocupar-se com o que os homens “conhecem” como “realidade” em sua 
vida cotidiana, vida não teórica ou pré-teórica. Em outras palavras, o 
“conhecimento” do senso comum, e não das “ideias”, deve ser o foco 
central da sociologia do conhecimento. É precisamente este 
“conhecimento” que constitui o tecido de significados sem o qual 
nenhuma sociedade poderia existir. [...] A sociologia do conhecimento, 
portanto, deve tratar da construção social da realidade (BERGER E 
LUCKMANN, 2004, p. 29-30). 

  

Berger e Luckmann (2004) acreditam que a vida cotidiana tem início nas ideias 

e ações do homem ordinário, sendo tais transformadas por ele em realidade. “A vida 

cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e 

subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo 

coerente” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 35). Ou seja, os autores acreditam ser a 

realidade uma criação intencional da consciência, encarada pelo homem como a “vida 

cotidiana”.  

Para eles, a realidade da vida cotidiana encontra-se organizada em torno do 

“aqui” e “agora”: corpo físico e o momento presente. Porém, apesar disso, ela 

transcende tais questões, indo além deste mundo físico e criando mundos subjetivos 

afim de externalizar sua existência. (BERGER; LUCKMANN, 2004) Em outras 

palavras: se sou médico vou me interessar pelos fatos e ideias relevantes ao mundo 

dos médicos, porém nada me impede que eu desperte interesse pelo mundo da 

culinária, por exemplo. (BERGER; LUCKMANN, 2004) 

Após conceituar a vida cotidiana, Heller (1970) nos fala ainda sobre sua 

“estrutura”, destacando a “heterogeneidade” como uma de suas principais 

características. Como continua Heller (1970, p. 18), “a vida cotidiana é, em grande 

medida, heterogênea; e isso sob vários aspectos, sobretudo ao que se refere ao 

conteúdo e à significação ou importância de nossos tipos de atividade”. Ou seja, 

dentro da cotidianidade do sujeito encontram-se diferentes atividades em relação às 
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quais ele vai se dividir para exercê-las, como trabalhar, estudar, namorar, ir à igreja, 

à praia, entre outras diversas. E essa divisão acontece subjetivamente, variando de 

sujeito para sujeito, de acordo com a importância que tais atividades terão para ele. 

(HELLER, 1970)  

 De acordo com a autora, tal variação também leva a classificar a vida cotidiana 

não somente como “heterogênea”, mas também como “hierárquica”, visto que a 

importância recebida por cada uma dessas atividades vai obedecer a uma hierarquia, 

que também sofrerá variações de acordo com a classe econômica e o momento 

histórico de cada indivíduo. (HELLER, 1970) Assim, na vida de uma mulher da 

atualidade, é comum que o trabalho esteja no topo de sua hierarquia, como uma das 

principais atividade de sua vida, pois é essencial para a garantia de seu sustento e de 

sua família, ocupando a maior parte do seu dia. Entretanto, se analisarmos a vida de 

uma mulher do período feudal, excluída do mercado de trabalho, a atividade 

predominante em sua vida provavelmente fosse a “purificação” (HELLER, 1970), 

através da atividade religiosa, ou os encargos do lar, de acordo com a camada social 

em que estivesse inserida.  

Nildo Viana (2008, p. 70) concorda com Heller quanto à presença da 

heterogeneidade na vida cotidiana e, assim como a filósofa, destaca a importância de 

outra característica dessa estrutura: a “imediaticidade”. De acordo com o autor, a 

imediaticidade é uma das características responsáveis pela alienação da vida 

cotidiana, dificultando o pensamento analítico mediante a realidade. Assim, o 

indivíduo, ao exercer sua cotidianidade, em que precisa responder de imediato a 

diversas funções que lhe são incumbidas, pode se tornar um ser mais raso, superficial 

em alguns campos, tendendo a menos momentos de pensamento reflexivo.  

A cotidianidade não significa a vida privada em oposição à vida 
pública. Não é tão pouco a chamada vida profana em oposição ao 
mais nobre mundo oficial: na cotidianidade vive tanto o escriturário 
como o imperador. Gerações inteiras e milhões de pessoas viveram e 
vivem na cotidianidade como em uma atmosfera natural sem que lhes 
ocorra à mente, nem de longe, a ideia de indagarem qual o sentido 
dessa cotidianidade (KOSIK, 1986, p. 68 apud VIANA, 2008). 

 

Mediante a isso, Viana (2008) ressalta dois elementos que aponta como 

fundamentais à vida cotidiana: a “naturalização” e a “superficialidade”. Justamente 

devido a essa tendência ao não questionamento destacada por Kosik, a vida cotidiana 
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é apresentada ao homem ordinário como algo natural, intrínseco à sua realidade, “sem 

exigir grandes reflexões e aprofundamentos, sem explicações complexas, sem trazer 

a necessidade de ir além do cotidiano”. (VIANA, 2008, p.70) Ou seja, tomemos o 

exemplo do indivíduo que nasce e aprende que deve ir à igreja todos os domingos. E 

ao crescer simplesmente repete esse processo, sem refletir quais as razões desta 

prática, quais seus efeitos, que agentes sociais a incentivam e por quê.  

De acordo com Viana (2008), uma quarta característica se destaca na vida 

cotidiana, também enfatizada por Heller (1970): a “regularidade”. As ações da 

cotidianidade se repetem com regularidade, dia após dia, executadas quase como um 

roteiro da práxis utilitária.  

A vida cotidiana é aquela dos mesmos gestos, ritos e ritmos de todos 
os dias: é levantar nas horas certas, dar conta das atividades caseiras, 
ir para o trabalho, para a escola, para a igreja, cuidar das crianças, 
fazer o café da manhã, fumar o cigarro, almoçar, jantar, tomar a 
cerveja, a pinga ou o vinho, ver televisão, praticar um esporte de 
sempre, ler o jornal, sair para um “papo” de sempre, etc....Nessas 
atividades, é mais o gesto mecânico e automatizado que as dirige que 
a consciência. (FALCÃO, 1987, p. 22)  

 

Apesar disso, como destaca Heller (1970, p. 29) a “espontaneidade” também é 

uma característica dominante da vida cotidiana. Para a filósofa, a espontaneidade é 

uma tendência da vida cotidiana, mesmo ponderando que tal espontaneidade nem 

sempre se apresenta no mesmo nível nas diversas atividades e diferentes situações. 

Heller (1970) define esta característica como a postura de as ações da cotidianidade 

ocorrerem principalmente automática e irrefletidamente. O homem ordinário aprende 

o que é necessário para viver socialmente, como comer usando talheres, por exemplo, 

e repete tal ação ao longo da vida, sem se preocupar em questioná-la. (HELLER, 

1970). Relacionando essa e outras características da vida cotidiana com a temática 

desta dissertação, ressalta-se que quem transgride as chamadas regras sociais por 

trás desta automaticidade, pode passar a viver à margem da sociedade e ser 

considerado como um desviante. Porém, tal questão será discutida em um capítulo à 

parte neste trabalho.  

A “espontaneidade” se aproxima do que a autora destaca como 

“economicismo” (HELLER, 1970, p. 31), que seria uma quarta característica da vida 

cotidiana em que “o homem atua na base da probabilidade, da possibilidade: entre 

essas atividades e a consequência delas”. Ou seja, dentre as múltiplas ações 
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executadas na vida social, não há como haver um cálculo exato sobre as 

consequências das ações humanas, porque nem haveria tempo hábil para isso, 

mediante tantas ações executadas no dia a dia. Mediante a isso, trabalha-se com uma 

probabilidade de que será alcançado o objetivo na vida cotidiana, pensamento e ação 

manifestam-se e funcionam somente na medida em que são indispensáveis à 

continuação da cotidianidade, as ideias necessárias à cotidianidade dificilmente se 

elevam ao nível da teoria, assim como a atividade cotidiana não pode ser considerada 

“práxis pretendido. Assim, uma vez que” (prática validada por um raciocínio reflexivo, 

teórico). (HELLER, 1970) 

 

Toda categoria de ação e do pensamento manifesta-se e funciona 
exclusivamente enquanto é imprescindível para a simples continuação 
da cotidianidade; normalmente, não se manifesta com profundidade, 
amplitude ou intensidade especiais, pois isso destruiria a rígida 
“ordem” da cotidianidade. E, quando efetivamente se manifesta com 
maior intensidade, dissolve fatalmente essa ordem, tanto nos casos 
em que “tende para cima”, elevando-nos ao humano-genético, fato 
que jamais pode caracterizar a totalidade de nossa vida, quanto 
naqueles que tende “para baixo” – como aconteceu a Oblomov – 
incapacitar-nos para vida (HELLER, 1970, p.31) 

 

Se, de acordo com Heller a vida cotidiana é a vida do homem inteiro e, “ninguém 

vive só o cotidiano, assim como ninguém vive só a vida não cotidiana”, como colocado 

no início deste texto (HELLER, 1970), vale refletir no que se conceituaria essa esfera 

do não-cotidiano em complementação ao cotidiano, já bastante falado neste capítulo. 

A práxis que remete ao não cotidiano diz respeito a um momento em que o homem 

se distancia de sua “particularidade”, apresentando-se como “ser humano-genérico”, 

que, estando mais consciente de sua ligação com a história, a humanidade, tem mais 

a refletir sobre as possibilidades da vida fora do ambiente automatizado e de repetição 

do cotidiano. Com base nisso, podemos destacar como momentos em que o homem 

perpassa para a esfera do não cotidiano, por exemplo, os pensamentos relativos à 

moral e à ética visando combater com preconceitos e aspirações mais profundas 

como trabalhos artísticos, por exemplo. (HELLER, 1970)  

Vale lembrar, como continua Heller (1970), que mesmo um cientista, um 

estadista revolucionário ou um artista, não atuam o tempo todo, nem por inteiro em 

sua atividade individual - particular, ou no que Heller (1970) denomina de “suspensão 
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do cotidiano”, estando eles também inseridos na vida cotidiana nos demais momentos. 

Tão pouco faz parte da cotidianidade o que a autora chama de “amour passion”, ou 

seja, as paixões do homem, outro momento que foge à esfera do cotidiano, por se 

tratar de uma escolha individual de cada ser, apesar de podermos dizer que os 

relacionamentos em si já fazem parte da cotidianidade do sujeito. (HELLER, 1970) 

Heller (1970) aponta ainda a arte e a ciência como “formas de elevação acima 

da vida cotidiana que produzem objetivações duradouras” e cita a análise de Lukács 

no capítulo introdutório de “Estética”, onde o autor destaca que tais tendências 

(artística e científica) rompem com a espontaneidade, característica marcante da 

cotidianidade, como já destacado, apontando para a individualidade (capacidade 

reflexiva) do Eu. Nesses momentos ocorrem o que a autora denomina de “suspensão 

da vida cotidiana”, quando, complementando o que já foi introduzido acima, o homem 

consegue sair temporariamente de sua totalidade para atuar como ser individual, 

heterogêneo. Tal fenômeno não se dá à parte do cotidiano, pois ninguém consegue 

sair por completo dessa esfera, conforme já mencionado aqui, mas consiste em um 

momento de desalienação do sujeito. A arte, por exemplo leva o homem a sair da 

esfera do mecanicismo, da linearidade, da cotidianidade, e poder se lançar a um olhar 

mais transformador sobre as realidades, o que remete a uma postura de reflexão no 

lugar de automatismo/repetitividade. Isso romperia, ao menos por alguns momentos, 

com a alienação do homem inteiro, homogêneo, para que ele entrasse na 

individualidade do sujeito reflexivo, passando a realizar a chamada “práxis utilitária”, 

por exemplo, no lugar de uma ação prática corriqueira. (HELLER, 1970) 

Também o conceito de “materialismo histórico”, de Karl Marx (Heller, 1970) 

remete a como esse mundo das ideias é dificultado pelo fato de que a necessidade 

mais urgente do homem é garantir sua sobrevivência, deixando a produção de ideias 

em segundo plano, em um lugar relativamente secundário. (HELLER, 1970) No bojo 

disto, pode-se considerar, em outras palavras, que mediante a uma realidade 

economicista, em que o homem deve trabalhar arduamente para garantir o próprio 

sustento, dentre as inúmeras atividades da vida cotidiana das quais ele precisa se 

debruçar diariamente, as artes e a reflexão profunda estejam longe de ser atividades 

prioritárias na vida deste indivíduo, que muitas vezes chega a passar diversos 

momentos de sua existência em alienação.  

O filósofo tcheco Karel Kosik (1926-2003) apresenta em seu livro “A Teoria do 

Concreto” (1976) uma análise sobre a vida cotidiana sob a influência do materialismo 
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histórico marxista, refletindo sobre, dentre outras questões, o lugar ocupado pelas 

artes e as ciências dentro da realidade vivida pelos seres humanos ou a interpretação 

que é dada a estas manifestações no mundo contemporâneo. Nesta obra, o autor 

identifica a arte e a ciência também como “caminhos” para alcançar o que ele discorre 

como “essência” do fenômeno. Mas o que seria essa essência? 

De acordo com a concepção materialista, a “práxis humana”, chamada de 

fenômeno, seria constituída por uma unidade indivisível de “essência” e “aparência”. 

De acordo com Kosik (2002) o que se chama de essência seria a parte conceitual, 

concreta do fenômeno, que só pode ser compreendida com certo esforço, por meio 

de um “détour”, que seria o caminho percorrido para se descobrir a essência dos 

fenômenos e então compreender a realidade concreta. Já a parte da “aparência”, pode 

ser compreendida como as representações da coisa em si, que corresponde à sua 

essência.   

O autor afirma que no mundo que entendemos como “real”, o da vida cotidiana, 

o homem precisa de representações e ideias das coisas que estão à sua volta para 

tentar entendê-las. Assim, desta forma, pode-se dizer que existe por exemplo, o violão 

e a ideia do que este significa, ou pode-se pensar em uma batida de carro e sua ideia 

na mente humana, como o ruído que ela provoca, sendo possível percebê-la de algum 

modo, sem que seja preciso assistir à cena de fato. A fala abaixo do autor ilustra essa 

sua reflexão:  

Os homens usam o dinheiro e com ele fazem as transações mais 
complicadas, sem ao menos saber, nem ser obrigados a saber, o que 
é o dinheiro. Por isso, a práxis utilitária imediata e o senso comum a 
ela correspondente colocam o homem em condições de orientar-se no 
mundo, de familiarizar-se com as coisas e manejá-las, mas não 
proporcionam a compreensão das coisas e da realidade (KOSIK, 
2002, p.10). 

 

 Apesar disso, Kosik (2002) não interpreta de forma necessariamente pejorativa 

tais representações cotidianas, as quais ele considera como um dos momentos que 

envolvem a compreensão do fenômeno em sua totalidade. Na concepção do autor, 

estas representações simbolizariam aspectos da “aparência” do fenômeno, mas não 

sua essência, podendo refletir inclusive uma falsa realidade, por não corresponder à 

essência da coisa em si. A estas falsas representações da realidade contemporânea, 
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inviáveis à compreensão da práxis por não serem condizentes com a realidade, Kosik 

chamou de “pseudoconcreticidade”.  

É esta aparência e possível pseudoconcreticidade o que são as representações 

midiáticas de comportamentos desviantes de sexualidade, foco de estudo prático 

dessa dissertação. 

 

1.2 REPRESENTAÇÔES SOCIAIS E COTIDIANO 

 

De acordo com a pesquisadora Maria Immacolata Vassalo de Lopes (2014): 

  

A telenovela é um dos gêneros mais tradicionais da América Latina. 
Sua apropriação da realidade faz com que os espectadores se 
identifiquem e conectem as tramas a fatos do seu cotidiano. Revivam 
o que elas são ou foram e se projetem. (LOPES, 2014) 

  

Nesse sentido, vale apontar a proximidade que o gênero televisivo possui com 

o cotidiano. Através de sua apropriação da realidade ele pode se tornar forte 

influenciador de modelos e padrões de moda, pensamentos, gostos musicais, 

linguagens e ideologias, por meio dos seus personagens.  

De acordo com Viana (2008) estas seriam representações cotidianas 

espontâneas e caracterizadas pela simplicidade e imediatismo, em oposição ao 

pensamento complexo. As representações cotidianas são as diversas formas de 

manifestação do saber popular, da cultura popular e que alguns denominam “senso 

comum” ou “representações sociais” e o pensamento complexo são as formas 

complexas de consciência ou pensamento teórico, tal como a teologia, a ciência, a 

filosofia (VIANA, 2008). 

As representações cotidianas podem ser “traduzidas” pelo pensamento 

complexo, tal como Marx coloca a respeito da economia política que traduz as 

concepções cotidianas dos agentes do processo de produção para uma linguagem 

científica (MARX, 1988 apud VIANA, 2008). Assim, pode-se dizer que ocorre uma 

“complexificação” das representações cotidianas, transformando-as em ideologias, no 

sentido de ideias (mais aprofundadas, e não de discurso que mascara realidades) ou 

teorias. O processo inverso também pode acontecer, isto é, o saber complexo também 
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pode ser traduzido pelas representações cotidianas, ocorrendo, neste caso, 

sua "simplificação", o que lhe faz perder sua complexidade. No primeiro caso temos 

um processo de complexificação (sistematização ou estruturação) e no segundo um 

processo de simplificação (desestruturação). “Assim, as representações cotidianas 

podem desestruturar o saber complexo através da simplificação e este pode estruturar 

o saber comum através da complexificação [...]”. (VIANA, 2008, p. 78). 

É neste contexto que Marx trabalha a questão das representações 
reais e ilusórias. Elas são as expressões conscientes das relações 
sociais concretas, mas podem ser “reais” ou “ilusórias”. Isto não quer 
dizer que as representações ilusórias não existam, pois elas, existem, 
mas seu conteúdo é ilusório, já que inverte a realidade. (VIANA, 2008, 
p.56) 

 

Mediante a afirmação de Viana (2008), pode-se considerar a telenovela como uma 

destas representações ditas como reais e ilusórias. Isso porque elas de fato existem, e 

podem ser apreciadas pelo telespectador quase que diariamente em vários canais de 

televisão, porém, ao mesmo tempo, o conteúdo que transmitem não é efetivamente a 

realidade, por ser uma representação dela, podendo inclusive inverter tal realidade, de 

acordo com os interesses da burguesia. Apesar disso, tais ideias disseminadas nestas 

representações, podem ser consideradas como propulsoras de novas interpretações da 

realidade e motor de ação social. (VIANA, 2008) 

Isso nos remete mais uma vez ao mundo da "pseudoconcreticidade" de Karel 

Kosik, que consiste em uma realidade deturpada e fetichizada, isto é, uma realidade que 

não alcança a essência, a profundidade dos fatos, limitando à aparência dos 

mesmos. (KOSIK, 2000) Para o autor, isso ocorre porque “o indivíduo em situação cria 

suas próprias representações das coisas e elabora todo um sistema correlativo de 

noções que capta e fixa o aspecto fenomênico da realidade”, ou seja, os fenômenos 

que observa por meio de seus sentidos e não, necessariamente, a "coisa" em 

si.  (KOSIK, 2000, p. 13).  

No bojo dessas questões, percebe-se que, até mesmo intencionalmente, a 

mídia, diante da semelhança de seus produtos com a realidade, 

pode dissipar um discurso hegemônico, que reproduz os interesses das classes 

econômicas privilegiadas, como se fosse o correto, o inquestionável, na realidade da 

qual partiu a representação. (KELLNER, 1995) Assim, o cotidiano do indivíduo 

e demais elementos que o constituem, ao mesmo tempo em que estão refletidos nas 
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representações midiáticas, podem ser transformados por elas. A fala de Kellner, 

abaixo, sobre a televisão, ilustra bem essa reflexão. 

[...] os indivíduos são submetidos a um fluxo sem precedentes de 
imagens e sons dentro de sua própria casa, e um novo mundo virtual 
de entretenimento, informação, sexo e política está reordenando 
percepções de espaço e tempo, anulando distinções entre realidade e 
imagem, enquanto produz novos modos de experiência e 
subjetividade (KELLNER, 2001, p.27). 

  

Assim, pode-se perceber que é também através dessa cópia infiel midiática da 

cotidianidade do ser humano que a sociedade se reconhece e se modifica.  Ao mesmo 

tempo em que esse sujeito reivindica que sua identidade fielmente representada na mídia 

pode dificultar a reflexão aprofundada sobre estímulos diversos (inclusive sobre a 

veracidade de tais representações midiáticas identitárias), o "economicismo" do cotidiano 

diante da pressa que temos em dar conta da "heterogeneidade" de realizações da 

cotidianidade não permite reflexões mais profundas sobre tais representações. (HELLER, 

1970)  

As representações cotidianas, assim como as utopias e mundos fictícios também 

podem funcionar como métodos criados pelos personagens do mundo real, ou seja, os 

seres humanos, para a busca do aperfeiçoamento, o que pode levar a representações 

idealizadas. Isso também pode ocorrer com as telenovelas, obras ficcionais que 

representam a cotidianidade do homem comum, epifenômenos da realidade que atuam 

ativamente na transformação desta. (VIANA, 2008) É nesse sentido também que, 

complementando a reflexão colocada logo no parágrafo anterior, ao mesmo tempo que 

tais representações de telenovelas atuam ativamente na construção da 

realidade, implicam em sua transformação (sujeitos buscando modificações de si com 

base nas idealizações apresentadas pela mídia, por exemplo). Assim, se a arte imita a 

vida, a vida também pode ser vista como uma imitação da arte e suas representações.  

Todavia, a forma de influência que ela irá atuar sobre o telespectador irá depender 

muito do nível crítico do mesmo, que poderá reproduzir irrefletidamente mensagens ou 

assumir o “papel” de não aceitar tal realidade. (HELLER, 1970) É nesta perspectiva que 

Heller (1992) e Martín-Barbero (2014) vêm a mídia tanto como um instrumento com 

potencial de alienação social, quanto com possibilidades de estímulo à emancipação 

dos sujeitos.  Como demonstra Martín-Barbero em trecho abaixo, em uma crítica à 
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primeira geração de frankfurtianos (Adorno e Horkheimer), é um erro ver a mídia 

apenas como "instrumento fatal de uma alienação totalitária".  

 

Convencidos de que a onipotência do capital não teria limites, e 
cegos para as contradições que vinham das lutas operárias e da 
resistência-criatividade das classes populares, os críticos e censores 
de Benjamin [a saber, Adorno e Horkheimer] não podem ver nas 
tecnologias dos meios de comunicação mais que o instrumento fatal 
de uma alienação totalitária. O que implicava desconhecer o 
funcionamento histórico da hegemonia e achatar a sociedade contra o 
Estado, negando e esquecendo a existência contraditória da 
sociedade civil. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 87) 

  

De acordo com a autora a arte é, a princípio, uma esfera do não cotidiano que 

pode auxiliar no que a filósofa denomina de "suspensão do cotidiano". Por este 

conceito, em linhas gerais, entende-se o processo em que o homem comum consegue 

quebrar a aceleração e a falta de reflexão comuns à vida cotidiana e, em um 

movimento mais devagar, se coloca refletindo sobre as questões da sua 

cotidianidade, em vez de vivenciá-las, acionando apenas "juízos provisórios" e se 

exercendo ações de forma mais mecânica, automática.  

Dito isso, sendo a teledramaturgia, assim como o cinema, em 

essência, considerada uma manifestação artística, também ela poderia favorecer esta 

suspensão. Contudo, isso não costuma ocorrer, por ser ela atravessada pela lógica 

do capital da indústria cultural de simplificação/padronização e disseminação de 

crenças e conceitos de uma massa (maioria), que tendem a refletir o olhar 

hegemônico, que é o mais amplamente difundido (ADORNO, HORKHEIMER, 1947). 

Isso nos remete a questionar as reais potencialidades de suspensão do 

cotidiano de discursos hegemônicos transmitidos pelos chamados meios de 

comunicação “de massa”, ou seja, aqueles capazes de difundir a informação para um 

grande contingente de pessoas, como ocorre com a televisão, por exemplo, por meio 

de programas “enlatados” como telenovelas. O conteúdo dos meios de comunicação 

de massa neste formato de "adequação à média" (ADORNO, HORKHEIMER, 

1947) teriam mais tendência à conservação do que à transformação, uma vez que 

"massa", como destaca Heller (1970, p. 70), remeteria mais a sujeitos não exercendo 

de fato sua individualidade (crivo da razão - criticidade - e singularidades), a 
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comunidade (discussões em grupo), significando, portanto, mais uma ideia de 

"multidão manipulada" e com "atitude de dispersão".    

  

Nesse sentido, costuma-se falar de “sociedade de massas”. A palavra 
“massa”, com efeito, tem nesse contexto um sentido bastante lato. Não 
se trata de co-presença efetiva, de um comum papel físico de coro. O 
que se deseja significar com essa expressão é, sobretudo, que uma 
sociedade dada favorece exclusivamente – ou em primeiro lugar – a 
estruturação interna na qual não se podem desenvolver nem a 
individualidade, nem a comunidade; a socialidade dos homens, então 
passa a expressar-se desde o primeiro momento como se todos 
formassem uma multidão manipulada e como se por todos os lados 
dominasse uma atitude de dispersão. (HELLER, 1970, p. 70) 

   

Ou seja, os meios de comunicação de massa com conteúdo padronizado, com 

base em interesses hegemônicos, almejados pela ampla maioria de 

pessoas, contribuiriam muito para a efetivação de uma, de acordo com Heller (1970, 

p. 70), “sociedade de massas”, em que há limitações para exercer a individualidade 

do pensamento, ou tomar decisões próprias, o que caracterizaria de fato uma 

comunidade. Ao invés disso, mais facilmente surgiria um bloco homogêneo de 

pessoas que repetem atitudes ou pensamentos, sem questioná-los em profundidade.   

Apesar deste olhar menos otimista, porém pertinente, baseado nas análises de 

Heller (1970), é importante retomar a visão já colocada de Martín-Barbero (2014, p. 

87), sobre a existência de uma sociedade civil que pode contradizer os conteúdos 

midiáticos, mesmo que sejam padronizados, pautados na lógica do capital e de 

interesses hegemônicos. Ou seja, lado a lado a sujeitos menos críticos que refletiriam 

mais o conceito clássico de "massa", também existiriam indivíduos capazes de 

contradizer os conteúdos midiáticos, refletindo sobre eles, portanto. 

Além disso, não se deve menosprezar os pequenos avanços que vem 

acontecendo no ambiente midiático, como na própria minissérie que esta dissertação 

analisa, na qual há uma relativa abertura para comportamentos desviantes de 

sexualidade, que fazem parte do cotidiano dos sujeitos. A representação midiática 

deste cotidiano, ao mesmo tempo em que perpetua algumas padronizações de 

subjetividades e identidades que possam ganhar mais audiência acaba fugindo um 

pouco do olhar hegemônico normatizador, ao retratar uma protagonista prostituta e 

bissexual. Todavia, novamente é preciso ressaltar as limitações deste processo de 
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representações sociais de comportamentos desviantes na indústria cultural. Como 

será visto no capítulo 3, a partir de uma análise mais profunda do discurso dessa 

personagem pode-se perceber que pouco foram as mudanças substanciais 

apresentadas pela minissérie, pois apesar de apresentar uma temática mais aberta, o 

discurso hegemônico e o conteúdo estereotípico continuam sendo reproduzidos na 

narrativa, além de ainda apresentar a questão da heteronormatividade como 

algo muito forte, instrumentalizada pelo capital.  

Enfim, há potencialidades e limitações nas representações sociais 

disseminadas pela indústria cultural midiática, especialmente quando se trata de 

comportamentos desviantes, apesar destes marcarem o cotidiano de um vasto 

número de sujeitos da contemporaneidade.  

 

 

2. COMPORTAMENTOS DESVIANTES E INDÙSTRIA CULTURAL 

 

2.1 SOCIOLOGIA DO DESVIO E COMPORTAMENTOS DESVIANTES  

Os estudos dos comportamentos sociais desviantes, tanto nos anos 1920, 

coordenados por George Herbert Mead3, quanto nos anos 1950, por Edwin M. 

Lemert4,  traziam a sistemática do comportamento desviante com base na “reação 

social” - Tais pesquisas demonstram que a percepção do desvio se encontra na 

reação do Outro.  Duas vertentes destas teorias, agrupadas na denominada 

 
3 G. H. Mead (1863-1931) elaborou um programa para a produção de um conhecimento científico que 

possibilitou o surgimento de uma nova perspectiva em psicologia social; desenvolveu múltiplos 

conceitos para melhor compreender a relação entre indivíduo e sociedade. Sua teoria, dentre outros 

méritos, ampliou a reflexão sobre o processo de interação social, significando a linguagem como 

elemento central para a formação social do self e da gênese constitutiva das identidades psicossociais 

(SOUZA, 2011) . 

4 Edwin M. Lemert nasceu em Cincinnati, Ohio, em 1912. Ele recebeu seu diploma de bacharel em 

sociologia pela Miami University (1934) e seu doutorado pela Ohio State University (1939), com 

especialização em sociologia e antropologia. Ele lecionou brevemente nas universidades do estado de 

Kent e Western Michigan. Em 1943 mudou-se para a Universidade da Califórnia em Los Angeles e, em 

1953, para a Universidade da Califórnia em Davis, da qual, em 1980, se aposentou como Professor 

Emérito. Após a aposentadoria formal, Lemert trabalhou quase diariamente no escritório da 

universidade, escrevendo material acadêmico até sua morte em 1996. (STEBBINS, 2009). 
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“Sociologia do Desvio” são apontadas por Conrad e Schneider (1980): o positivismo e 

o interacionismo.  

Desenvolvida no final do século XIX, a “Sociologia do Desvio” aparece 

primeiramente como uma disciplina que visa conceituar problemas sociais abordados 

pela criminologia, por tratados filosóficos e em ensaios religiosos. Em sua origem, 

alguns autores privilegiaram esse tipo de estudo na categoria da sociologia urbana, 

analisando o fenômeno da imigração e da desintegração social. Dentre diferentes 

correntes teóricas que se propunham no estudo do desvio, sua maioria se baseia em 

princípios ligados às definições de normas de vida em sociedade. De acordo com 

Faugeron (1967), apesar da grande diversidade dentre elas, há um importante ponto 

em comum:   

 

o desvio – por mais diverso que seja, e ele o é extremamente – é 
sempre e essencialmente uma diferença. Todo fenômeno de desvio é 
colocado sobre – e definido pelo – sinal da diferença. O desviante é 
essencialmente percebido e representado como sendo diferente do 
restante do grupo social” (FAUGERON, 1976, p. 13). 

 

Este subcapítulo da presente dissertação irá fundamentar sua análise a partir 

da vertente do interacionismo, tomando as ponderações de Howard S. Becker, sobre 

o fato de que a “moralidade de uma sociedade é socialmente construída; ela é relativa 

aos atores, ao contexto social e a um dado momento histórico” (CONRAD & 

SCHNEIDER, 1980). Partindo desta visão do processo histórico como construção 

social, se pode perceber que os conceitos de moralidade, valores e visão de mundo 

podem ser construídos também de acordo com os interesses das classes dominantes, 

engendrando discursos hegemônicos. 

A teoria da “Rotulação social” (“labelling theory”), fundamentada por Becker no 

final dos anos 1960, tornou-se a mais conhecida entre os interacionistas, pois 

considerou o “desvio” como uma definição social. A partir dela percebeu-se a 

necessidade de se ponderar como certos rótulos são colocados nas pessoas, 

tornando-as, de acordo com Goffman, estigmatizadas pela sociedade (GOFFMAN, 

2004). Mais detalhadamente, na dialética entre o “desviante” e o “Outro”, pode-se 
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perceber que a intensidade do desvio se encontra na reação social. Assim, de acordo 

com a teoria da rotulação, verifica-se que o desvio encadeia um processo 

intervencionista, utilizado para selecionar, identificar e tipificar os indivíduos que se 

comportam de maneira contrária às normas sociais estabelecidas pelo grupo que o 

aponta como desviante (BECKER, 1985). Tal processo de rotulação, “pode levar a 

uma redução de capacidades e acusar o aspecto negativo dos traços atribuídos” 

(SELOSSE, 1981, p.24).  

Nesse sentido, o indivíduo considerado desviante pode até chegar a responder 

às previsões contidas no estigma que lhe foi imposto, assumindo o estereótipo 

originalmente reprovado. Isso, para Selosse (1981), representa um "comportamento 

não-conforme", tendendo para um status social que integra o desvio (SELOSSE, 

1981). 

Desse modo, percebe-se que a construção de perfis sociais, incluindo o perfil 

social associado ao desvio, se utiliza da manipulação dos chamados “estigmas”. Para 

Goffman (2004) estigma é a rotulação do Outro a partir de um atributo visto como tão 

depreciativo, negativo, que não é anulado por nenhum ou pelos vários atributos 

considerados positivos que o sujeito apresente. Essa classificação de identidades 

("normais" e "estigmatizadas") representa as partes constituintes de uma mesma 

moeda que forma o que os estudiosos denominam de "tecido-padrão".  

 

O estigmatizado e o normal são parte um do outro; se alguém se pode 
mostrar vulnerável, outros também o podem. Porque ao imputar 
identidades aos indivíduos, desacreditáveis ou não, o conjunto social 
mais amplo e seus habitantes, de uma certa forma, se 
comprometeram, mostrando-se como tolos (GOFFMAN, 2004 p. 115) 

 

O indivíduo estigmatizado se torna tão fortemente marcado pela sociedade por 

seu desvio que as pessoas que se relacionam com ele através da estrutura social, 

compartilham na maioria das vezes do mesmo descrédito recebido pelo indivíduo 

estigmatizado, como no caso do ex-presidiário e sua filha, a esposa e o marido 

alcóolatra, a cafetina e sua assistente, dentre outros pares, sendo considerados como 

uma única pessoa (GOFFMAN, 2004).  



37 
 

 

 

Há ainda os indivíduos estigmatizados por questões que fogem às leis morais, 

como os fisicamente incapacitados. Ao fugirem de alguma forma do comum 

estabelecido pela sociedade por um problema físico congênito, ou adquirido ao longo 

da vida, como cegueira, surdez ou qualquer outro, o indivíduo passa a ser visto como 

inferior aos demais, reduzindo-o a uma criatura diminuída e estragada. “Tal 

característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito 

grande” (GOFFMAN, 2004, p. 6) 

Becker (1985), no livro “Outsiders – estudos da sociologia do desvio” utiliza uma 

nomenclatura diferenciada para falar sobre os indivíduos que não se comportam 

conforme as regras pré-estabelecidas por uma sociedade ou grupo social, por 

discordância de tais regras ou mesmo por não concordar com sua legitimidade, 

dando-lhes a denominação de “Outsiders”. Assim, para ele: 

Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos 

e em algumas circunstâncias, impô-las. Regras sociais definem 

situações e tipos de comportamentos a elas apropriados, 

especificando algumas ações como “certas” e proibindo outras como 

“erradas”. Quando uma regra é imposta, a pessoa que 

presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, 

alguém de quem não se espera viver de acordo com as regras 

estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é considerada um Outsider. 

(BECKER, 2001, p. 15) 

 

Ele salienta ainda que em uma sociedade existem vários subgrupos e cada um 

deles teria seu próprio conjunto de regras. Assim, o indivíduo pode infringir as regras 

de um grupo, mas seguir fielmente as normas dos demais. O que não irá impedir que 

a pessoa continue sendo categorizada como desviante. 

Ao voltarmos à teoria da rotulação de Becker (1985), percebe-se que o 

processo de construção social que define coletivamente certos indivíduos como 

desviantes acaba dando origem a novas categorias de problemas sociais, como o 

grupo de homossexuais, por exemplo, rotulados como bruxos no século XVII, ou como 

doentes mentais no século XX, que para fins de controle social, deveriam receber o 

“devido tratamento” institucionalizado, de maneira a não “contaminar” o restante da 
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sociedade. Segundo Goffman, tais pessoas eram consideradas engajadas numa 

espécie de negação coletiva da ordem social (GOFFMAN, 2004, p.121). 

Na Grécia antiga, antes da era cristã, podia-se perceber que a 

homossexualidade era comum, fazendo parte das normas sociais da época, o que 

nos remete ao fato da categorização dos grupos como desviantes estar diretamente 

ligada ao momento histórico e às regras morais aplicadas por uma sociedade. Assim, 

um mesmo comportamento pode ser tido como desviante em uma determinada época 

e sociedade, e normal em outra. Deste modo, o desvio é categorizado, segundo 

Becker (1985) como produto entre dois tipos de “empreendedores de moral”: os que 

criam as normas sociais e os que as fazem aplicar. 

Assim, se tais elementos da moral são mutáveis de acordo com o tempo e o 

momento histórico, o conceito de “estigma” (GOFFMAN, 2004), colocado 

anteriormente, também pode ser variável, perdendo ou ganhando força ao longo do 

tempo,  junto aos preceitos que rotulam o indivíduo como estigmatizado. Um exemplo 

disso é o estigma recebido pela classe dos homossexuais, já citado anteriormente, 

que, após muita luta pela inserção social e reconhecimento de seus direitos como 

cidadãos não-estigmatizados, vêm aos poucos conquistando o enfraquecimento de 

tal rótulo de desviante após conquistas como o casamento gay, e representatividade 

na política nacional e na Mídia. No entanto, ainda é assustador o número de 

atrocidades decorrentes da homofobia.  

De acordo com reportagem publicada pelo site da UOL, em 2019 foram 

registrados 297 homicídios e 32 suicídios dentre a população LGBTQI+ no Brasil. 

Apesar de ainda contabilizar quase uma morte por dia, esse número vem diminuindo 

nos últimos anos (DE UNIVERSA, 2020). “Esse tipo de violência pode ser 

compreendido como um fenômeno complexo, que causa grande impacto na 

expectativa de vida das populações, pois geralmente atinge os jovens, negros e 

pessoas de baixa renda de países em desenvolvimento” (MENDES e SILVA, 2020).  

Outros dados marcantes sobre este grupo de indivíduos de comportamento 

considerado desviante ainda hoje em diversas sociedades advêm de pesquisa 

realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), secretarias de Atenção Primária em 

Saúde e de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,  Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul (IFRS) e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
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embasada em dados coletados pelo Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan), que faz parte do SUS, entre 2015 e 2017. Segundo este estudo, 

são registradas, em média, 22 notificações de violência por dia à população LGBTQI+, 

sofrendo variações relevantes neste índice quando entra em cena a 

interseccionalidade em relação ao gênero, raça e classe social dos agredidos (PUTTI, 

2020). 

Becker (2001), em outras reflexões, abandona sua análise da origem 

psicossocial dos indivíduos desviantes e passa a enfocar o papel dos agentes que 

definem os desvios. Seu objetivo, com isso, é entender o poder por detrás da 

legitimação dessas definições, que segundo ele está concentrado na organização 

política e econômica. 

na medida em que um grupo tenta impor suas normas a outros grupos 
da sociedade, encontra-se uma segunda questão: quais categorias 
são capazes, na prática, de obrigar outras a aceitar suas normas, e 
quais são as causas do sucesso de um tal empreendimento? 
Evidentemente é uma questão de poder político e econômico 
(BECKER, 2001, p. 40). 

 

Percebe-se ainda outras orientações compatíveis com o interacionismo 

clássico como a fenomenologia 5 e a etnometodologia 6 (BECKER, 2001). Dentre seus 

pontos em comum destaca-se a teoria de que os rótulos impostos aos desviantes, 

sejam essencialmente construídos por meio das interações mediadas pela linguagem 

para a construção da realidade social, ou melhor, de uma pseudo-realidade ou 

“pseudoconcreticidade”, lembrando aqui o termo de Karel Kosík (2002). Isso nos 

remete à teatralidade da ficção televisiva em que os atores da ficção, assim como os 

indivíduos em suas interações sociais, por meio da linguagem, transmitem os rótulos 

que devem ser absorvidos pela sociedade.  

 
5 De acordo com o SBG Dicionário de Filosofia, fenomenologia, em linhas gerais, é o estudo descritivo 
de um conjunto de fenômenos, ou seja, dos contextos que envolvem como um fato, uma “coisa” é 
captada pelo ser humano pelos seus sentidos. Na Filosofia Moderna, conceitua-se fenomenologia 
como o movimento filosófico inaugurado por Husserl (SBG)  
6 Etnometodologia consiste em uma corrente de estudo, de base sociológica ou psicossociológica, 

segundo a qual os sujeitos podem apreender a realidade (construída socialmente) a partir da sua 

própria vivência cotidiana, pois ela permeia toda esta esfera. (OS DICIONÁRIOS) 
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A partir da introjeção de tais preceitos estabelece-se um padrão moral que deve 

ser seguido pela sociedade. Para Goffman (2004) o desviante social nada mais é, 

então, que um “destoante”. Um membro individual que não adere às normas 

estabelecidas pelo grupo. Assim, pode-se estabelecer diversas categorias de 

desviantes como: as prostitutas, gigolôs, homossexuais e bissexuais, entre outros. 

Indivíduos vistos pelo restante da sociedade como se estivessem aquém dos demais, 

tornando-se preteridos por infringirem as normas morais estabelecidas pelo grupo.  

No artigo “E Mozart? E o assassino?”, que discorre sobre essa temática de 

comportamentos desviantes e estigmas, Becker (2014) discute especificamente sobre 

a pessoa que comete um assassinato. Em nossa sociedade, este indivíduo costuma 

receber o rótulo de desviante, como se tal infração estivesse acima de 

problematizações sociais e até mesmo culturais por ser algo tão imediatamente 

hediondo, sendo visto às vezes, segundo o autor de forma categórica, até mesmo 

como uma mazela inata ao sujeito.  

Porém, na concepção de Becker, ainda que tal feito seja abominável pelo senso 

comum, que o considera algo mais grave e à parte de quaisquer outros debates, 

existem várias questões que também devem ser ponderadas em relação ao 

assassino, envolvendo, por exemplo, as normas sociais e o período histórico em que 

o crime se situa. Nesse sentido, vale ressaltar que há séculos passados era aceitável 

socialmente que o marido traído tirasse a vida do amante da esposa e até mesmo 

dela, ou do homem que tirou a virgindade de uma filha solteira, como se tal ato fosse 

lavar sua honra, sem que seu protagonista respondesse criminalmente por isso, ou 

viesse a ser punido com a privação de direitos. (BECKER, 2014) Mais 

especificamente, Becker aponta para as seguintes reflexões sobre o assassino: 

as pessoas não concordam sobre quais atos constituem um 
assassinato; que um assassinato, sob um conjunto de circunstâncias, 
é um homicídio justificável e, sob outras, não; que, em vários 
momentos e lugares, o assassinato ou algo que seria difícil de explicar 
a partir disso foi, de fato, a única maneira disponível de resolução de 
disputas; e assim por diante. (BECKER, 2014, p.12)  

 

Vale ressaltar então, que para Becker o desvio não é uma qualidade inata ou 

natural do ato de alguém, mas, sim, o resultado da atividade conjunta do sujeito que 

praticou o desvio e da comunidade ao seu redor, rotulando-o como “desviante”. Isso 
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vai de encontro à crença instaurada anteriormente de que tais indivíduos eram 

pessoas com anomalias psicológicas facilmente definíveis por cometer atos que o 

restante da sociedade não cometia. (BECKER, 2014, p. 1) 

Feitos esses apontamentos sobre a “Sociologia do Desvio”, cabe enfatizar que 

a mídia é um lócus privilegiado de disputas de poder, por ter um forte papel em 

direcionar o que deve ser considerado normal e/ou desviante, dado o seu alcance e 

suas estratégias comunicacionais e de persuasão/sedução. Uma vez que as regras 

criadas e mantidas a partir de rotulações de comportamentos desviantes tendem a 

responder a interesses e valores de uma classe dominante, apesar de não serem 

universalmente aceitas (BECKER, 2008 p. 153-157), pode-se perceber que são estas 

mesmas classes dominantes, hegemônicas, que a mídia mais tende a favorecer. 

De acordo com os conceitos “desviante” e “estigmatizado” de Becker e 

Goffman, respectivamente, dentre os demais abordados neste capítulo, torna-se nítida 

a importância do momento histórico e do grupo social em que se está inserido, para 

que certos rótulos se adequem ou não ao sujeito praticante do mesmo tipo de ação. 

Um bom exemplo para analisarmos tal fato é a dialética existente em relação ao 

consumo da erva Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha. No 

Brasil, e ainda na maioria dos países situados no Globo terrestre, ela é vista como 

uma droga ilícita, de modo que quem for pego fumando ou mesmo transportando a 

substância poderá sofrer sansões, recebendo o rótulo de desviante ou até mesmo 

criminoso. Já em algumas cidades atualmente, como Montevidéo, Amsterdã, 

Barcelona, Pyongyang, São Francisco e Las Vegas por exemplo, em que a Cannabis 

é regularizada juridicamente, podendo ser consumida, transportada ou mesmo 

vendida, mediante as normatizações de cada lugar (NEVES, 2021), tende a ser menos 

recorrente a associação a estes comportamentos como algo “desviante” ou 

“estigmatizado”, pois o estigma pode estar associado também à possiblidade de se 

sofrer sansão criminal. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, em sociedades 

indígenas que fazem uso da planta, ou isoladamente com pessoas que utilizam a 

substância para fins de tratamentos de saúde, conforme a eficácia vem sendo 

comprovada ao longo dos últimos anos também pela medicina moderna. (NEVES, 

2021) 

Assim, se tais rótulos são socialmente construídos, pode-se concordar com a 

afirmação de Conrad & Scheneider (1980) de que a moralidade de uma sociedade 

também é socialmente construída e vai depender, inclusive, do tempo e do momento 
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histórico de uma sociedade, o que, como dito acima, pode vir a variar de um país para 

o outro, em um mesmo período, interferindo inclusive nas leis criminais de cada um 

deles. Outro exemplo disto é a sociedade árabe. Enquanto na maior parte do mundo 

se prega a monogamia como uma obrigatoriedade, que vai além das questões morais 

e religiosas, podendo seu transgressor ser punido criminalmente, em países 

muçulmanos é comum o homem ter mais de uma esposa, sem que isso desabone 

sua moral, nem muito menos o leve a responder juridicamente por isso, contanto que 

suas condições permitam que todas tenham os mesmos privilégios. (IBDFAM, 2007)  

Desta forma, mediante a tamanhas contradições sobre os padrões de moral de 

sociedades distintas, inclusive em um mesmo período histórico, considera-se 

relevante a discussão sobre a origem de tais preceitos e como eles estão sendo 

transmitidos pela mídia. A minissérie escolhida como pano de fundo para esta 

dissertação: “Felizes para Sempre?” apresenta diversos personagens com 

comportamentos moralmente desviantes em um cenário que trata de corrupção, 

traição, prostituição, ganância e bissexualidade, dentre outros temas que são 

polêmicos e atuais na sociedade contemporânea.  

Por trás deste cenário, pode-se perceber que tais preceitos estão ligados à 

conservação das classes dominantes, a partir da prática de categorizar quem são os 

“normais” e quem são os “desviantes” em uma dada sociedade, de modo a disseminar 

seus preceitos morais como se fossem a única forma de agir socialmente, validando 

sua hegemonia também dessa forma. Tais classes são ditas dominantes por serem 

vistas como sobrepondo-se às demais em importantes quesitos (raça, gênero, 

sexualidade, etnia, poder econômico, poder político-econômico), e efetivamente 

dominando as demais camadas por braços coercitivos diversos  

Para Ainlay, Coleman & Becker (1986), quando se pensa onde e quem 
determina o que é estigma envolve englobar principalmente as 
tendências morais e intelectuais da época e a estrutura cultural, 
porém, estes autores não focalizaram seus estudos na relação de 
poder mediante a constituição do processo de estigma, como Link & 
Phelan. Destarte, poder é o ponto essencial que permite a um 
determinado grupo estigmatizar outros, gerando todos os elementos 
que constituem o estigma, como apresentados acima (SIQUEIRA & 
CARDOSO, 2011 apud LINK & PHELAN, 2001) 
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No que tange à sexualidade feminina, cerne de discussão dessa dissertação, 

pode-se perceber que os preceitos disseminados por esta classe dominante através 

de um forte discurso hegemônico é que o homem sexualmente atraente seja branco, 

alto e abastado financeiramente, assim como Cláudio (Enrique Diaz), o personagem 

principal de “Felizes para Sempre?” e que a mulher seja também de pele branca, 

cabelos lisos, longos e de preferência loiros, e um corpo magro e curvilíneo, assim 

como o de Denise (Paolla Oliveira), tratando como estigmatizado qualquer um que 

fuja a esse modelo, como o pobre, o preto, o gordo, entre outros perfis. Como será 

demonstrado no capítulo de análise, isso demonstra que apesar da existência de uma 

personagem prostituta e bissexual, que se relaciona com uma mulher casada ao longo 

da história, apresentando nuances de comportamentos desviantes, ainda há a forte 

presença, na série, do discurso normalizador / conservador típico das classes 

hegemônicas. Tal discurso ecoa por diversos canais no Brasil. Além de tais conteúdos 

midiáticos teledramatúrgicos disseminarem a homofobia através de suas marcas. 

Sobre esse último cenário, vale destacar que, em 2013, o dono da fábrica de massas 

Barilla disse publicamente que jamais contrataria um homossexual para fazer 

propaganda de sua empresa (HMC, 2018).  

Da mesma forma, muito importante registrar que o próprio líder político do 

Brasil, Jair Bolsonaro, se utiliza de uma visibilidade mundial como Chefe de Estado 

para promover ideias preconceituosas como através de sua postura de chamar 

homossexualidade pejorativamente de “ideologia de gênero” e, em tom (quase) 

cômico, porém verdadeiro, “coisa do capeta”. Na mesma linha de retratos e canais 

classificando comportamentos desviantes de grupos subalternizados, registra-se 

ainda os atos sexistas recorrentes direcionados à figura da então Presidente da 

República Dilma Rouseff, primeira e, por enquanto, única mulher a ocupar esse 

quadro no país.  

Por fim, este mesmo tipo de reação apareceu com frequência justamente na 

ocasião em que o objeto desta dissertação, a minissérie “Felizes para Sempre?”, foi 

transmitida.  

 

2.2 ESTEREÓTIPOS, COMPORTAMENTOS DESVIANTES E MÍDIA: RELAÇÔES 

POSSÍVEIS. 
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Comumente ouvimos críticas sobre o papel da indústria cultural como um todo, 

e mais especificamente sobre a mídia, quanto ao fortalecimento e à propagação de 

estereótipos dentro de nossa sociedade - Essa legítima preocupação com a forte 

presença de estereótipos na mídia massiva (TV, rádio e, recentemente, também 

internet, no que se refere a certo perfil de uso, como colocado na Introdução desta 

dissertação) - ocorre devido ao grande potencial de alcance de tais meios na 

sociedade e do quanto eles estão inseridos – nos mais diversos espaços e momentos 

- no cotidiano dos sujeitos. Para compreender melhor essa relação, é importante 

inicialmente entendermos os conceitos básicos nela envolvidos.  

Para os psicólogos Jablonski, Assmar e Rodrigues (2010), estereótipos são 

definidos como “crenças compartilhadas sobre características pessoais que 

atribuímos a indivíduos ou grupos” (JABLONSKI; ASSMAR; RODRIGUES, 2010). 

Buscando uma definição mais completa para o termo, valemo-nos de outras obras e 

pesquisadores reconhecidos no campo da Psicologia Social no Brasil. Como destaca 

o pesquisador, juntamente a Paim, Mata e Dantas (2011), para entender os 

estereótipos é importante entender o conceito de “entitatividade”, o que remete à 

percepção de alguém “não como um indivíduo, mas como membro de uma totalidade, 

como por exemplo, de uma categoria social, um grupo ou mesmo um agregado”. Os 

autores seguem seu raciocínio destacando que “teorias explicativas” são acionadas 

para justificar que dado indivíduo possui certos “predicativos” por fazer parte de dado 

“ente social” (categoria/grupo/agregado). (PEREIRA; PAIM; MATA; DANTAS, 2011, 

p. 88) De forma mais detalhada:  

 

Segundo o psicólogo Marcos Emanuel Pereira, professor da UFBA, 
estereótipos são crenças compartilhadas “que tem como referentes 
padrões de conduta ou atributos comuns dos membros de um ente 
social, geralmente uma categoria, cujos fundamentos são encontrados 
em teorias explicativas a respeito desses predicativos” (BRAGAGLIA; 
DIAS; MARTINS, 2017, p.117 apud PEREIRA; PAIM; MATA; 
DANTAS, 2011, p. 88). 

 

Bragaglia, Dias e Martins (2017, p. 118), relacionando falas dos autores acima 

citados, trazem um reforço para a explicação do conceito de estereótipos, conforme 

conta a seguir: 
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Com base nesta linha argumentativa dos autores citados, podemos, 
então, numa só frase, definir estereótipos como crenças amplamente 
compartilhadas sobre pessoas (ou seja, ideias bastante difundidas 
sobre indivíduos e grupos e não oriundas apenas do raciocínio 
particular de alguém) que não se referem a uma visão sobre elas em 
particular, mas, sim, ao que se julga mais similar/repetido no 
grupo/coletividade ao qual elas pertencem. (BRAGAGLIA; DIAS; 
MARTINS, 2017, p. 118) 

 

Diversos exemplos de estereótipos serão citados nesta dissertação, 

especialmente no que se refere a gênero e sexualidade. Mas apenas para situar já 

neste momento uma fala estereotípica, tomemos o exemplo dado por Jablonski; 

Assmar; Rodrigues (2010, p. 139) a respeito do que pode vir a ser a “típica” mulher 

brasileira no olhar de estrangeiros e como esse olhar pode não só ser excludente 

como nem sequer corresponder a uma realidade: 

Imagine que neste exato momento, um professor de psicologia social 
em Milão, Florença ou outra metrópole italiana, esteja dando uma aula 
sobre este mesmo assunto, convocando seus alunos a descreverem 
uma brasileira “típica”. Podemos imaginar como essa “brasileira” 
cogitada por italianos: mulata – ou morena -, sensual com senso de 
ritmo, bonita, liberada, além de impulsiva, exparsiva e 
carnavalesca...Imagem que seria fruto da influência dos meios de 
comunicação de massa, de filmes, romances, ou até de relatos de 
viajantes mais entusiasmados que aqui possam ter estado. Agora olhe 
em volta, na sua sala de aula. Quantas “brasileiras assim típicas” você 
conseguiu detectar? (JABLONSKI; ASSMAR; RODRIGUES, 2010, p. 
139) 

Como afirmam Bragaglia, Dias e Martins (2017), “outro conceito relacionado a 

estereótipos é o de estigma”, que, lembrando reflexões de Goffman (2008) em seu 

livro de mesmo nome (Estigma), consiste em “um estereótipo negativo fortíssimo que 

anula qualquer atributo positivo do indivíduo” (BRAGAGLIA; DIAS; MARTINS, 2017, 

p. 119). Dessa forma, estamos falando de estigmas se, por exemplo, não importa o 

que uma pessoa negra faça de virtuoso se ela ainda for associada, por sua cor de 

pele e outros traços de negritude, a estereótipos cruéis como o de que tende para o 

crime; ou se a mulher, mesmo em posição de chefia, é recorrentemente diminuída em 

sua fala pelo fato de não ser um homem. 

De acordo com Pereira (2002, p. 33), uma das funções dos estereótipos é uma 

necessidade de conservação de posições sociais e tradições culturais, por meio de 

um processo de tornar o outro, ou seja, o diferente, como o “estranho’, e o grupo 
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dominante como o inquestionável, o “normal”, o “correto”, o indissolúvel. Tem-se aí 

então, uma forma de categorizar qual a maneira certa e a errada de se pensar e agir 

dentro de uma sociedade, de acordo com os preceitos hegemônicos. João Freire Filho 

(2005, p.23) ilustra bem essa finalidade dos estereótipos ao afirmar que eles são 

“estratégias ideológicas de construção simbólica que visam a naturalizar, universalizar 

e legitimar normas e convenções de conduta, identidade e valor que emanam das 

estruturas de dominação social vigentes”.  

Tendo-se em vista o conceito de estereótipos aqui apresentado, nota-se que 

seu desdobramento frequente ou inevitável são as generalizações. A partir daí, pode 

ocorrer tanto a não aceitação de quem não se enquadra nessa visão generalista, isto 

é, a visão de que é apenas uma exceção no grupo a que pertence (PEREIRA, 2002) 

quanto o preconceito a quem se enquadra no grupo/categoria associado a atributos 

depreciativos. É essa a lógica de inferiorização que sofrem diversas minorias sociais 

como pessoas negras, gays, obesas, indígenas, entre outros perfis, fazendo com que 

tais minorias sejam tratadas de forma discriminatória. Vê-se, aqui, que a discriminação 

remete mais a uma ação, a um comportamento, e o preconceito, a um sentimento de 

hostilidade, como lembram Jablonski, Assmar, Rodrigues (2010). O ápice deste 

comportamento discriminatório é a violência e o assassinato, o que, não é incomum 

entre pessoas LGBTQI+. Posto isso, é importante compreender o papel da Indústria 

cultural, na propagação e fortalecimento de estereótipos, e, portanto, de preconceitos 

e discriminação.  

O termo Indústria Cultural, utilizado como diferenciação do conceito de cultura 

de massa, foi bastante projetado na obra dos teóricos da Escola de Frankfurt, Theodor 

Adorno e Max Horkheimer “A Dialética do Esclarecimento” publicada originalmente 

em 1947, especificamente no capítulo “A indústria cultural: o esclarecimento como 

mistificação das massas”. Para esses filósofos frankfurtianos, a indústria cultural se 

refere ao enquadramento de elementos culturais, como obras de arte, por exemplo, a 

uma lógica de mercadoria. Isso implica na produção, transformação e circulação 

(venda) de conteúdos culturais voltados principalmente a satisfazer interesses de 

mercado, através de uma engrenagem de “adequação à média” de gosto, ou seja, de 

apresentação de conteúdos sem uma complexidade que pudessem dificultar a adesão 

por parte de uma audiência maior. (RÜDIGER, 2001) O resultado, na visão de Adorno 

e Horkheimer, cuja obra original data de 1947, é a produção de conteúdos 

padronizados, clichês culturais que variam principalmente de acordo com interesses 
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econômicos e, vislumbrando os indivíduos majoritariamente como massa 

consumidora. (RÜDIGER, 2001) 

O trecho a seguir extraído da obra dos frankfurtianos ilustra bem a 

argumentação utilizada pelos filósofos que levou ao conceito de indústria cultural 

acima apresentado. Além disso, finaliza com uma reflexão complementar e relevante 

para compreendermos a relação entre indústria cultural e fortalecimento de 

estereótipos: tal qual outros tipos de tecnologias aplicadas a uma lógica capitalista 

está nas mãos dos “economicamente mais fortes sobre essa mesma sociedade”, o 

poder da técnica característica das indústrias de cultura que compreendem a indústria 

cultural, assim classificadas por Adorno e Horkheimer: cinema; música reproduzida 

massivamente em meios de comunicação de massa e não em concertos, por 

exemplo; réplicas de obras de artes plásticas, como esculturas e pinturas; entre vários 

outros exemplos mais contemporâneos - sites de relacionamento amoroso; etc. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2002, p. 6) 

Os interessados adoram explicar a indústria cultural em termos 
tecnológicos. A participação de milhões em tal indústria imporia 
métodos de reprodução que, por seu turno, fazem com que 
inevitavelmente, em numerosos locais, necessidades iguais sejam 
satisfeitas com produtos estandardizados. O contraste técnico entre 
poucos centros de produção e uma recepção difusa exigiria, por força 
das coisas, organização e planificação da parte dos detentores. Os 
clichês seriam causados pelas necessidades dos consumidores: por 
isso seriam aceitos sem oposição. Na realidade, é por causa desse 
círculo de manipulações e necessidades derivadas que a unidade do 
sistema torna‐se cada vez mais impermeável. O que não se diz é que 
o ambiente em que a técnica adquire tanto poder sobre a sociedade 
encarna o próprio poder dos economicamente mais fortes sobre a 
mesma sociedade. (ADORNO; HORKHEIMER, 2002, p. 6) 

É em função da adequação ao gosto da média que os bens industriais de 

cultura estão tão interessados em oferecer entretenimento – em lugar de conteúdos 

que gerem um prazer menos imediato, que exija mais esforço reflexivo, por exemplo 

– em um formato que agrade ao maior número de pessoas possível. Além disso, 

podemos destacar que para Adorno e Horkheimer (1947), por trás do viés do 

entretenimento, a indústria cultural teria também a função de reduzir o senso crítico 

de seus expectadores em relação a realidades de opressão, especialmente em termos 

de exploração de mão-de-obra operária. Isso ocorreria, por exemplo, através da 

difusão, por meio dos bens da indústria cultural, como filmes/cinema, por exemplo, de 

estilos de vida das classes dominantes que funcionariam para despertar desejos de 
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consumo ligadas à necessidade de assimilação de tais ideais hegemônicos. Como 

resultado, gira a roda do consumo e, portanto, perpetua-se o sistema capitalista 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2002) 

Para os autores, esse processo culminaria em um importante cenário, como já 

introduzido em páginas anteriores, em uma padronização de identidades, de 

“necessidades”, de estilos de vida, a partir da “venda” de uma ilusão de pluralidade. 

O que, de acordo com os autores, torna-se pertinente como ferramenta de controle, 

de modo a evitar questionamentos e extirpar revoltas à ordem hegemônica em vigor. 

Dessa forma, as expressões artísticas da sociedade capitalista, vinculadas ao regime 

do capital, tornar-se-iam instrumentos de dominação social, que direcionaria o público 

a pensar e agir da forma mais conveniente para a classe hegemônica (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1947). 

Se os produtos culturais, ao se tornarem mercadorias, passam a ser avaliados 

principalmente por seu valor de mercado pelas empresas de mídia que o difundem, 

quanto maiores os índices de audiência da programação, maior a lucratividade que 

ela proporciona para a emissora. Entre outras fontes de renda (como bilheteria de 

cinema, preço de paperview, etc.), há a venda de espaço publicitário entre ou durante 

a programação, pelo qual a emissora poderá cobrar mais, à medida em que aumenta 

o índice de audiência. É por essa razão que a indústria cultural se vale da lógica de 

“adequação à média” de gosto do “menor denominador comum”, como afirmam 

Adorno e Horkheimer (2002). Como resultado, a programação precisa “agradar” o 

gosto da maior audiência possível de espectadores. Para obter rápido e fácil êxito 

nesse processo, ou seja, rápida adesão do público com conteúdo de baixa 

complexidade para fácil assimilação, um dos mecanismos que a mídia encontra é a 

utilização de estereótipos. Isso porque, sendo crenças amplamente compartilhadas, 

como anteriormente colocado, fica mais fácil obter a rápida atenção e recepção sem 

resistência por parte de um maior número de pessoas. (BRAGAGLIA; DIAS; 

MARTINS, 2017, p. 137) 

De acordo com Pereira, Paim, Mata e Dantas (2011, p. 87) na publicidade 

também é frequente a utilização de estereótipos. Isso ocorreria, não necessariamente 

de forma intencional, mas devido ao fato de a maioria dos comerciais serem muito 

curtos (30 segundos), o que pode dificultar com que o profissional de mídia trabalhe 

os personagens adequadamente, já que a intenção dominante é a mercadológica, de 

grande alcance no menor espaço de tempo possível. Dessa forma, a publicidade se 
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utiliza de imagens prototípicas mais comuns de alguns grupos sociais, que gerem 

mais fácil assimilação do público. Quando tais protótipos são associados geralmente 

a “teorias explicativas” (sem veracidade) comuns a grande parte de uma sociedade, 

para justificar porque um indivíduo tem dado atributo, pelo fato de ser membro de um 

grupo, deixa-se de utilizar protótipos e entram em cena os estereótipos.  

Concordando com esta afirmação de Pereira, Paim, Mata e Dantas, Jablonski, 

Assmar e Rodrigues (2010, p. 153), também afirmam que, muitas vezes, os 

estereótipos são disseminados mesmo sem que o indivíduo compactue de tal crença, 

ou seja, “...o indivíduo não necessariamente crê nos estereótipos, mas os reproduz 

para ser aceito em seu meio social” (JABLONSKI; ASSMAR; RODRIGUES, 2010, p. 

153). Um exemplo disso é um hipotético cenário de uma família racista ou machista 

ter um filho que venha a se tornar machista ou racista motivado também por querer a 

aprovação de seus pares mais próximos (pai, mãe, irmãos).  

De acordo com Lopes (2014) a telenovela é o programa da televisão brasileira 

com o qual o público possui uma maior identificação, inclusive se projetando em seus 

personagens, devido à tamanha semelhança que diversas tramas apresentam com o 

cotidiano. Esse feito ocorre inclusive devido à forte carga estereotípica presente em 

diversas cenas deste formato midiático. Talvez por essa razão, seja atribuída à 

telenovela considerável papel no controle do comportamento social. Diante disso, não 

por acaso, a telenovela foi utilizada na época da Ditadura Militar para a busca da 

consolidação de uma identidade nacional homogênea (LOBO, FREIRE, 2000).  

 

A decisão de produzir algumas minisséries abordando fases da 
história recente nacional nasceu em discussões na Casa de Criação 
Janete Clair, criada em 1984 com o objetivo de expandir e aperfeiçoar 
os produtos ficcionais da Rede Globo através da descoberta de novos 
autores e da discussão entre os próprios dramaturgos ligados à 
empresa. Esse projeto, de autoria de Dias Gomes e que levava o nome 
da teledramaturgia falecida no ano anterior, foi endossado por José 
Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni) e por Daniel Filho, que acabava 
de assumir a direção da Central Globo de Produção. Sem dúvida, a 
conjuntura de final do regime militar e de instauração de uma nova 
ordem tem sua expressão na produção ficcional da emissora, e a 
reconstrução da história recente se configura como um dos campos 
no qual se afirma a possibilidade de imprimir um diagnóstico do país, 
com vistas a um projeto de reinstauração democrática, no qual o 
universo da moral - privilegiado pela narrativa melodramática – e da 
política assumem um papel fundamental. (KORNIS, 2001). 
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Seguindo essa mesma lógica, os estereótipos também são utilizados no âmbito 

das minisséries, no qual se insere o objeto empírico aqui estudado. Segundo Kornis 

(2001), este novo formato de ficção seriada foi introduzido na programação da Rede 

Globo de Televisão em 1982, no horário das 22 horas, inicialmente ocupado pelos 

seriados, que alcançaram fama internacional como “Malu Mulher”, com cerca de 45 

minutos de duração. Como continua Kornis (2001), a minissérie trazia a marca de um 

produto nobre, visando a agradar um público mais seletivo, passando a utilizar, 

inclusive, a partir de 1990, novas tecnologias de audiovisual adquiridas pela emissora, 

o que possibilitou uma maior verossimilhança com a cotidianidade. 

Diante do exposto até aqui, como afirma Pereira (2002, p. 154), nota-se que “é 

inegável que os meios de comunicação de massa se encarregam de transmitir, 

difundir e criar estereótipos a respeito das mais diversas categorias sociais”. 

Jablonski, Assmar e Rodrigues (2010) acreditam que isso ocorra devido aos modelos 

de “normalidade” propagados pela mídia, que facilitam a conformidade social, um 

importante fator de formação e consolidação dos estereótipos. Tal discussão se liga à 

fala colocada abaixo, de Bragaglia, Dias e Martins (2017, p.135) a qual lembra pontos 

já abordados neste texto, e introduz uma função de diluição de estereótipos a partir 

dos próprios produtos midiáticos: 

[...] a mídia tem um papel especial na propagação, consolidação e 
também na diluição de estereótipos. Isso ocorre tanto em função de 
sua [dos meios de comunicação de massa] presença e alcance 
massivo no cotidiano atual quanto de suas [destes mesmos meios de 
comunicação de massa] características técnicas que lhe conferem [ao 
conteúdo midiático] uma maior aceitação e credibilidade. O uso da 
imagem e, em especial do audiovisual dá materialidade aos 
estereótipos e crenças propagadas. 

 

Facilita um papel de reforço de estereótipos por parte da mídia massiva, o fato 

de que, como afirma Moraes (2009), “o discurso midiático se propõe a determinar a 

interpretação dos fatos por intermédio de signos fixos e constantes que tentam 

proteger de contradições aquilo que está dado e aparece como representação do real, 

como verdade”. Ou seja, lembrando as noções de Indústria Cultural já apresentadas, 

a mídia oferece um número limitado de padrões de comportamento, gostos e 

subjetividades. Por outro lado, como defende Leite (2011), a mídia também pode 

contribuir com uma desconstrução estereotípica, uma vez que a aprendizagem e 
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adesão a estereótipos se dá a partir de “bases culturais”. Dessa forma, apresentando 

uma “associação contraintuitiva” nas mensagens, isto é, diferentes e até opostas ao 

pensamento intuitivo (de senso comum) dos estereótipos, é possível oferecer novas 

bases culturais, desta vez contraintuitivas, que podem tornar o pensamento dominante 

até então visto como o não normal, em vez do contrário. O trecho a seguir de Leite 

sustenta este raciocínio: 

Se os estereótipos são construídos e assimilados pelas bases 
culturais, a simples ação de reproduzir uma associação contraintuitiva 
pode sim levar o indivíduo a assimilá-la e, pelas redescrições desse 
estímulo, reconfigurar e tornar o pensamento acerca da tradição 
pedagógica dominante em algo altamente negativo (LEITE, 2011, p. 
240) 

 

Por tudo o que foi discutido até aqui sobre estereótipos, nota-se que ele 

corresponde a uma visão dominante, de senso comum, como dito acima, que é 

associada a uma ideia de maioria. Dito de outra forma, os estereótipos correspondem 

ao pensamento hegemônico na sociedade e são utilizados para minimizar as tensões 

entre as distintas camadas sociais e garantir a hegemonia conquistada. Isso pode ser 

afirmado com base na perspectiva de Gramsci, de que a hegemonia se caracteriza 

pela liderança ideológica e cultural de uma classe sobre a outra (MORAES, 2009, p. 

35), enfatizando-se as questões econômicas e de força (coerção social, não 

necessariamente pelo viés físico, mas também ideológico, discursivo). Mais 

especificamente, como destaca Mochcovitch (1993 p. 2-21 apud DANTAS, 2015, p. 

17): 

Hegemonia é o conjunto das funções de domínio e direção exercido 

por uma classe social dominante, no decurso de um período, sobre 

outra classe social e até sobre o conjunto das classes da sociedade. 

A hegemonia é composta de duas funções: função de domínio e 

função de direção intelectual e moral, ou função própria de hegemonia 

(MOCHCOVITCH, 1992, p. 20-21 apud DANTAS, 2015, p. 17). 

A conceituação de hegemonia para Raymond Willians também permite a 

alusão aos estereótipos, uma vez que engloba “todo um conjunto de práticas e 

expectativas, sobre a totalidade da vida: nossos sentidos e distribuição de energia, 
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nossa percepção de nós mesmos e nosso mundo [...]”. Abaixo, uma passagem mais 

detalhada sobre essa visão, presente em Willians. 

[…] o que tenho em mente é o sistema central, efetivo e dominante de 
significados e valores que não são meramente abstratos, mas que são 
organizados e vividos. É por isso que a hegemonia não pode ser 
entendida no plano da mera opinião ou manipulação. Trata-se de todo 
um conjunto de práticas e expectativas; o investimento de nossas 
energias, a nossa compreensão corriqueira da natureza do homem e do 
seu mundo. Falo de um conjunto de significados e valores que, do modo 
como são experimentados enquanto práticas, aparecem confirmando-
se mutuamente. A hegemonia constitui, então, um sentido de realidade 
para a maioria das pessoas em uma sociedade, um sentido absoluto 
por se tratar de uma realidade vivida além da qual se torna muito difícil 
para a maioria dos membros da sociedade mover-se, e que abrange 
muitas áreas de suas vidas (WILLIAMS, 2011, p. 53).  

 

Nota-se uma semelhança deste conceito de Willians com a conceituação 

gramsciana para o termo. Como afirmam Garaza e Coutinho (2015), “podemos 

entender o termo hegemonia como um vívido sistema de significados e valores ativos 

que se materializam continuamente através de ações, decisões e formações das 

instituições que dão corpo à ideologia”. Para Gramsci, o exercício da hegemonia se 

dá a partir da propagação de ideologias, já que elas têm papel fundamental para 

propagar sutilmente particularidades políticas, culturais e econômicas, com vistas a 

alcançar e preservar a supremacia de uma classe sobre outra.  

Desta forma, podemos pensar a mídia como um lugar onde é possível legitimar 

discursos, até mesmo unificando simbolicamente posições antagônicas, por meio da 

retórica que formam as ideologias. Em meio a esta arena de contradições, ela exerce 

papel fundamental nestas relações de poder, assim como na produção e propagação 

de ideias e estilos de vida hegemônicos, a fim de “conservar a unidade ideológica de 

todo o bloco social, que é cimentado e unificado precisamente por aquela determinada 

ideologia” (GRAMSCI apud GRUPPI, 1980, p. 69:70).  

Mais detalhadamente, a ideologia em jogo na Indústria cultural é o 

enaltecimento dos grupos, poderes e comportamentos hegemônicos, inclusive em 

termos de gênero e sexualidade, tomando aqui os objetos chave desta dissertação. E 

a forma geral como a ideologia é transmitida tanto pela disseminação de objetos 

culturais predominantemente como fonte de prazer individual, quanto pela 

padronização, ausência da oposição ao diferente nos discursos midiáticos. É dessa 
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forma que a indústria cultural tradicional cumpre um “papel ideológico” de buscar 

manter os sujeitos na ordem social hegemônica que os envolve, inclusive aquela que 

os oprime. (THOMPSON, 1995, p.139).  “Papel ideológico” porque essa mensagem 

não é clara nos produtos midiáticos, e o mascaramento é característica chave das 

ideologias, em um de seus conceitos, como lembra o autor. O trecho de Thompson 

(1995, p. 139) colocado abaixo, traz com maior riqueza justamente deste raciocínio. 

Ao se transformarem em puros objetos de troca e fontes de prazer, 
privados de toda característica crítica, transcendente, os produtos da 
indústria cultural adquirem um papel ideológico que é, ao mesmo 
tempo, mais penetrante que as ideologias anteriores e mais obscuro. 
Em qualquer nível da sociedade e no próprio até de consumo 
prazeroso, os produtos da indústria cultural prendemos indivíduos a 
ordem social que os oprime, fornecendo o cimento social que torna as 
sociedades modernas cada vez mais rígidas, uniformes e imóveis. 
(THOMPSON, 1995, p. 138) 

 

Desta forma, podemos perceber o poder ideológico que a Indústria cultural 

possui na construção da hegemonia dentro de uma sociedade, sendo utilizada para 

incutir e preservar valores, gostos, ideias e princípios morais que interessam a uma 

classe dominante, a fim de se perpetuar o senso comum. Essa trajetória reflexiva nos 

auxilia a compreender as lógicas discursivas em torno também da sexualidade. 

Raramente são observadas representações sociais midiáticas de comportamentos 

desviantes de sexualidade, justamente, entre outros fatores, por consistirem no não 

hegemônico e poderem ser vistos como sugestões de subversão à ordem hegemônica 

vigente, tornando-se, portanto, uma ameaça ao capital e aos demais sistemas que o 

sustentam.  

 Porém, ao abordarmos a temática de estereótipos de gênero é preciso 

primeiramente definir o que vem a ser gênero. De acordo com D’Amorim, “o termo 

sexo está ligado a composição cromossômica do indivíduo e ao tipo do aparelho 

reprodutor dele resultante”. Essa é uma das razões para, como afirmam Steines e 

Libby (1986) em uma perspectiva tradicional, o gênero ser visto como um tipo de 

“papel” social com apenas duas categorias - masculino ou feminino. Isto é, como uma 

maneira simplista de organizar as relações sociais entre os sexos (BRAGAGLIA; 

DIAS; MARTINS, 2017, p. 155).   

 Porém, ao falarmos sobre as características do feminino e do masculino 

abordamos fatores que vão muito além de aspectos biológicos. Dessa forma, Unger 
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(1979) define gênero como a soma das características psicossociais consideradas 

apropriadas a cada grupo sexual, sendo a identidade gendrada o conjunto destas 

expectativas, internalizado pelo indivíduo em resposta aos estímulos biológicos e 

sociais. Esse raciocínio se liga ao de Teresa de Lauretis (1994) apud Bragaglia, Dias 

e Martins (2017), para quem o gênero se apoia em uma contradição, uma vez que é 

tanto “derivação direta da diferença sexual” quanto “efeito da linguagem ou puro 

imaginário – não relacionado ao real”. Preferimos utilizar o termo “identidade 

gendrada” no lugar de “identidade de gênero”, baseando-nos em uma das razões 

apontadas por Bezerra (2020) e inspiradas em sua dissertação. Para a autora, um dos 

motivos desta substituição é “diferenciarmos dos estudos acerca das identidades trans 

e travestis”, que utilizam mais frequentemente a expressão “identidade”. Isso nos 

parece importante porque esses grupos também estão entre os que essa dissertação 

faz referência diretamente ou indiretamente, por ser um estudo sobre representações 

de comportamentos desviantes de sexualidade. (BEZERRA, 2020, p. 14). 

Diante do colocado até aqui, podemos perceber que a questão de gênero pode 

variar de acordo com o tempo e a sociedade em que se vive. Numa sociedade 

medieval, por exemplo, a ideia de masculino e feminino eram certamente bem 

diferentes da que se tem hoje, em nossa sociedade capitalista, ou até mesmo em uma 

sociedade agrícola.  

No bojo de tais questões, podemos perceber que tais estereótipos são 

constantemente utilizados para fortalecer a imagem da mulher como um ser afetivo e 

o homem como um ser racional, voltado para as tomadas de decisão, consolidando 

as relações de subordinação e opressão entre os sexos. Ashmore e Del Boca, (1986) 

consideram os estereótipos de gênero como parte da teoria implícita da personalidade 

construída pelo indivíduo e conservada na memória, como parte do seu sistema geral 

de valores. Desta forma, Jackman (1994, p. 209) não vê os estereótipos como a causa 

das desigualdades ou do preconceito, e sim como narrativa forjada pelos grupos 

dominantes para disfarçar as desigualdades já existentes. Assim sendo, tais grupos 

dominantes também se utilizam da mídia para disseminar os estereótipos de gênero 

e sexualidade, fortalecendo os comportamentos que cada um dos sexos deve seguir 

para legitimar a dominação preexistente. 

 Nesse sentido, Bragaglia, Dias e Martins (2017) afirmam que, ao se valerem 

também de estereótipos de masculinidade, a mídia reforça a opressão de minorias de 

gênero e de sexualidade como mulheres, gays, transgênero, entre outras. Essa lógica 
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vai ao encontro do pensamento foucaultiano, que vê a sexualidade como uma 

representação compartilhada pela sociedade, onde os vetores midiáticos, como a 

televisão, fazem parte das redes de poder, capazes de introjetar conceitos, produzir 

verdades e até mesmo instaurar saberes.  

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas (...) o dito e o não-dito são elementos 
do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre 
esses elementos. (FOUCAULT, 1988, p. 244) 

Assim, as mulheres midiatizadas podem ter sua sexualidade controlada, 

quando esses discursos ganham centralidade, espalhando-se pelo mundo como um 

dispositivo, de acordo com Foucault, como já mencionado nesta dissertação. Weeks 

(2010, p. 43) corrobora com esse olhar de engendramento dos sujeitos inclusive em 

termos de gênero e sexualidade, de acordo com contextos histórico-culturais nos 

quais perpassam relações de poder voltadas a influir no que é “normal ou anormal”.  

[...] só podemos compreender as atitudes em relação ao corpo e à 
sexualidade em seu contexto histórico específico, explorando as 
condições historicamente variáveis que dão origem à importância 
atribuída à sexualidade num momento particular e apreendendo as 
várias relações de poder que modelam o que vem a ser visto como 
comportamento normal ou anormal, aceitável ou inaceitável. (WEEKS, 
2010, p. 43) 
 
 

Como um desses elementos da cultura que influenciam na noção do que é a 

“normalidade”, tem-se a própria indústria cultural e, especificamente, a mídia. A fala 

de Almeida (2007, p. 178), colocada abaixo, sinaliza bem esse cenário. 

 

Os bens culturais industrializados e distribuídos pela mídia eletrônica 
tem a capacidade de produzir certas construções simbólicas, 
apropriando-se de elementos que já circulam na cultura que produz 
tais bens, mas os reforçam e “normalizam”, construindo um discurso 
hegemônico sobre o gênero. Os produtores dessa indústria pesquisam 
e buscam elementos culturais que imaginam ser aceitos ou até 
consensuais no seu público, e se utilizam dessas imagens que 
consideram parte da cultura dos públicos-alvo que visam atingir, mas 
ao fazer isso selecionam e reforçam determinados tipos de construção 
(ALMEIDA, 2007, p. 178) 
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Assim sendo, quando tratamos sobre gênero e sexualidade, estamos embuídos 

por uma série de conceitos e ideias que ultrapassam a noção do indivíduo como 

unidade biológica, retomando reflexões já sinalizadas neste trabalho. Assim sendo, os 

efeitos de sentido de homem ou mulher e de suas sexualidades podem ganhar uma 

conotação diferente, dependendo do contexto social, econômico e, entre outros, o 

cultural, no qual está inserido o sujeito. Desta forma, fatores relacionados à classe 

social, à época e ao lugar onde se vive, por exemplo, podem alterar o que se espera 

de uma mulher ou de um homem e isso pode influir na construção de identidades 

gendradas e de sexualidade. Como destaca Le Breton, dialogando com as falas já 

colocadas até aqui: “É tudo uma definição social, pois falar de masculino e feminino, 

implica, de algum modo, um julgamento de valor e uma referência, um contexto social 

e cultural” (UFJF NOTÍCIAS, 2014) 

Muitas vezes, em determinadas sociedades, como no Brasil, os traços culturais 

influem em comportamentos machistas, que geram inclusive atitudes de violência 

psicológica e física contra mulheres. Segundo dados do ano 2019, do PNAD 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), o número de mulheres no 

Brasil é superior ao número de homens. (IBGE) Porém, ainda assim, elas são 

consideradas como minorias sociais, ao abordarmos temáticas como violência e 

opressão. Em 2019, o Brasil registrou 3.739 homicídios dolosos de mulheres 

(VELASCO; CAESAR; REIS, 2020). Além disso, as mulheres também são vítimas de 

um tipo específico de violência de gênero: na maioria das vezes se trata de violência 

doméstica (em seu lar), incluindo agressão física, verbal, envolvendo também a 

própria violência sexual, ou seja, o ato de estupro (ONU MULHERES, 2015).  

Como afirmam Bragaglia, Dias e Martins (2017), podemos dizer que uma das 

vertentes do machismo, além desse frequente contexto de violência doméstica, é a 

exploração da sensualidade e sexualidade feminina nos mais diversos âmbitos sociais 

– inclusive pela mídia, comportamento esse que passa despercebido muitas vezes 

sendo atribuído a um aspecto da cultura e reproduzido e justificado até mesmo por 

mulheres.  

Entretanto, a violência física não é a única expressão do machismo no 
Brasil. É curioso notar que, por estar tão enraizado e presente em 
nossa sociedade, comportamentos machistas e estereótipos de 
gênero que atingem especialmente as mulheres passam 
despercebidos e são considerados muitas vezes como um traço 
cultural, sendo defendidos até mesmo por mulheres. São exemplos de 



57 
 

 

 

tais posturas as ideias da sensualidade da brasileira, da valorização 
das mulheres por sua aparência, do mito da fragilidade e da 
domesticidade feminina, que muitas vezes culmina na ideia da 
inferioridade feminina, entre outros. Esse tipo de olhar e prática torna 
o machismo, muitas vezes, invisível e – ou aparentemente justificável. 
(BRAGAGLIA; DIAS; MARTINS, 2017, p.157-158) 

 

Essa forma de dominação da mulher pode acabar por oprimi-la ao poder lhe 

fazer crer em uma “obrigação” – noção, esta, resultante de um cenário patriarcal e da 

busca por sua preservação pelos poderes hegemônicos de ser bonita, segundo 

expectativas alheias de classes dominantes, para ser aceita por seus pares afetivos e 

por toda a sociedade em si. Assim, “ser bela tornou-se dever social e uma obrigação 

moral imposta” (NOVAES, 2013; LIPOVETSKY, 2000). Desse modo, de acordo com 

Wolf (1992, p. 77) “as mulheres não passam de “beldades” na cultura masculina para 

que essa cultura possa continuar sendo masculina”  

Frente a esse cenário, pode-se perceber que a ideia de beleza e corpo belo é 

uma construção social, permeada por relações de poder. Nesse processo, a mídia é 

um instrumento utilizado na construção de simbologias, podendo também influenciar 

no que é belo e no corpo que as mulheres devem desejar ter. Como afirmam 

Bragaglia, Dias e Martins (2017, p. 158), essas expectativas são transmitidas pela 

mídia com uma “falsa imagem de uma mulher liberta”, emancipada, já que se 

preocupa com a sua individualidade, mas por meio do culto ao corpo e do seu encaixe 

em padrões hegemônicos estéticos. 

É com esse intuito que a mídia age diretamente sobre o corpo 
feminino, moldando-o através dos mais diversos métodos, para 
construir uma falsa imagem de uma mulher liberta, mas que ainda 
deve estar sempre linda, jovem e disposta. É esse padrão que é 
reproduzido abertamente ou no inconsciente das expectadoras e na 
sociedade como um todo, a qual é direta ou indiretamente afetada. 
(BRAGAGLIA; DIAS; MARTINS, 2017, p. 158) 

 

Assim cria-se uma cultura do cuidado com a beleza. Desse modo, são 

ofertados, por exemplo, centenas de academias de ginástica nos mais diversos 

bairros espalhados pelas cidades com inúmeras opções possíveis de exercícios 

físicos; salões de beleza; clínicas de estética; clínicas de bronzeamento; locais para a 

aplicação de tatuagens; clínicas estéticas para intervenções no corpo mediante 

cirurgias plásticas. Neste processo, as pessoas podem se submeter até mesmo a 
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contrastantes mudanças corporais, não só quanto à diminuição de peso, como já era 

frequente em outras décadas, tendo como motivação possível, entre outras, uma forte 

inclinação de se adequarem a padrões hegemônicos de beleza, no intuito de evitar 

genuínos sofrimentos.  

[...] a mercantilização do corpo teve um crescimento considerável, 
multiplicando os produtos, as técnicas, os salões de beleza, as ofertas 
dietéticas, as proposições de cirurgia estéticas etc. As mulheres, 
sobretudo, vivem como indignas e atrasadas em relação a essas 
técnicas de transformação que as incitam a mudar seus corpos de uma 
maneira ou de outra” (SIQUEIRA, 2009, p. 108) 

 

Posto isso, fala-se agora especificamente sobre a temática da sexualidade. 

Weeks (2010, p. 43) define sexualidade como “[...] uma descrição geral para a série 

de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e 

historicamente modeladas que se relacionam com que Michael Foucault denominou 

‘o corpo e seus prazeres”. Isso nos leva a concluir que, assim como o gênero, a 

sexualidade também advém de um processo de subjetivação, alternando seu 

significado de acordo com contextos histórico, econômico e cultural de uma sociedade 

e, desse modo, ganhando significação a partir de múltiplos discursos que podem 

influenciar as identidades sociais, sexuais e de gênero, assim como o que é permitido 

ou não por aquela sociedade. Assim, “a heteronormatividade, isto é, a presunção de 

que as relações heterossexuais são as únicas existentes, é um dos sustentáculos dos 

estereótipos de sexualidade” (BRAGAGLIA; DIAS; MARTINS, 2007, p. 167) 

Essas discussões sobre tais identidades gendradas, que influenciam as 

discussões sobre sexualidade, começaram a se fortificar na década de 40, junto aos 

movimentos feministas, para debater os comportamentos de homens e mulheres 

dentro de uma sociedade. (AMORIM, 2011) 

Pensando nas relações sociais que se passam dentro da sociedade 

midiatizada, onde pode-se enxergar predominantemente a visão hegemônica do 

homem, branco e heterossexual, percebemos como a mídia, enquanto instituição, se 

utiliza da ordem dos afetos para difundir tais conceitos estereotipados no 

telespectador. Isso é nítido e talvez mais intenso no caso das telenovelas e seus sub-

produtos, devido à tamanha aproximação que possui com o cotidiano, como já 

colocado e, será melhor desenvolvido em outros momentos desta dissertação.  
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É por estarmos expostos cotidianamente aos estratagemas de controle e 

disciplinamento da sexualidade e de gênero que não podemos nos manter alheios aos 

dispositivos midiáticos de inculcação de valores subjetivos. Precisamos estar sempre 

vigilantes e ativos na construção das identidades individuais e ao modo como a mídia 

representa tais minorias.  

 

2.3 ESTEREÓTPOS E COMPORTAMENTOS DESVIANTES DE SEXUALIDADE EM 

TELENOVELAS BRASILEIRAS 

  

Esse capítulo trata da discussão teórica e de representações midiáticas 

envolvendo as pessoas LGTBQI+, ou seja, lésbicas, gays, trans, bissexuais, queers, 

e intersexo, classificação observada, por exemplo, na Cartilha de Sexualidade, em 

2018. Como será da ficção seriada, o que mais se aborda sobre o tema se refere a 

comportamentos desviantes de sexualidade masculina, especialmente à 

homossexualidade masculina. É por essa razão que este subcapítulo da dissertação 

traz principalmente representações deste perfil em novelas, menos representações a 

respeito da sexualidade feminina, objeto deste estudo. 

Neste quesito, apesar de terem ocorrido mudanças nesse tema da 

representação de pessoas de “comportamento desviante” de sexualidade (de homens 

homossexuais, majoritariamente), várias críticas também já foram feitas por esta ter 

sido predominantemente estereotipada, muitas vezes a partir do viés da comicidade. 

No livro “Bicha (Nem Tão) Má: LGBTs em Telenovelas”, a jornalista e pesquisadora 

na área de estudos de gênero e sexualidade Fernanda Nascimento (2015) aponta 

para o fato de os poucos personagens gays representados em telenovelas, na 

ocasião, geralmente fazerem parte das camadas sociais menos abastadas, 

apresentando um perfil mais extravagante e afetado em sua fala e na vestimenta e 

quase sempre fazerem parte dos núcleos cômicos, representando o estereótipo de 

“bicha louca”. (NASCIMENTO, 2015) Eis aí os principais estereótipos de sexualidade 

masculina que podem ser observados em nossa sociedade, a serem somados aos 

estereótipos de “promiscuidade”, “criminalidade”; “afetação/exagero”; “comicidade”; 

“ociosidade” e, em menor frequência, “misticismo”, como sugere o autor. 

Estes mesmos estereótipos, associados a outros colocados logo a seguir, são 

os associados também aos “comportamentos desviantes” (GOFFMAN) de 

sexualidade não heteronormativa feminina, nos quais são enquadrados 
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principalmente as lésbicas, as bissexuais, as mulheres transgênero, apesar de várias 

outras existências de sexualidade que compõem esta minoria social já terem sido 

defendidas e ecoadas, como, por exemplo, queer, pansexual, entre outros. 

(CARTILHA DE SEXUALIDADE, 2018) 

No caso da mulher, ao contrário do que se observa com a figura masculina, 

aparecem como “comportamentos desviantes”, ou seja, vistos como não 

normalizados, não apenas a sexualidade homossexual mas a heterossexual com 

vários parceiros (ou parceiras), conduta associada estereotipicamente à prostituição 

– a “puta”. Além disso, é muito comum a mulher lésbica ou bissexual ser estereotipada 

por um viés de masculinidade, como se precisasse ter um comportamento similar ao 

de um homem.  

Isso não ocorre com o comportamento similar adotado pelos homens, os quais, 

agindo assim, são vistos como potentes em diversos sentidos. Dentre as novelas da 

TV Globo, detentoras de uma das maiores audiências do país, podemos destacar 

alguns personagens que se enquadram nesses estereótipos de sexualidade 

marginalizados. De acordo com Souza (2009) “prevaleceram no período de 1970 até 

2000 as representações homossexuais [masculinos] de personagens assassinos e 

afeminados. Raras foram as tentativas que saíram da proposta estereotipada e 

caricatural”. Tal opinião vai ao encontro da fala de Colling (2007): 

Detectamos que a emissora, em um primeiro momento, associou a 
homossexualidade com a criminalidade, depois preferiu os 
personagens estereotipados da “bicha louca” e/ou afetados e 
afeminados. Nos últimos anos, passou a também representar os 
personagens homossexuais dentro de um modelo que consideramos 
heteronormativo. Dialogando com alguns estudos gays, também 
demonstraremos que a chamada “narrativa da revelação”, a partir da 
década de 90, passou a fazer parte das novelas que continham 
personagens homossexuais. (COLLING, 2007) 

 

 Segundo Peret (2005), a primeira novela da TV Globo a apresentar 

personagens homossexuais em geral foi a primeira versão de “O Rebu”, de Bráulio 

Pedroso, exibida de 4 de novembro de 1974 a 11 de maio de 1975, na faixa das 22 

horas. Na trama, o personagem Conrad Mahler (Ziembinsk), assassina a mulher pela 

qual seu namorado, o michê Cauê (Buza Ferraz) se apaixona, enquadrando-se ao 

estereótipo de criminoso tratado pelos autores supracitados. De acordo com 

Fernandes (2014) “também foi a telenovela que marcou a estreia de personagens 
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lésbicas”: Roberta (Regina Viana) e Glorinha (Isabel Ribeiro), ambas casadas, que se 

envolvem após a festa do milionário Conrad Mahler.   

Roberta utiliza argumentos (pseudo) feministas em seus diálogos, 
sempre imputando aos homens a culpa pela infelicidade da mulher. 
Para Roberta, só uma mulher é capaz de compreender outra. Os 
homens, por sua vez, vêm o sexo feminino como propriedade a ser 
exibida e consumida. É desmoralizando maridos alheios que Roberta 
conquista suas parceiras para aventuras homossexuais. Glorinha 
poderia ser apenas mais uma, mas foi diferente. (FERNANDES, 2014) 

 

 Porém, de acordo com Fernandes (2014), a primeira aparição de um 

personagem gay na TV Globo foi em “Assim na Terra como no céu” (1970), auge do 

período militar, onde o ator Ary Fontoura interpretou Rodolfo Augusto (AGÊNCIA DE 

NOTÍCIAS)  (figura abaixo) , um costureiro que organizava os desfiles de carnaval no 

Theatro Municipal ( MEMORIA GLOBO). Apesar das palavras “gay” ou “homossexual” 

não serem utilizadas na ocasião, podia-se perceber claramente sua feminilidade 

através das roupas e gestos. “Neste sentido, um dos maiores esforços de Butler reside 

na crítica ao que se convencionou chamar de heterossexualidade compulsória e/ou 

homofóbica, uma “obrigação social de se relacionar amorosa e sexualmente com 

pessoas do sexo oposto” (PINO, 2007, p. 160) 

 

Figura 1 – Ary Fontoura interpretando personagem homossexual 

na novela “Assim na Terra como no céu” 

 

 

 

Fonte: agenciadenoticas.uniceub.br 
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 Seguindo ainda a linha de “comportamentos desviantes” não heteronormativos 

masculinos associados ao estereótipo de “criminosos”, a novela “O Astro” (1977), de 

Janete Clair, apresentou o cabeleireiro Henry (José Luiz Rodi), que colaborou com o 

assassinato de Salomão Hayalla, a fim de ajudar um amigo pelo qual nutria interesses 

sexuais. Porém, o autor na ocasião não deixou nítido para o telespectador se tais 

interesses eram recíprocos. (PERET, 2005) 

 Na mesma década, a emissora também apresentou outros personagens gays 

estereotipados. Desta vez sua representação é afeminada e afetada: o garçom 

Waldomiro (Laerte Morrone) e o chefe de cozinha Pierre Lafond (Nestor de 

Montemar), ambos caricatos em “Marron-glacé” (1979), de Cassiano Gabus Mendes, 

e o mordomo Everaldo (Renato Pedrosa), da novela Dancin’ Days – primeiro 

personagem a encarar a representação de homossexual que se tornou clássica nas 

telenovelas das décadas seguintes – a de mordomo gay com afetações. 

(COLLING,2007) Em “O grito” (1975), Agenor, vivido por Rubens de Falco, saía 

escondido à noite utilizando roupas extravagantes, deixando no ar para o 

telespectador que ele se travestia.  No final da década de 1970, a novela “Os gigantes” 

(1979), de Lauro César Muniz, insinua uma possível relação lésbica entre as 

personagens Paloma (Dina Sfat) e Renata (Lídia Brondi) (COLLING, 2007) 

 De acordo com Colling (2007) a partir dos anos 80, personagens homossexuais 

femininos e masculinos, especialmente gays e lésbicas, começaram a aparecer com 

mais intensidade nas telenovelas da Globo. Em “Ciranda de Pedra” (1981), de Teixeira 

Filho, a atriz Monica Torres interpretou Letícia, uma feminista que se vestia e 

comportava como homem, sendo a primeira representação estereotipada de uma 

personagem gay feminina pela emissora (PERET, 2005). Na primeira versão da 

trama, Letícia é uma esportista que pratica natação, e se transforma em uma espécie 

de protetora das amigas Virgínia (Lucélia Santos) e Otávia (Priscila Camargo). 

Rebelde às ordens do pai, Letícia não aceita seus princípios conservadores e não tem 

interesse em nenhum rapaz. (MEMÓRIA GLOBO) 

 Na segunda versão, vivida pela atriz Paolla Oliveira, a moça é uma tenista, que 

se entrega ao amor por sua treinadora no último capítulo. Outra mudança em 1981, 

no que tange a personagens homossexuais, foi a representação do primeiro casal de 

namorados gays em televisão aberta, Inácio (Denis Carvalho) e Sérgio (João Paulo 

Adour) na novela “Brilhante”, de Gilberto Braga. (PERET, 2005) 



63 
 

 

 

A novela merece destaque porque a sexualidade foi tratada de outra 
forma: aqui, o discurso social da homossexualidade foi mais descrito 
do que mostrado – nenhum dos personagens gays tinha qualquer 
característica visual de obviedade, fosse através de gestual, linguajar 
ou vestuário. Era preciso prestar atenção aos diálogos para se 
perceber o que estava acontecendo e até um determinado ponto da 
primeira fase da trama, muitos telespectadores acreditavam que Inácio 
fosse alcoólatra, estéril ou impotente, devido ao fato de ele beber muito 
e envergonhar a família em eventos diante da alta sociedade, sempre 
mencionando a “hipocrisia” com que as coisas eram tratadas, e por 
sua mãe se referir uma vez e somente por alto ao “problema sexual” 
dele. O personagem tem um final “asséptico”, mas feliz, sem precisar 
manter um casamento de fachada, depois que seu namorado (que 
tinha recebido dinheiro de Francisca para sair do país) volta. (PERET, 
2005, p. 85). 

 

 Em “Um sonho a mais” (1985), de Daniel Más, três personagens se travestem 

e Ana Bela (Ney Latorraca) protagoniza o primeiro “selinho” entre pessoas do mesmo 

sexo nas telenovelas da Globo (COLLING, 2007).  De acordo com o autor, na mesma 

década, a novela “Roda de Fogo” (1985), de Lauro Cesar Muniz, apresenta dois vilões 

gays interpretados pelos atores Cecil Thiré e Cláudio Cury.  E em “Mandala” (1987), 

de Dias Gomes, Carlos Augusto Strazzer interpreta Argemiro, outro homossexual 

assassino. “Sob a vigência da Censura Federal, que só acabaria no ano seguinte, a 

Globo teve de negociar em Brasília para manter cenas consideradas impróprias. Mas 

algumas passagens políticas e tramas sofreram tesouradas” (CASTRO, 2017) 

 “Mandala” apresentou a trama dos personagens principais baseado no livro de 

Sófoles, “Édipo Rei”, e narra a história de Jocasta e Laio, que após engravidar Jocasta, 

pede conselhos a seu guru espiritual Argemiro, que prevê que o menino o odiaria e 

teria uma relação amorosa com a mãe. Mediante a isso, o próprio pai resolve mandar 

roubar a criança na maternidade. Anos depois, sem saber que são mãe e filho, a 

profecia se cumpriu. (CASTRO, 2017) Essa própria representação do incesto é um 

comportamento desviante de sexualidade.  
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Figura 2- Foto do guru Argemiro 

 

Fonte: Site noticiasdatv.uol.com.br 

 

 O líder espiritual em questão jogava búzios, fazia profecias e diversos outros 

misticismos, representados em diversas cenas da segunda etapa da novela. Dessa 

forma, além de se enquadrar ao estereótipo de homossexual vilão, Argemiro também 

se enquadrava em outro estereótipo bastante comum em nossa sociedade, conforme 

sinaliza o Peret (2005) e já colocado anteriormente: o “gay místico”. Assim como a 

dupla homossexual de malandros de “Partido Alto” (1984): o falso guru Políbio 

(Guilherme Karan) e seu cúmplice Raposo (Nardel Ramos).  

 “Um Sonho a mais”, exibida em 1985, trouxe uma diferenciação para a questão 

da representação heteronormativa na telenovela, sendo a primeira novela a exibir um 

beijo entre dois atores homens com o casamento da travesti 7 Olga Del Volga (Patrício 

Bisso) e Pedro Ernesto (Carlos Kroeber).  Na trama, Anabela Freire (Ney Latorraca), 

Florisbela Freire (Marco Nanini) e Clarabela Freire (Antonio Pedro) também eram 

travestis. Em contrapartida, João Ligueiro (Maurício Mattar), personagem da novela 

“Roque Santeiro” seria uma mulher que foi criada como homem, mas teve seu 

desenvolvimento interrompido pela censura. (PERET, 2005) 

 Em “Bebê Abordo” (1988), de Carlos Lombardi, a atriz Debora Duarte 

interpretou Joana Mendonça, ou Mendonça, como era chamada na trama, 

estereotipando mais uma personagem lésbica masculinizada. Na novela, a 

personagem é uma executiva de marketing, que consegue a vaga de Tonico (Toni 

Ramos) após sua demissão. Apesar de, na trama, a personagem ser uma pessoa de 

bons sentimentos, ela apresenta características masculinas o tempo todo, indicando 

 
7 Em todas as cenas aqui descritas com atores homens que se vestiam de mulher o termo utilizado que 
está sendo aqui adota é “travesti” e não “mulher trans” porque era assim que as personagens eram 
chamadas pela grande mídia.  
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de forma caricata ao público sua opção sexual. Além de apresentar personalidade 

firme, dura e direta, Mendonça também adorava futebol e já havia sido treinadora de 

um time. Essa representação reflete a fala de Peret (2005) colocada abaixo: 

Sendo assim, Peret (2005) afirma ser esperado que alguém que 
apresente uma sexualidade “desviante”, obrigatoriamente, tenha um 
comportamento “desviante”, como um homem homossexual ser 
feminino e uma mulher homossexual ser masculina. Só atualmente 
que a sociedade começou a enxergar e entender sexualidades 
diferentes da heterossexual. (PERET, 2005) 

 

 A novela “Vale Tudo” (1988), de Gilberto Braga e Agnaldo Silva, abordou a 

temática da herança do parceiro homossexual quando a personagem de Cecília (Lala 

Deheinzelin) morre e sua companheira Laís (Cristina Prochaska) tentar ficar com a 

pousada pertencente ao casal. Importante registrar que elas não eram representadas 

de forma estereotipada, podendo até ser difícil ao público identificá-las como um casal 

homossexual antes da morte de Cecília. Analisando Silva (2014), pode-se sugerir que 

a intenção dessa representação não era necessariamente uma não estereotipização 

das mulheres lésbicas, mas, sim, uma resposta a um ato reativo a poderes superiores, 

pois “a censura obrigou que o autor cortasse uma cena importante para entendimento 

da relação de Laís e Cecília na trama”.  

A novela Vale Tudo (1988) teve uma cena censurada que tratava 
sobre questões de cunho homossexual. Uma simples conversa entre 
Helena (Renata Sorrah), Cecília (Lala Deheinzelin) e Laís (Cristina 
Prochaska), em que o assunto estava ligado à relação romântica entre 
duas mulheres, tratada como uma opção natural de vida que deve ser 
aceita sem nenhum preconceito, o que para os censuradores seria um 
absurdo (SILVA, 2014, p.5). 

 

 Enquanto isso, no ano seguinte, Ricardo Petraglia interpretou outro 

personagem gay afeminado: Bombom, da novela “Pacto de Sangue (1989)” que se 

passava em 1870, anos antes da abolição, trazendo a discussão sobre a escravidão 

e preconceito racial. Em meio a esse contexto, a cidade apresentava um cabaré, no 

qual a estrela da casa, Francisca Matoso (Sandra Bréa), era aconselhada pelo guru 

espiritual Bombom, que sonhava ser famosa como ela (MEMÓRIA GLBO). Mais uma 

vez aparece o estereótipo do vidente gay e afeminado.  
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 A novela “Tieta” (1989), de Agnaldo Silva, traz outras modificações na 

representação de personagens com “comportamentos desviantes” de sexualidade 

com a participação da travesti Rogéria no elenco como Ninete. A primeira personagem 

da cantora, atriz e ex-vedete em novelas nada mais era que o papel dela mesma. 

Ninete era uma travesti com trejeitos típicos de feminilidade, que surgiu na trama como 

“secretária” da protagonista Tieta nos negócios de São Paulo, mas, que, na verdade, 

era sua chefe. Ninete era uma personagem de personalidade intensa, que não levava 

desaforo para casa, assim como Rogéria, que nunca deixou de ser Astolfo, como ela 

mesma conta em seu filme biográfico “Rogéria: senhor Astolfo Barroso Pinto”. Numa 

trama passada no final dos anos 80, que veio para quebrar todos os paradigmas da 

época, num país que estava se libertando de anos de Ditadura Militar, a novela Tieta 

conta a história de uma jovem de cidade pequena do Nordeste, expulsa da cidade 

pelo próprio pai por não ser mais virgem, e para onde volta vinte anos depois para se 

vingar. Rica, poderosa e liberta, a protagonista era bajulada por todos, inclusive pelos 

que lhe viraram as costas no passado. E como parte de sua vingança, se envolve 

sexualmente com o sobrinho celibatário. O que poucos sabiam é que sua fortuna não 

provinha de uma viuvês, mas sim de casas de prostituição. Nesta telenovela, percebe-

se, então, elementos menos estereotípicos de comportamentos desviantes de 

sexualidade que em outras, embora também existam contradições na trama. 

 Como o próprio autor do documentário explica no decorrer da obra biográfica, 

colocar um travesti no papel de Ninete era “a pimenta que faltava” para quebrar com 

os preconceitos da cidade de Santana do Agreste. E não havia outro nome para o 

papel a não ser Rogéria, que como ela mesma dizia, era o travesti da família brasileira. 

Talvez tenha sido por isso que não houve objeção do público ao personagem, 

inclusive se utilizando do seu viés cômico, quando necessário. Vale registrar que 

Rogéria, atriz, cantora, humorista, apresentadora, dentre outros, começou sua carreira 

artística ainda muito jovem, em plena Ditadura Militar, em uma boate situada dentro 

da Galeria Alaska, em Copacabana. Porém seu sucesso foi tão grande que logo 

ganhou projeção internacional, realizando diversas turnês pelo mundo. De acordo com 

seu filme biográfico, nos anos 80, apesar do preconceito com as sexualidades 

desviantes ainda ser muito forte no país, a artista já havia conquistado respeito 

internacional, se tornando um ícone das pessoas transsexuais brasileiras.   
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A participação da travesti Rogéria encarnando uma personagem 
também travesti não pareceu incomodar a opinião pública; ao mesmo 
tempo, a Justiça e a Igreja Católica estavam muito mais preocupadas 
com a relação entre Tieta e seu sobrinho Ricardo, seminarista que 
abandona a carreira. A telenovela foi um enorme sucesso de público 
e crítica (PERET, 2005, p. 91). 

 Outro personagem estereotipado foi Robertinho ou Bob Bacall, gerente e 

coreógrafo da boate onde se reúne a organização criminosa ELA, na novela 

“Sassaricando” (1987), de Sílvio de Abreu. Ex- interno da Febem e único negro da 

trama, Bob apresenta gestual afetado/exagerado. Contudo, distancia-se de 

estereótipos de comportamentos desviantes de sexualidade ao se aproximar da 

sexualidade queer, referindo-se a si mesmo, inclusive ora no masculino, ora no 

feminino (LACERDA, 2016). “Bob Bacall é um personagem queer, é um corpo 

estranho dentro da telenovela que perturba, provoca e fascina.” (LOURO, 2004, p.7-

8). 

 Na década de 1990, a novelas “Mico Preto”, de Marcílio Moraes, apresentou os 

gays José Luis (Miguel Falabela) e José Maria (Marcelo Pichi) (MEMÓRIA GLOBO), 

que viviam um relacionamento mal disfarçado. José Luis, filho da milionária Áurea, 

era mais afetado, apesar de ter um filho. Já o Deputado José Maria, por ser candidato 

à governador tentava disfarçar o romance, chegando a forjar um falso casamento 

heterossexual. (COLLING, 2007) 

 No mesmo ano, “Barriga de Aluguel”, de Glória Perez, apresentou o afeminado 

dançarino Lulu (Eri Johnson), que tinha um amor platônico por um jogador de futebol, 

assim como Adamastor (Pedro Paulo Rangel), administrador do Grêmio Recreativo 

Resplendorense, eufemismo para chamarem o bordel da cidade fictícia de “Pedra 

Sobre Pedra” (1992), de Aguinaldo Silva. Apesar de não se declarar gay desde o início 

da trama, ele sempre se mostrou afeminado e ao longo da novela foi assumindo sua 

nova identidade gendrada, revelando seu amor não correspondido pelo heterossexual 

Carlão. Como complementa Lima (2009): “Adamastor vai se revelando ao poucos, 

típico de uma narrativa de revelação. No entanto, a revelação aqui é esperada pelo 

próprio personagem, além do público, pois ele não desperta falatórios sobre sua 

sexualidade na sociedade resplendorina”. Assim, podemos apontar este personagem 

como estereotípico pois além de seu modo afeminado também se associava à 

imoralidade por trabalhar em um bordel. Abaixo, uma explicação mais elucidativa 

sobre o significado de “narrativa da revelação”.  
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Ainda antes de tratar sobre o homoerotismo nas telenovelas, é 
necessário explicar o que é a “narrativa da revelação”. O conceito foi 
desenvolvido por Dennis Allen, em sua análise sobre como as 
relações homoeróticas foram representadas no seriado 
norteamericano Melrose Place. Conforme explica Oliveira (2002, p. 
165), o autor detectou, em seus estudos, que a “narrativa da 
revelação” é a única história que pode ser contada nos programas por 
ele estudados. Ou seja, a presença dos homossexuais nas histórias 
apenas envolvia a suspeita de suas orientações, que é revelada 
somente próximo ou no final das tramas. “A este tipo de narrativa, Allen 
denomina ‘narrativa de revelação’, que existe para constituir um sub-
tema da narrativa da heterossexualidade e incorporar o inevitável ciclo 
do amor, casamento, família de forma tradicional. Este investimento 
interpretativo exclui a alteridade ou marginalidade da 
homossexualidade” (OLIVEIRA, 2002, p. 166). 

 

 Em 1993, a novela “Renascer”, de Benedito Ruy Barbosa, colocou em 

discussão outro tema que tange a sexualidade feminina, ao apresentar a primeira 

personagem intersexo da história da TV: Buba, interpretada pela atriz Maria Luiza 

Mendonça. O enredo conta a saga de um fazendeiro de cacau do estado da Bahia 

que anos depois da viuvês, ao decidir casar-se com uma moça décadas mais jovem, 

convoca os quatro filhos, com suas respectivas esposas, para dar a notícia. Porém, 

Zé Venâncio deixa sua mulher para assumir o relacionamento com Buba, que na 

certidão de nascimento leva o nome de Alcides. “Em meio à hegemonia esmagadora 

de personagens facilmente entendidos como homens ou mulheres, está Buba, 

intersexo de aspecto bastante feminino obcecada pela ideia de ter um filho e que 

rejeita submeter-se à “cirurgia genital” (SANTOS, 2010). Com traços femininos 

segundo padrões hegemônicos de feminilidade, incluindo docilidade, a história de 

Buba alcançou repercussão nacional, sendo tema de reportagem da Revista Veja 

(VEJA, 1993), mesmo antes da estreia da novela, sob o seguinte título: João que era 

Maria – Renascer, a nova novela dás 8, apela para uma aberração sexual – um 

hermafrodita”. Segundo Santos (2010), “o conteúdo da matéria é ainda mais 

preconceituoso e ofensivo, revelando o despreparo da revista para tratar do assunto 

e também o modo como a mídia em geral vem tratando a intersexualidade no Brasil: 

sempre através de um viés médico-disciplinar que trata a intersexualidade como uma 

anomalia a ser corrigida”. (SANTOS, 2010) 
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Figura 3- A personagem Buba da novela Renascer 

 

                                                    Fonte: Memória Globo 

 

 “A Próxima Vítima” (1995), de Sílvio de Abreu, apresentou a já mencionada 

“narrativa da revelação” com o casal interracial Jefferson (Lui Mendes) e Sandro 

(André Gonçalves). Porém nenhum dos dois parecem ter sido nitidamente 

apresentados como gays estereotípicos. Isso porque, entre outros cenários, eles não 

apresentavam características femininas como gestual ou vestimenta. Além disso, eles 

em nenhum momento se tocavam ou trocavam carícias como se fossem assexuados. 

 

Figura 4- O casal Jefferson e Sandro (da direita para a esquerda) 

 

Fonte: Site noticiasdatv.uol.com.br 

 

 Mas sua sucessora, “Explode Coração”, de Glória Perez não poupou 

estereótipos para a personagem Sarita Vitti (Floriano Peixoto), uma vez que 

apresentava trejeitos afeminados, usava roupas femininas e gestual feminino. Sarita 

era um homem que se comportava e se vestia como uma mulher, além de fazer shows 

como drag queen, mas nunca foi explicitada a identidade de gênero e a orientação 

sexual da personagem, deixando o público sem saber se se tratava de um 

personagem travesti ou drag queen. Em entrevista à Folha de São Paulo, em 

novembro de 1995, o ator declarou que “a ideia era viver o limite entre o homem e a 

mulher. Não queríamos definir como drag queen ou travesti. A melhor definição para 

Sarita é a sua alma feminina”. Porém, ele mesmo declarou que gostaria que Sarita se 

declarasse travesti, o que não foi possível devido ao conservadorismo no país. E 

complementou: “O Brasil não é igual à Zona Sul do Rio de Janeiro, onde tudo é 
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assimilado rapidamente. Até agora, não houve sequer menção à vida amorosa ou 

sexual de Sarita, porque tudo tem que ser feito aos poucos”. (CASTRO, 2020)  

 Em 1997, a novela “Zazá”, de Lauro César Muniz, narra a história de Zazá, uma 

milionária excêntrica, descendente de Santos Dumond, que tem um projeto secreto 

de um avião atômico. Paralelamente ela tenta decolar com a vida de seus sete filhos, 

contratando “anjos da guarda” para os orientar. A trama conta com a presença de dois 

personagens homossexuais: o vilão Silas Vadan (Ney Latorraca), inescrupuloso 

advogado da família Dumond, ligado ao núcleo principal; e um cômico – o bissexual 

Ro-rô Pedalada (Marcos Breda), ligado ao núcleo secundário humorístico. Duas 

características muito comuns aos gays: o mal caráter e o engraçado. Silas como fazia 

parte de uma classe social mais alta era mais contido, mas Rorô Pedalada esbanjava 

trejeitos femininos.  

  “Por Amor” (1997), de Manoel Carlos, volta a narrativa da revelação. Na trama, 

Rafael (Odilon Vagner) abandona a família para viver um romance com outro homem. 

Para Colling (2007), “aqui a única diferença é a revelação de sua bissexualidade, que 

já era conhecida do público a partir da metade da novela, mas não assumida perante 

a sua família”. Porém Rafael parecia ter baixa carga estereotípica, uma vez que falava 

e se comportava como homem hétero, sem apresentar gestual feminino ou afetações 

na fala.  O mesmo parecia se dar com o casal de lésbicas Rafaela Katz (Christiane 

Torloni) e Leila Sampaio (Silvia Pfeifer) em “Torre de Babel” (1998), de Sílvio de Abreu, 

em função de nenhuma das duas serem masculinizadas. De acordo com Moreira, 

Maciel e Mattos (2015) esta foi “a novela com maior repercussão sobre seus 

personagens homossexuais”.  

 

                           Figura 5 – O casal Rafaela e Leila (da direita para a esquerda) 

 

Fonte: Site expertplay.net 

  

 A aparente ausência de teor estereotípico se anula quando se demonstra a não 

aceitação enfática ao “comportamento desviante” de sexualidade através da morte 
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das personagens ao final da trama. De fato, rejeitadas pelo público, devido ao 

relacionamento homossexual declarado desde o primeiro capítulo da novela, o autor 

optou por matá-las na explosão do shopping center a fim de agradar ao telespectador. 

Peret (2005) afirma que isso ocorreu devido à queda da audiência decorrente da 

rejeição do público às personagens, o qual não estava preparado para uma alusão 

não cômica e direta da homossexualidade. Colling (2007) corrobora esse despreparo:  

Quando um autor opta por iniciar a novela com a revelação já 
consumada, ele muda ou é forçado a mudar a história. Na época, 
houve uma grande discussão sobre quem teria matado as lésbicas. 
De um lado, Abreu defendia que a própria imprensa teria colaborado 
em dar uma exposição exagerada às personagens. De outro, líderes 
gays acusavam a Igreja Católica e outros setores conservadores de 
terem pressionado a emissora a retirar as duas do ar (COLLING, 2007, 
p. 217) 

 

 “Suave Veneno” (1999), de Agnaldo Silva, de acordo com Araujo (2009), foi 

“planejada a princípio para ser uma livre adaptação de Rei Lear. Contudo, não deu 

muita audiência nos primeiros capítulos e teve então seus rumos mudados”. Apesar 

disso, o caricato guru Uálber (Diogo Villela) e seu assistente Edilberto (Luiz Carlos 

Tourinho), apesar das críticas sofridas, inclusive pelo Grupo Gay da Bahia, 

permaneceram na trama. (COLLING, 2007) A dupla homossexual pode ser 

claramente vista como estereotípica pois, além se serem afetados, principalmente 

Edilberto, trabalham com a espiritualidade, e fazem parte do núcleo cômico da novela. 

Durante o desenrolar da história o público não consegue ter certeza se trata-se de um 

casal ou são apenas amigos, pois apesar de viverem na mesma casa Edilberto 

durante boa parte da novela expõe seu amor pelo homofóbico Claudionor, que 

demonstra reciprocidade, mas não tem coragem de se declarar. (ARAÚJO, 2009)  

 

 

                                         Figura 6 – guru Uálber ( Diogo Villela) 
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                                         Foto: Site gente.ig.com.br 

 

 De acordo com Peret (2005) “a partir de 2000 a novela não é vista somente 

como entretenimento, mas plataformas de levantar debates sociais”. É por essa razão, 

entre outros fatores, que a Globo consolida a estratégia de alternar personagens gays 

caricatos com a ‘narrativa da revelação’ para aqueles em que pesam dúvidas sobre 

as suas orientações sexuais. Ao mesmo tempo, aumenta a intensidade e amplia 

espaço destes personagens nas tramas”. (COLLING, 2007) A partir de então, diminui 

o número de personagens afetados, introduzindo–se aos poucos casais gays menos 

associados a esses atributos e aproximando-se a modelos heteronormativos.  

 Em 2000, a novela “Uga Uga”, de Carlos Lombardi, Ivone Shirley (Hairton 

Júnior) era uma travesti que ganhava a vida se prostituindo na rua. E em “As Filhas 

da Mãe” (2001), Silvio de Abreu cria Ramona, personagem transgênero, interpretado 

pela atriz Claudia Raia, que vive um romance com Leonardo (Alexandre Borges). Mas 

em “Desejos de Mulher” (2002), Euclydes Marinho teve que mudar a trajetória do casal 

homoafetivo Ariel (José Wilker) e Tadeu (Otávio Muller), que inclusive tiraram as 

alianças por imposição da emissora, por não serem bem aceitos pelo público, mesmo 

sem terem demonstrado qualquer contato físico nas cenas. (COHEN,2015) Além 

disso, tratava-se de mais um casal homossexual estereotípico afeminado e 

humorístico. (COHEN, 2015) 

 

                                            Figura 6 – Ariel e Tadeu (da direita para a esquerda) 

 

                                                           Fonte: Memória Globo 

 

  “Mulheres Apaixonadas” (2003), de Manoel Carlos, trouxe uma dupla de jovens 

lésbicas, Clara (Aline Moraes) e Rafaela (Paula Picarelli), que se beijaram levemente 

no último capítulo da trama ao encenarem uma peça teatral na escola como Romeu e 

Julieta, em vez de remeter ao relacionamento por trás dos palcos. A dupla não foi 



73 
 

 

 

rejeitada pelo público. “No entanto, novamente a narrativa da revelação preponderou 

por boa parte da trama. Depois da revelação, as duas formaram um casal inscrito 

dentro de um modelo heteronormativo, que deseja casar e ter filhos” (COLLING, 

2007). A novela contava ainda com o afetado mordomo Eugênio (Sylvio Meanda) sem 

laços afetivos e familiares na trama (COHEN, 2015), o que sugere outro tipo de 

inferiorização deste comportamento desviante de sexualidade. 

 

                                 Figura 7 – Clara e Rafaela encenando Romeu e Julieta 

 

Fonte: Memória Globo 

 

  A novela sucessora, “Celebridade” (2003), de Gilberto Braga, trouxe mais uma 

antagonista bissexual. Laura (Cláudia Abreu), almejava destruir a vida da ex-modelo 

internacional e produtora de eventos Maria Clara Diniz (Malu Mader) e lhe roubar tudo 

que possuía. A vilã da trama mantinha um relacionamento amoroso com seu 

comparsa Marcos (Márcio Garcia), que lhe ajudava na execução de seu plano. Porém, 

ela também chegou a ter um rápido relacionamento sexual com a lésbica Dora 

(Renata Sorrah). “Senhora do Destino (2004)”, de Aguinaldo Silva, narra a história de 

Maria do Carmo (Suzana Vieira), nordestina, mãe de quatro filhos, que ao chegar ao 

Rio de Janeiro tem sua caçula sequestrada e nunca deixou de procurá-la. A novela 

apresentou personagens homossexuais femininos e masculinos, estereotípicos e não 

estereotípicos. Porém, nenhum deles se tratava de um vilão. Como personagem 

estereotípico apontamos para o carnavalesco Ubiracy (Luiz Henrique Nogueira), 

conselheiro da ex -nora de Maria do Carmo, a rainha de bateria Nalva (Tania Khalill), 

o qual apresentava trejeitos afeminados e exagerados, além de estar ligado de certa 

forma à criminalidade por trabalhar no GRES Unidos de Vila São Miguel,  Escola de 

Samba de um contraventor. Ubiracy mantinha um conturbado relacionamento com o 

bissexual Turcão (Marco Vivela), segurança da escola de samba. (PERET, 2005) Para 

Colling (2007) “aqui podemos perceber claramente outra característica do discurso 
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heteronormativo, pois Ubiracy representava a ‘mulherzinha’ e Turcão encarnava o 

machão”. 

  Já na parte feminina, Agnaldo Silva optou por formar um casal de lésbicas com 

aparente menor carga de estereótipos, uma vez que ambas eram feminilizadas. 

Leonora (Mylla Christie) e Jenifer (Barbara Borges), após se assumirem, passaram 

pela “narrativa da revelação” durante um bom período na trama. Além disso, também 

assumiram um discurso heteronormativo, inclusive ao entrarem com um processo de 

adoção por um menino negro que Leonora encontrou em uma na lata de lixo, o qual 

iriam criar juntas. 

 

                                    Figura 8 – Leonora e Jenifer (da direita para a esquerda) 

 

Fonte: Memória Globo 

  

 De acordo com Cohen (2015), no mesmo ano “Da Cor do Pecado”, de João 

Emanuel Carneiro, trouxe o personagem Abelardo (Caio Blat). Rapaz sensível e 

interessado em moda e maquiagem, mas não fica explícito se ele é gay ou não. Já no 

núcleo espírita, havia o afetado Pai Helinho (Matheus Nachtergaele). “América” (2005) 

também apresentou a “narrativa da revelação” com os peões Júnior (Bruno Gagliasso) 

e Zeca (Erom Cordeiro) que ficaram juntos no final. Ambos eram homossexuais com 

aparente baixa carga estereotípica, sem apresentarem características femininas ou 

afetações.  

 

                       Figura 9 – Júnior e o peão Zeca (da direita para esquerda) 

 

Fonte: Site change.org 
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 Entretanto, “A lua me disse”, de Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa, 

transmitida no mesmo ano, contou com personagens gays com traços nitidamente 

estereotípicos: dona Roma (Miguel Magno) que apesar de se vestir como mulher não 

apresentou interesse sexual por ninguém; o afetado Samovar (Cássio Scapin) e o 

bissexual Valdo (Hugo Gross), homem másculo, que após muita hesitação acabou se 

entregando ao amor por Samovar no fim da trama.  

 “Páginas da Vida” (2006), de Manuel Carlos, apresentou o casal homossexual 

Rubinho (Fernando Eiras) e Marcelo (Thiago Picci). Mais uma vez a Globo apresentou 

um casal homoafetivo que quer adotar uma criança, afastando-se à primeira vista de 

uma carga  estereotípica, integrados ao modelo heteronormativo. “A única diferença, 

em relação aos casais heterossexuais, é que os casais gays parecem assexuados, 

pois não transam” (COLLING, 2007).  Pode-se perceber também que assim como o 

casal lésbico de “Senhora do Destino”, Rubinho é médico e Marcelo é músico, 

pertencentes a uma classe social privilegiada, o que parece contribuir para que não 

consolidem estereótipos de sexualidade.  

  “Paraíso Tropical” (2007), de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, ambientada 

no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, conta a história das gêmeas Paula e 

Taís (Alessandra Negrini), de personalidades contrastantes. Na trama há um casal 

gay - Rodrigo (Carlos Casagrande) e Thiago (Sergio Abreu) - de classe social 

abastada que, por isso, aparentemente se afastava de um viés estereotípico. Contudo 

não se tocavam, mesmo nas cenas de maior intimidade (COLLING, 2007). Havia 

também o casal Hugo (Marcelo Lahan) e Felipe (Miguel Kelner), sendo que o 

relacionamento entre eles era escondido por causa da família, diferentemente do 

casal anterior. Hugo chega a marcar casamento com Taís para ocultar sua 

homossexualidade. Porém, no dia do casamento seu segredo é revelado e ele é 

agredido verbalmente pelo pai. Em seguida o casal é retirado da trama. (COLLING, 

2007). 

                                                                  

                                                       Figura 10 – Foto de Bernardinho  
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Fonte: Memória Globo 

 

 Segundo Cohen (2015), “Duas Caras” (2007), de Aguinaldo Silva, trouxe o 

personagem Bernardinho (Thiago Mendonça), gay caricato incompreendido pela 

família, que tinha uma relação conturbada com Carlão (Lugui Palhares). No ano 

seguinte, “Beleza Pura”, de Andrea Maltarolli, apresentou o personagem homossexual 

cômico Betão (Rodrigo Lopéz). E “A Favorita” (2008), de João Emanoel Carneiro, teve 

Orlandinho (Iran Malfitano) outro gay afeminado, mas que acaba se 

heterossexualizando e se casando com Maria do Céu (Deborah Secco). Outro núcleo, 

mais dramático, foi o de Stela (Paula Burlamaqui) que ao longo da história teve sua 

sexualidade exposta à vizinhança e sofreu preconceito. No final ela viaja com a amiga 

Catarina (Lilian Cabral), a quem já havia se declarado, mas o autor não deixa claro se 

formam um casal ou não. (COHEN, 2015) 

 A comédia romântica “Caras e Bocas” (2009), de Walcyr Carrasco, narra a 

história de amor de Dafne (Flavia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador) e trouxe 

três personagens homossexuais, sendo o afetado Cássio (Marco Pigossi), funcionário 

de Dafne na galeria de arte (MEMÓRIA GLOBO), além de afeminado, também fazia 

parte do núcleo de humor de Caras e Bocas. No final ele termina com André (Ricardo 

Duque), um rico colecionador de arte e dono de um sofisticado restaurante, que antes 

de se envolver com Cássio se apaixona por Léa (Maria Zilda Bethlem).    

 Félix, de “Amor a Vida” e o cômico mordomo Crô, de Fina Estampa, marcaram 

o início dos anos 2000. Além disso, neste mesmo período, surgiu outro personagem 

estereotípico: o estilista Sid (Klebber Toledo). Alguns personagens serão retomados 

a seguir, dado o alcance de audiência que tiveram e a forma como foram 

representados. 

 “Passione” (de 2010) de Silvio de Abreu, juntou melodrama, comédia e ação 

policial em uma história cuja trama principal gira em torno de um homem apaixonado 

traído pela mulher. (MEMÓRIA GLOBO) A trama apresentou um ator homossexual 
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mais uma vez estereotípico, mas que fez bastante sucesso entre o público: o fiel e 

misterioso mordomo Arthurzinho (Júlio Andrade), sempre a postos para aconselhar e 

ajudar sua millady Stela (Maitê Proença) e constantemente humilhado pelo 

homofóbico patrão Saulo (Werner Schunemann). Além de pertencer às baixas 

camadas sociais, o servo não se relacionou sexualmente com ninguém durante toda 

a novela.  (COHEN, 2015) 

 

 

                                            Figura 11: Foto do mordomo Arthurzinho 

 

Foto: Memória Globo 

 

 Os personagens caricatos e estereotipados continuam sendo retratados após 

2010, como aconteceu em “Morde & Assopra” (2011), de Walcyr Carrasco, com Áureo 

(André Gonçalves), filho do prefeito da fictícia cidade de Preciosa, que ressurge 

depois foge no dia do casamento, se declarando gay. Afetado e cômico, ele fica com 

o caipira e bissexual Josué (Joaquim Lopes). Além disso, Elcio (Otaviano Costa) se 

traveste de mulher para fugir da polícia por estar inadimplente com a pensão 

alimentícia de seus filhos com as três ex-esposas. No decorrer da novela, acaba se 

envolvendo com o sargento Xavier (Anderson de Rizzi), como Elaine, e mais tarde 

acaba assumindo a identidade feminina a pedido do militar.  

 

                               Figura 12 – Josué e Elcio (da direita para esquerda) 

 

Fonte: Memória Globo 
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 Porém, de acordo com Cohen (2015) o grande destaque de 2011 foi para 

“Insensato Coração”, escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, pois recebeu 

muita atenção da mídia pela quantidade de personagens homossexuais na história. A 

novela narra a história de dois irmãos, um vilão que se revelou psicopata, e outro que 

encontrou seu grande amor. Eduardo (Rodrigo Andrade), competente funcionário da 

empresa de Vitória (Nathália Timberg), namora Paula (Tainá Muller) no começo da 

novela, mas acaba se descobrindo homossexual e passa pela narrativa da revelação, 

apaixonando-se pelo “mocinho” da trama, o professor de Direito Hugo (Marcos 

Damigo), com o qual vive um relacionamento. Roni (Leonardo Miggiorin), outro 

personagem, é um promoter eventos com trejeitos afeminados, isto é, estereotípicos 

como profissional do mundo da moda. Xicão (Wendel Bendelack) é outro gay 

assumido na trama, de baixa renda, atendente do quiosque de Sueli (Louise Cardoso). 

Apesar de fofoqueiro, não é vilão na estória, o que contribui para um retrato 

contraestereotípico. No entanto, a representação segue apresentando características 

cômicas, além de gestual afeminado. Além destes, o time de personagens 

homossexuais da novela conta ainda com o advogado Nelson (Edson Fieschi) e uma 

detenta vivida por Cristiana Oliveira, lésbica masculinizada. (COHEN, 2015) 

 

                                             Figura 13- Foto de Xicão Madureira 

 

                                                                Fonte: Memória Globo 

 

 Mas um dos personagens homossexuais estereotípico de maior sucesso na 

televisão foi Crodoaldo Valério, o mordomo Crô (Marcelo Serrado), de “Fina Estampa” 

(F2011), de autoria de Agnaldo Silva, tendo se tornado protagonista do longa 

metragem Crô: o filme, em 2013. O fiel servo de Teresa Cristina (Christiane Torloni), 

apresentava trejeitos afeminados e afetados, além de cômico.  
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                                                 Figura 14- Mordomo Crô 

 

Fonte: Memória Globo 

  

 Em 2012, “Salve Jorge”, de Gloria Perez, ao tratar sobre o assunto de tráfico 

de mulheres, colocou a transexual Anita (Maria Clara Spinelli) entre as traficadas. 

Além disso, não podemos deixar de citar a participação da atriz Thammy Gretchen, 

que na ocasião ainda não havia realizado a cirurgia de mudança de sexo, e vivia a 

investigadora Jô, mulher masculinizada como Thammy já era na época. Quase um 

papel dela mesma, como aconteceu com Rogéria. A reviravolta foi em um dado 

momento em que a policial é traficada para se infiltrar na quadrilha e aparece 

altamente feminina, impressionando o público.  

 

                                               Figura 15 – Investigadora Jô 

 

Fonte: Memória Globo 
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 Segundo Cohen (2015) finalmente em 2013/2014 a Tv Globo produziu seu 

primeiro beijo gay. Vale ressaltar que o primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo 

sexo foi em 2011, no SBT na novela “Amor e Revolução”. Mas por uma questão de 

audiência, o beijo em “Amor à Vida” entre Nico (Thiago Fragoso) e Félix (Matheus 

Solano) teve uma repercussão bem maior na sociedade. O que pode ter ocorrido 

devido ao enorme carisma do personagem, que apesar de vilão, mau caráter e 

altamente afetado, caiu nas “graças” do público, a ponto de Walcyr Carrasco, resolver 

redimi-lo de toda maldade através do amor ao Chef de cozinha, tornando-o um “bom 

rapaz”. No começo da trama Niko vivia um relacionamento estável com o fino 

advogado Eron (Marcelo Antony), livre de estereótipos, até que o casal, que tinha uma 

relação nos moldes heteronormativos, resolveu ter um filho por meio de barriga de 

aluguel com Amarillys, que acaba os separando e ficando com o advogado. A história 

também abordou conflitos familiares com a aceitação da família de Félix em relação a 

sua orientação sexual, pois apesar de ser casado, tinha um caso extraconjugal com o 

Anjinho (Lucas Malvacine) e seu pai (Antonio Fagundes) era homofóbico. 

 

                                             Figura 16 – O esperado beijo de Nico e Félix 

 

Fonte: Memória Globo 

 

 “Em Família” (2013), de Manoel Carlos, contou a história de amor, ciúme e ódio 

entre os primos Helena e Laerte e abordou a relação entre Clara (Giovanna Antonelli), 

irmã da protagonista, e a fotógrafa Marina (Tainá Müller). No começo da novela, Clara 

era uma dona de casa casada, mas se apaixona por Marina e abandona o marido 

Cadu (Reynaldo Gianecchini) para viver esta relação homossexual. Há também a 

presença de Vanessa (Maria Eduarda de Carvalho), outra homossexual na trama. 

Assistente e ex-namorada da fotógrafa, ela demonstra ciúmes constante de Clara e 

faz de tudo para que ela e Marina não fiquem juntas. Aparentemente 

contraestereotípicas, as personagens e seu relacionamento lésbico ganham a 

simpatia do público, ocorrendo até mesmo o casamento das duas em moldes 
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tradicionais, isto é, vestidas de branco, com a família presente e um beijo mais 

acalorado no último capítulo.  

 

               

 

                      Figura 17- Casamento de Clara e Marina (da direita para esquerda) 

 

Fonte: Memória Globo 

  

 “Império” (2014), de Aguinaldo Silva, que narra a história de José Alfredo (Chay 

Suede – Alexandre Nero), um homem que após passar por uma grande decepção 

amorosa constrói a rede de joalherias Império, cobiçada por seus herdeiros, contou 

com a presença do jornalista gay caricato, afetado e fofoqueiro, Téo (Paulo Betty) e o 

bissexual Cláudio (José Mayer), pai de família casado com Beatriz (Suzy Rego). O 

cerimonialista, após ter sua orientação sexual revelada pelo jornalista, assume o 

romance extra-conjugal com o jovem ator Leonardo (Kleber Toledo), mas sofre pela 

dissolução da família e a rejeição do filho, que só aceita sua orientação sexual no final 

da novela. Em outro núcleo, de baixa renda, encontramos o crossdresser Xana 

Summer, que nutre uma paixão pela amiga e assistente em seu salão de beleza, Naná 

(Viviane Araújo). No decorrer da trama elas acabam se casando nos moldes 

tradicionais para conseguir a adoção de uma criança e passam a viver na mesma casa 

também com Antônio (Lucci Ferreira), namorado de Naná.  

 

                                   Figura 18 – Casamento de Naná e Xana 
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Fonte: Memória Globo 

  

 De acordo com Cohen (2015), “Babilônia” (2015), de Ricardo Linhares, teve 

forte rejeição do público ao casal homoafetivo da terceira idade Tereza (Fernanda 

Montenegro) e Estela (Nathalia Timberg) desde o primeiro capitulo, quando 

protagonizaram uma cena em que se beijaram na boca, apenas tocando seus lábios. 

A repercussão chegou à Câmara de Deputados, que sugeriu um boicote à novela por, 

na visão de parlamentares, atingir os direitos morais da família tradicional brasileira. 

Também sugeriram e foi efetivado virais nas redes sociais contra a trama. Porém, a 

novela protagonizou novamente o mesmo beijo no último capítulo. (COHEN,2015). É 

interessante registrar o caráter aparentemente contraestereotípico do casal de 

lésbicas, por não estar associado aos estereótipos de promiscuidade, ociosidade e 

criminalidade, por exemplo. Ao contrário, as protagonistas constituíam união estável, 

tinham um filho, eram de classe abastada, de alto nível de instrução, e bem sucedidas 

profissionalmente. 

 “A Força do Querer” (2017), que narra a história da estudante de direito 

Fabiana, que ao tentar livrar o marido da prisão se envolve junto a ele no mundo do 

crime, se tornando a temida esposa de traficante Bibi Perigosa, traz uma questão 

inédita no cenário das representações de sexualidades desviantes na telenovela. O 

drama da menina de classe social alta Ivana, que se reconhece como homem ao longo 

da trama e começa a fazer procedimentos médicos para realizar a transição efetiva à 

sua identidade de gênero masculina. No decorrer da novela, tem-se os dramas desta 

trajetória, como a não aceitação de familiares, violência urbana, etc. No último 

capítulo, Ivan, nome adotado pela transexual, aparece em uma praia com seu novo 

namorado, mantendo a orientação sexual de antes de sua transição. Na trama, o 

rapaz contou ainda com a ajuda do motorista Nonato (Silvero Pereira), que, à noite, 

se transformava na drag queen Elis Miranda (MEMÓRIA GLOBO) 
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Figura 19 – Ivan - Ivana 

 

Fonte: Memória Globo 

 

 No mesmo ano, “Do outro lado do Paraíso”, de Walcyr Carrasco, trouxe em 

meio a uma trama de amor e vingança, outro casal bissexual, desta vez interracial e 

de classes econômicas distintas: o médico Samuel (Eriberto Leão) e o frentista Cido 

(Rafael Zulu). Samuel ainda tentou se casar para esconder sua homossexualidade e 

Cido teve uma namorada no início da trama, mas terminaram juntos. Nenhum dos dois 

tinham uma representação estereotípica à primeira vista, pelo menos. À primeira vista, 

porque seus personagens apresentavam viéis cômico, resgatando um dos 

estereótipos associados às pessoas homossexuais.  

 

Figura 20 – Cido e Samuel (da direita para esquerda) 

 

Fonte: Memória Globo 

  

 Já no ano seguinte, “O Segundo Sol” (2018), de João Emanuel Carneiro, que 

conta a história de Luzia (Giovanna Antonelli) e Beto Falcão (Emílio Dantas) em meio 

a uma trama de conflitos familiares e prostituição, abordou outro tema inédito no que 

tange à sexualidade. Selma (Carol Fazu) vivia um casamento fracassado e se 

apaixona pela vizinha, a policial Maura (Nanda Costa), um pouco masculinizada. As 

duas formam um casal nos moldes heteronormativos e resolvem ter um bebê. O amigo 

doador, assim como acontece em “Amor à Vida”, acaba se envolvendo com a colega 

de profissão Maura e separa o casal. Depois de muitas dúvidas, Maura propõe viver 
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um relacionamento à três na mesma casa. Após o nascimento do bebê, Ionan 

(Armando Babbaioff) retoma seu casamento heterossexual e as personagens lésbicas 

se reconciliam. Além delas, o pai de Santo Groa (André Dias) também era gay.  

                             Figura 21- Ionan, Maura e Selma (da direita para esquerda) 

 

Fonte: Memória Globo 

 

 Ainda no mesmo ano, sua subsequente “O sétimo Guardião”, de Agnaldo Silva, 

que se utilizou do gênero realismo fantástico para contar a história de Gabriel (Bruno 

Gagliasso), o sétimo escolhido para proteger uma fonte com propriedades curativas 

em Serro Azul, Sertão de Minas Gerais, tendo que, para assumir sua missão, abrir 

mão de Luz (Marina Ruy Barbosa), seu grande amor, trouxe em seu elenco mais um 

personagem gay estereotípico: Adamastor (Theodoro Cochrane). Afeminado e 

engraçado, ele trabalha no cabaré de Ondina como barman e caixa. Além disso, é 

confidente e grande amigo da proprietária, tendo sempre um conselho humorado para a 

sua grande amiga e para as meninas do cabaré. (MEMÓRIA GLOBO) 

 E para fechar esta década não podemos deixar de falar de “A Dona do Pedaço”, 

história que narra a trajetória da boleira Maria da Paz (Juliana Paes), que, após levantar um 

“império” por meio de trabalho árduo, tem que recomeçar a vida do zero após sofrer golpe 

de sua única filha. Esta novela contou com a presença da atriz transgênero Glamour Garcia, 

interpretando a mulher transgênero Britney, operária da fábrica de bolos de Maria da Paz. 

A personagem se apaixona pelo confeiteiro Abel (Pedro Carvalho), que inicialmente a rejeita 

ao saber de sua identidade de gênero e orientação sexual, mas pede seu perdão, casando-

se com Britney no final da trama, nos moldes estereotípicos heterossexuais, com vestido de 

noiva e cena de beijo para selar a união. Contudo, mais uma vez tem-se uma personagem 

que pertence ao núcleo de humor da novela justamente por seu comportamento desviante 

de sexualidade e que, por essa razão, não é abordada com seriedade, confluindo uma vez 

mais um olhar que dialoga com o estereótipo de afetação/exagero e comicidade, associado 

a homossexuais masculinos a mulheres trans.  
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Figura 22- Casamento de Britiney e Abel 

 

Fonte: Memória Globo 

 

 A respeito de todos estes exemplos de representação de comportamentos 

desviantes aqui relacionados, é importante destacar a compreensão de Colling (2007): 

“outra característica que marca todas as personagens gays e lésbicas não caricatas 

é o fato de todos serem bonitos, bem sucedidos financeiramente e, na maioria das 

vezes, sabem[rem] se vestir muito bem, apreciam[rem] a arte, boas comidas e 

bebidas”. Além disso, nota-se um esforço recorrente nas produções em enquadrar o 

relacionamento homoafetivo ou bissexual, entre outras denominações, em um modelo 

típico do relacionamento heteronormativo: filhos, casamento, fidelidade, estabilidade.  

 Contudo, por mais que tais atributos se distanciem dos estereótipos de 

sexualidade atribuídos aos “comportamentos desviantes” tanto de homens quanto de 

mulheres, paradoxalmente, a busca por este enquadramento conservador parece 

retomar um “senso comum” que favorece o estereótipo geral de que os 

comportamentos desviantes seriam uma anomalia, isto é, indesejáveis, em sua 

essência. Essa primeira reflexão que o panorama histórico de representações recém 

apresentado permitiu realizar, será melhor desenvolvido no capítulo empírico desta 

dissertação, aí sim construído com base em uma metodologia científica específica de 

coleta e análise de dados, e contribuirá, além disso, para a discussão dos resultados 

da análise a ser apresentada a respeito da minissérie objeto deste estudo. 
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3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE COMPORTAMENTOS DESVIANTES DE 

SEXUALIDADE NA INDÚSTRIA CULTURAL 

 

3.1 METODOLOGIA EMPÍRICA: A ANÁLISE TEXTUAL EM PRODUÇÕES 

AUDIOVISUAIS 

Para fins de análise empírica do corpus dessa dissertação escolheu-se o 

método de “Análise Textual em Produções Audiovisuais” proposto por Francesco 

Casetti e Federico di Chio (1999), a fim de responder à pergunta desta pesquisa: de 

que forma comportamentos desviantes de sexualidade feminina estão sendo 

representados na mídia, especialmente na minissérie “Felizes para Sempre?”. Nesta 

pergunta sempre esteve presente a hipótese de que uma representação midiática que 

aparentemente rompa com a heteronormatividade seja instrumentalizada para difundir 

ideias hegemônicas para a construção do feminino.  

Inicialmente, pensou-se em realizar algum tipo de análise, como Análise de 

Discurso, em cenas especificamente da personagem da atriz Paolla Oliveira, a 

protagonista Denise ou sua versão Danny Bond, pseudônimo que usava quando se 

apresentava como prostituta “de luxo”. Isso porque era ela a personagem que mais 

explicitamente apresentava comportamentos desviantes, especialmente de 

sexualidade. Ao longo da pesquisa exploratória realizada na minissérie, observou-se, 

contudo, que o enredo, isto é, a narrativa como um todo, era importante para 

compreender a representação dos comportamentos desviantes de sexualidade 

feminina. Além disso, entendemos que também era importante investigar a 

representação de outras personagens femininas na minissérie, especificamente 

Marília, interpretada por Maria Fernanda Cândido, e Daniela, encenada por Martha 

Nowill, que eram os pares femininos afetivos e sexuais que contracenavam com a 

personagem de Paolla Oliveira. Mais detalhadamente, verificou-se que não seria 

apenas em cenas específicas de Denise que poderia haver algo importante para a 

análise, mas que a classificação dos comportamentos desviantes femininos 

perpassava outras personagens além de Denise e a construção narrativa como um 

todo.  

Neste momento, verificou-se que era preciso uma metodologia que nos 

orientasse a como estudar a história da trama, o enredo de forma geral, e não cenas 

específicas. Foi aí que optou-se por esta metodologia acima citada, uma vez que ela 

sinaliza a valorização das realizações linguísticas e comunicativas como um todo em 
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uma produção audiovisual. Casetti e Chio (1999) propõe, com esse método, que 

sejam analisadas de forma global uma produção simbólica, ou seja, o “material 

simbólico” como um todo, formado por imagens, palavras, cenários, ordem das cenas, 

entre outros elementos. Trata-se, enfim, das: 

construções propriamente ditas, que trabalham a partir de material 
simbólico (signos, figuras e simbolos presentes no léxico de uma 
comunidade), obedecem a regras de composição específicas (o layout 
de um noticiário, o elo argumentativo de uma investigação, a sucessão 
de sequências de uma série, etc) e produzem determinados afetos 
[efeitos] de sentido (convivem com a realidade ou a irrealidade de 
quanto dizem, etc.) (CASETTI E CHIO, 1999, p. 249,  tradução das 
autoras). 

 

Considerando a etapa metodológica de um trabalho de pesquisa como caminho 

que o pesquisador precisa percorrer para chegar ao seu objetivo proposto, os autores 

recomendam em seu método a construção do que eles denominam de um “esquema 

de leitura”, que compreende uma ampla etapa descritiva da peça audiovisual em 

termos de diálogos, músicas, imagens, ambientes. A intenção ao criar este esquema 

não é uma mensuração quantitativa do que aparece no material audiovisual, como é 

comum ocorrer com a metodologia da Análise de Conteúdo. Trata-se aqui de analisar 

“a arquitetura e o funcionamento dos programas [ou o programa, como é o caso da 

minissérie], a estrutura teórica que os sustenta e a estratégia de implementação”. A 

análise deste esquema de leitura é uma “análise textual”, independentemente de se 

referir a textos propriamente ditos ou a imagens. Mais detalhadamente: 

 

As análises textuais, assim como [ocorre] nas análises de conteúdo, 
aplicam-se aos programas televisivos e ao conjunto da programação. 
O que muda é o modo de considerá-los [...] não se trata de medir 
quantitativamente a presença de determinados temas, figuras ou 
ambientes, mas de destacar a arquitetura e o funcionamento dos 
programas analisados, a estrutura teórica que os sustenta e a 
estratégia de implementação (PEREIRA e FOSSÁ apud CASETTI e 
CHIO, 1999, p. 249). 

Este esquema de leitura implica em o pesquisador, primeiramente, assistir ao 

material audiovisual por completo. (CASETTI E CHIO, 1999) A partir daí, entendeu-se 

necessário se assistir a minissérie primeiramente por inteiro, e não apenas as cenas 

de Denise, para poder se observar a trama como um todo. Seguindo a orientação dos 
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autores, traçou-se um “roteiro” (o próprio “esquema de leitura”) onde se listou/foram 

descritos os personagens, a trama, os diálogos e as cenas. Após então se esgotar 

todos os dados possíveis desta primeira etapa do “esquema de leitura”, é que os 

autores recomendam que se passe então para a fase da “linguagem”. (CASETTI E 

CHIO, 1999) 

 A partir desta etapa de análise da linguagem televisiva é possível perceber 

como a mídia “recria” a realidade e interpreta os códigos utilizados. Neste momento, 

a “Análise Textual” se volta a observar as “estruturas discursivas” e “argumentativas” 

dos diálogos e a interação entre os personagens e por fim, a “narrativa da história”. 

Ou seja, como os personagens são apresentados ao público, se são estereotipados 

ou não, os signos que carregam e etc. (CASETTI E CHIO, 1999) Foi exatamente este 

percurso adotado nesta pesquisa. 

A decomposição do material audiovisual analisado possibilitou ao pesquisador 

uma maior proximidade e entendimento com a trama supracitada, a partir da 

identificação dos personagens e suas interligações, aumentando a perspectiva de 

análise sobre a representação do comportamento sexual desviante feminino na 

minissérie em questão. Assim, após a compreensão deste método, pode-se dizer que 

todos os dez (10) capítulos de “Felizes para Sempre?”, nos quais Paolla Oliveira 

apenas não apareceu no penúltimo, foram analisados, extraindo de todo esse material 

a chamada “narrativa da história”, que foi o elemento efetivamente analisado nesta 

etapa empírica. Complementando essa fase, seguindo a proposta de Casetti e Chio 

(1999), foram destacadas na análise alguns elementos específicos do “esquema de 

leitura” como alguns desenhos de personagens, alguns diálogos e algumas cenas que 

contribuíam para elucidar reflexões sobre a lógica de representação (dos 

comportamentos desviantes) construídas durante a análise da “narrativa da história”.   

 

3.2 A MINISSÈRIE “FELIZES PARA SEMPRE?” ANÁLISE DESCRITIVA 

GERAL 

Como já citado anteriormente na Introdução desta dissertação, a presente 

pesquisa tem como pano de fundo para discussão sobre as representações midiáticas 

dos comportamentos desviantes da sexualidade feminina, a minissérie “Felizes Para 

Sempre?”, exibida pela, ainda hoje, maior emissora de TV do Brasil em termos de 

audiência, a Rede Globo. A produção audiovisual é uma releitura de “Quem ama não 

mata”, ambas de autoria de Euclydes Marinho, sendo esta transmitida em 1982, 
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também pelo mesmo canal. (MEMÓRIA GLOBO) Além da autoria, as duas possuem 

em comum uma trama que envolve cinco casais e um crime passional, apesar de se 

passarem em momentos históricos distintos e, por isso mesmo, abordarem questões 

completamente diferentes entre os casais. (MEMÓRIA GLOBO)  

“Felizes Para Sempre?” é uma produção da O2 Filmes, uma produtora que 

também faz parte das Organizações Globo, e conta com a direção-geral de Fernando 

Meirelles e direção de Luciano Moura, Rodrigo Meirelles e Paulo Morelli. 

Exibida entre 26 de janeiro e 06 de fevereiro de 2015, por volta das 23h, de 

segunda à sexta-feira, ela narra em dez capítulos a história de uma família 

aparentemente realizada, dentro dos padrões hegemônicos de beleza, poder 

financeiro, e atuação profissional, por exemplo, que, ao passar das cenas, apresenta 

ao público desvios comportamentais de ordem ético-moral e de sexualidade. A trama 

acabou garantindo 17 pontos de audiência em sua estreia e máxima de 20 pontos no 

capítulo exibido no dia 02 de fevereiro, após uma reviravolta no enredo, que será 

explicada mais adiante, e no último capítulo. (MEMÓRIA GLOBO) 

Enquanto “Quem ama não mata” se passa no Rio de Janeiro, “Felizes para 

Sempre?”  não poderia ter tido melhor cenário para  abordar  a temática da corrupção 

no ano de 2015 que a cidade de Brasília, quando o país se encontrava em um 

momento de turbulência econômica, com alta dos juros e da inflação, aumento das 

taxas de desemprego e dólar acima de R$4,00 pela primeira vez desde a criação do 

Plano Real, alavancados pelas notícias negativas que circulavam na imprensa em 

relação a operação policial que investigava o esquema milionário de desvio de verbas 

na Petrobrás, que ganhou o nome de Lava-Jato e trouxe descrédito à cúpula do 

Palácio do Planalto. (Politize, 2015) Paralelamente e alimentando-se disso, um golpe 

se formava para a deposição da então Presidenta Dilma Russef, o que acabou se 

concretizando no ano seguinte sob a via, neste caso, pseudo-democrática, de 

impeachment.   

A minissérie se inicia com uma festividade. A família Drummond encontra-se 

reunida para comemorar os 46 anos de casados de Norma e Dionísio e assistem a 

um vídeo com depoimentos dos presentes, que agradecem pela união de sua família 

e os valores que lhes foram transmitidos. Norma, a matriarca, é professora de 

Sociologia da Universidade de Brasília (UnB) e Dionísio, um delegado aposentado 

que se orgulha de sua integridade moral. Ambos se conheceram em 1968, durante 

uma passeata contra a Ditadura militar. Ela, comunista, e ele policial militar, na 
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ocasião. Apesar de estarem em lados opostos, se apaixonaram e construíram uma 

história que consideram feliz, junto a três filhos. Porém, após apresentar um problema 

de impotência sexual, Dionísio reencontra Olga, um grande amor da juventude, e opta 

por renegar aos anos de fidelidade no casamento por um romance que lhe faça sentir 

novamente viril.  

 

 

 

Figura 1 – Personagens Cláudio e Marília (primeiros, da esquerda para a direita) 

 

Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015.  

 

Norma é uma companheira fiel e apaixonada por Dionísio, mas sofre frequentes 

assédios de um professor da UnB muito mais jovem, que mexem com seu ego. Apesar 

de, por alguns momentos, ela quase não resistir às investidas do colega de trabalho, 

ela se mantém fiel mesmo após descobrir a infidelidade do marido. Ao longo dos 

capítulos pode-se perceber comportamentos desviantes até mesmo por parte deste 

casal que é o alicerce da família e inicialmente se mostra como exemplo de ética e 

lealdade.  

Cláudio Drummond é o filho mais velho e mais bem-sucedido do casal e dono 

da empreiteira que recebe o nome da família e emprega os irmãos Hugo e Joel. 

Porém, ao contrário do pai, o advogado apresenta comportamentos desviantes em 

diversas áreas de sua vida. Praticando atividades de corrupção em seu trabalho e 

infiel em seu matrimônio, Cláudio é casado com Marília, com quem vive um casamento 

de fachada desde a morte do único filho do casal, acidentalmente afogado na piscina 

da mansão onde vivem, com apenas quatro anos de idade. Além das amantes, ele 

também se relaciona com garotas de programa e utiliza a esposa como “laranja” para 

as obras superfaturadas que sua empresa obtém mediante esquemas de 
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financiamento de campanhas políticas, problemática social muito em voga também 

nos noticiários brasileiros da vida real naquele momento. 

Marília é uma restauradora de obras de arte que apesar de ter ciência das 

traições do marido, tenta salvar seu casamento e se sentir novamente desejada 

sexualmente, visto que a vida sexual do casal se tornou praticamente inexistente 

depois da tragédia com o filho. Após uma sessão de terapia de casal, ela e Cláudio 

decidem contratar uma prostituta para um ménage à trois, a fim de aumentar a libido 

dos dois e reconstruir o casamento. É nesse momento que Denise, sob o pseudônimo 

de Danny Bond, entra na vida do casal, personagem que será o foco desta análise, 

apresentada no próximo subcapítulo. Denise é uma mulher bonita, para os padrões 

hegemônicos de beleza, sedutora e culta. Estudante de moda da UnB, leva uma vida 

secreta escondida da namorada Daniela, que desconhece sua atuação no ramo da 

prostituição. 

Joel é o filho mais novo da família Drummond. Ele se sente estigmatizado por 

ser filho de criação, que não chegou a ser adotado e, ex-adicto. No início da trama ele 

vive com Suzana, quem conheceu numa clínica de reabilitação, mas após um 

relacionamento de 5 anos estão se separando. Nas primeiras cenas eles ainda se 

comportam como um casal apaixonado. Porém, o que a princípio parecia ser uma 

separação consensual se torna um grande problema quando ele descobre que a 

mulher está envolvida com um aluno da academia de pilates onde trabalha: Buza. Joel 

então começa a perseguir a moça e o amante, apresentando comportamento violento 

e obsessivo, além de recair nos entorpecentes.  

Hugo é o filho do meio de Norma e Dionísio. Casado com Tânia, uma cirurgiã 

plástica renomada e ambiciosa, ele é um dos únicos personagens que não 

apresentam comportamento desviante de caráter/moral ou de sexualidade na 

minissérie. Íntegro, ele não compactua com as falcatruas de Cláudio, o que representa 

sinal de fraqueza aos olhos da esposa. Apaixonado, ele vislumbra ter um segundo 

filho com a médica, que finge concordar mas continua fazendo uso de anticonceptivos. 

Visando entender por que a esposa está demorando tanto tempo para engravidar, 

Hugo segue os conselhos do pai e procura a ajuda de um especialista. O que ele 

nunca imaginou foi descobrir ser estéril e, em seguida, que Júnior, consequentemente 

não é seu filho, mas sim, de seu irmão mais velho. A notícia gera uma crise em toda 

família Drummond, inclusive no casamento de Cláudio, que neste momento já se 
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encontra fortemente abalado pelo envolvimento de Marília e Denise. É aqui que 

retomamos. 

Tânia é a versão masculina de Cláudio. Uma mulher fria e calculista que não 

mede esforços para subir na vida, apresentando comportamento desviante em 

diversas esferas. Apesar de fingir amor pelo marido, demonstra claramente nos 

bastidores que o considera um grande fracassado. Ao longo da história se envolve 

sexualmente com o famoso cirurgião David Rondinelli a fim de firmar uma parceria de 

trabalho, que lhe renderia mais dinheiro e fama/visibilidade. Porém, após saírem de 

um motel e atropelarem uma pessoa, Tânia persuade David para que fujam sem 

prestar socorro. O médico fica chocado com a atitude da colega de trabalho e desiste 

da futura sociedade. Após descobrir a morte da vítima, Tânia começa a se 

desconcentrar durante a cirurgia, deixando que um paciente venha a óbito por erro 

seu. Depois disso, ela entra em crise na vida profissional e pessoal. Rejeitada pela 

família e pelos pacientes, ela recebe um telefonema de sua secretária de que a polícia 

está a sua procura pois foi identificada por uma câmera de segurança da cidade como 

participante do atropelamento da empregada doméstica que faleceu por falta de 

socorro.  

Júnior é o único filho de Hugo e Tânia. O menino de 16 anos sempre teve o pai 

como principal referência e não aceita quando descobre ser filho de um dos homens 

que mais repudia: Cláudio Drummond, que para ele representa a personificação da 

corrupção. Engajado politicamente, ele participa de manifestações para um Brasil 

melhor e é em uma delas que conhece a jornalista Mayra, com quem se envolve 

afetivamente. Porém, no final o jovem se decepciona ao descobrir que a namorada 

não era uma idealista assim como ele, mas uma farsante que ganhava dinheiro de 

políticos para agitar as manifestações. 

Esta é a família Drummond, apresentada ao público no início do primeiro 

capítulo, como exemplo de família estruturada e feliz. Porém, no desenrolar do enredo 

pode-se perceber que tais predicados atribuídos a eles são inexistentes. Começando 

por Marília, que agradece aos sogros pelo maior presente que eles podiam ter lhe 

dado: o marido. Antes mesmo da cena da reunião de família o telespectador já 

consegue perceber que o casamento de Cláudio e Marília está com graves problemas. 

No caminho, o advogado recebe ligações de sua amante e se esquiva do carinho que 

a esposa tenta fazer em suas mãos no carro. Nas cenas seguintes, a restauradora se 

queixa no banheiro que o marido não a procura sexualmente, mas demonstra estar 
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disposta a fazer qualquer mudança para resgatar seu casamento, como se culpasse 

a si mesma pelo marido não a procurar mais. 

No mesmo diálogo em que Marília busca defeitos em sua estética, mesmo 

sendo uma mulher considerada bonita segundo padrões eurocêntricos de beleza 

hegemônica, a reclamação da esposa de Hugo é por ele a procurar em excesso, 

demonstrando não nutrir pelo marido o mesmo afeto que ele nutre por ela. Em seguida 

Joel e Suzana anunciam a separação alegando que apesar de ainda haver amor entre 

eles decidiram juntos pela separação devido às questões causadas pela rotina, sendo 

criticados por todos. Na saída, Joel conta abertamente sobre a relação sexual fora 

dos padrões convencionais que tiveram antes do jantar, atiçando a libido de Marília, 

por esta nunca ter vivido algo nem ao menos semelhante. Em casa ela procura o 

marido para ter relações sexuais. Ele não lhe nega, mas o faz de forma totalmente 

mecânica, sem se preocupar com o prazer da esposa. Quando esta reclama, ele 

afirma que o problema encontra-se com ela e não com ele.  

Sem a atenção do marido e tendo que conviver com a sombra da trágica morte 

do filho, a restauradora demonstra estar frustrada e carente, e como alguém que não 

tem forças para reconstruir sua vida fora do casamento, mesmo estando infeliz 

casada. Assim, ela procura a todo custo salvar seu relacionamento, chegando, 

inclusive, a tentar um ménage à trois com uma prostituta: Danny Bond, pseudônimo 

de Denise, como já colocado. Cláudio gosta da ideia e deixa que a esposa escolha a 

moça de sua preferência.  Após acessar um catálogo de prostitutas de primeira linha, 

com cachê de R$ 4.000,00 a hora, ela se encanta ao se deparar com o perfil de 

Denise/Danny Bond. Assim, a personagem Denise adentra a casa de Cláudio e Marília 

marcando definitivamente a sua vida e a do casal.  

 

           Figura 2 – Primeiro encontro entre o casal Cláudio e Marília com Danny Bond 
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Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015.  

 

Outra personagem importante é Daniela, namorada de Denise. Como seus 

traços remetem diretamente à discussão de comportamentos desviantes de 

sexualidade a partir de Denise, recorte desta dissertação, serão colocados no 

subcapítulo a seguir. 

    

 

3.3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE COMPORTAMENTOS DESVIANTES DE 

SEXUALIDADE EM “FELIZES PARA SEMPRE?”: ANÁLISE INTERPRETATIVA  

 

É a partir da entrada de Denise/Danny Bond no roteiro que as representações 

de comportamentos desviantes de sexualidade efetivamente surgem, podendo 

começar a partir daí sua análise.  

Em termos de beleza, Denise não apresenta qualquer elemento desviante do 

que se entende como dominante/hegemônico na sociedade brasileira. Branca, magra, 

com corpo bem definido e curvilíneo, loira, de cabelos compridos e lisos, sempre 

asseada, bem arrumada e vestida de acordo com padrões vigentes da moda, bastante 

expressiva, inclusive em termos de sensualidade, culta, cursando inclusive uma 

universidade federal (faculdade de Moda).  

Os comportamentos desviantes a serem analisados remetem a seu 

pseudônimo Danny Bond, ou seja, à sua atuação como prostituta, bem como à sua 

orientação sexual de bissexualidade, demonstrada não apenas em seus trabalhos em 

relação ao sexo, quanto em sua vida conjugal: Denise tem uma namorada, chamada 

Daniela, que desconhece sua atuação no ramo da prostituição.  

Após ser chamada para participar de um menaje a trous na casa de Marília e 

Cláudio ela se envolve com ambos sem que um saiba do outro, iniciando um jogo 

“perigoso” de sedução para cada um dos personagens separadamente, e não para o 

casal como um par.  

 

                     Figura 3 – Cena simbolizando o papel de sedução de Denise no casal  
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Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

Porém, essa não seria a primeira vez que Denise apresentaria esse tipo de 

comportamento desviante em seu trabalho como prostituta. Em cenas posteriores o 

telespectador toma conhecimento de que ela veio para Brasília a fim de fugir de um 

cliente paulistano, João Flávio, que jurou se vingar da moça após o suicídio da esposa. 

A mulher do fazendeiro havia tirado a própria vida depois de ser seduzida pela garota 

de programa nos encontros com o casal e, apesar disso, Denise não demonstrou 

nenhum tipo de remorso, compaixão ou culpa. Mais tarde, ela persuade Cláudio a 

matar o viúvo e lhe presenteia com uma orgia em agradecimento, demonstrando mais 

uma vez um comportamento desviante de sexualidade e em relação a questões de 

empatia.   

Logo no segundo capítulo, que exibe a cena em que Denise conhece Cláudio 

e Marília, a garota de programa demonstra uma forte atração pela restauradora. 

Marília é uma mulher sexualmente reprimida, que o marido acredita ser frígida, mas 

também apresenta um encantamento pela beleza e a cultura de Denise. Tais atributos 

vão de encontro com o que se espera de uma prostituta, podendo ser considerados 

como comportamento desviante de uma classificação que já é desviante. Apesar da 

própria TV Globo já ter narrado a história de outras prostitutas com estudo e cultura 

como “Hilda Furacão” que conta a trajetória da socialite que escandaliza a sociedade 

mineira se tornando meretriz (MEMÓRIA GLOBO), o imaginário popular de uma 

prostituta condiz com uma mulher sem instrução, calejada pela vida, até mesmo 

perigosa, como a Bebel ( Camila Pitanga) de Paraíso Tropical ( 2007). 

Ao mesmo tempo e paradoxalmente estes predicados que também podem 

funcionar como representação de um comportamento desviante por parte de uma 

prostituta, tomando por base os estereótipos deste grupo social presente no 
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imaginário social recém relatado, além de encantarem Marília, podem desqualificar 

ainda mais a personagem de Paolla Oliveira perante o público. Isso porque a 

inteligência e a cultura de Denise podem levar à interpretação de que a prostituição 

para ela se trata de uma escolha. 

Vale ressaltar que este olhar no espectador predisposto a estereotipar 

mulheres prostitutas, pode corroborar especificamente as chamadas “teorias 

implícitas de intencionalidade”, que são, juntamente às “teorias implícitas de 

causalidade”, um dos conjuntos de (pseudo) teorias utilizadas para a perpetuação de 

crenças estereotípicas (PEREIRA et. al, 2011) Estas “teorias implícitas de 

intencionalidade” fortalecem a ideia de que Denise não é uma mulher que venda seu 

corpo para garantir o sustento de si ou de sua família, o que poderia amenizar o 

caráter depreciativo do estereótipo, por mais que ainda assim pudesse levar a uma 

tipificação generalizante. O que sobra para “teorizar” sobre os porquês de ser 

prostituta frente a este desenho de personagem é algo como ganância ou luxúria, 

substantivos moralmente condenáveis em nossa e em outras sociedades e, por esta 

razão, vistos eles próprios como comportamentos desviantes.  

Se por um lado Cláudio é o protótipo do mau-caráter, indo de encontro, inclusive 

a tudo que se fala de seu pai no primeiro capítulo, sua oponente, Denise, não poderia 

ser superior. Caso contrário levaria o público a torcer pelo casal homoafetivo, 

contrariando a retórica hegemônica heteronormativa de representar positivamente um 

comportamento desviante, neste caso, de sexualidade. Ao longo dos capítulos pode-

se apontar uma dubiedade de sentimentos em Denise. Apesar do sentimento de 

amor/carinho da prostituta por Marília parecerem verdadeiros, ao ponto de ela se 

negar até o final a entregar o dossiê da Pinacoteca Marília Drummond, que colocaria 

Marília na cadeia, a Joel, irmão do marido de Marília (Cláudio), para que esta não 

fosse para cadeia, o que lhe renderia um bom apartamento, há um interesse financeiro 

nessa relação. Inclusive este é um dos motivos da garota de programa se unir com o 

irmão do empresário (Joel) para incriminar Cláudio, pois estando ele na cadeia, 

Denise ficaria com Marília e com o patrimônio do advogado. 

Joel, irmão de Cláudio, como colocado anteriormente, também é bastante 

associado a comportamentos desviantes. O caçula é o responsável por tecer toda a 

teia que envolve os protagonistas ao longo da minissérie até seu dramático desfecho. 

Após saber do interesse do irmão mais velho por Danny Bond (pseudônimo de Denise, 

como já relatado), Joel a contrata para ir a seu apartamento, enquanto a esposa 
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Suzana estava viajando. Tal cena ocorreu após ele ter sido humilhado por Cláudio. 

Pode-se sugerir que o fato de chamar Bond à sua casa pode ter como motivação 

sentimentos de inveja e vingança. Foram estas mesmas emoções que o fizeram, aliás, 

oferecer um apartamento à prostituta em troca de provas que colocariam seu irmão 

na cadeia. Nota-se aí presente, então, novamente, um comportamento desviante de 

caráter/moral generalizado, que se associa também à sexualidade de Joel. Para ele, 

o comportamento desviante de sexualidade remete ao cenário de traição conjugal e, 

para Denise, centro da análise desta dissertação, o comportamento desviante de 

sexualidade remete à sua bissexualidade e ao cenário de prostituição sendo 

associados a um desvio de caráter generalizado de moral, o que intensifica uma 

representação depreciativa. 

 

             Figura 3 – Cena de Danny Bond prestes a entrar no apartamento de Joel 

 

Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

Outros comportamentos desviantes são associados ao personagem Joel e 

merecem análise, apesar de não remeterem à tipologia de sexualidade, recorte desta 

dissertação. Isso porque, através de Joel, se nota mais um traço estereotípico 

depreciativo dos principais personagens de comportamento desviante na produção. 

Joel é apresentado tendo tanto um comportamento desviante de caráter/moral como 

em sua postura de ter envolvimento com drogas. Essa representação interessa 

especialmente porque pode, por sua vez, remeter a uma visão depreciativa 

estereotípica do comportamento desviante de uso de drogas/de adictos ou usuários 

em/de drogas, como se, necessariamente, todos tivessem uma falha moral ou 

intenção (responsabilidade apenas individual) de se viciarem em tais substâncias. 
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É importante desenvolver nesta análise algumas características de Daniela, por 

ser namorada de Denise, e, portanto, diretamente ligada à representação de 

comportamentos desviantes de sexualidade da personagem central desta 

dissertação. Daniela é uma mulher comum, de beleza mediana em termos de padrões 

hegemônicos, bem diferente de Marília, e desconhece todas as vertentes desviantes 

da vida de garota de programa de sua companheira. Para ela Denise é uma jovem 

doce, de família rica, que estuda Moda em uma universidade pública conceituada e 

que a ama. Tendo-se em vista a teorização sobre comportamentos desviantes 

colocada nesta dissertação e também a metodologia anteriormente apresentada, a 

personagem de Daniela ganha destaque nesse processo analítico.  

 

     Figura 4 – Cena de afeto entre Daniele e Denise em seu cotidiano doméstico 

 

Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

Em um primeiro olhar, o que se nota são representações positivas do 

comportamento desviante da sexualidade lésbica, uma vez que, vê-se que ambas são 

casadas, ou seja, moram na mesma casa e possuem um relacionamento duradouro, 

simulando afeto mútuo em alguns momentos da trama. No entanto, logo se nota que 

a própria representação do casamento lésbico pode ter sido colocada ali para 

depreciar ainda mais o comportamento desviante de sexualidade de Denise. Isso 

porque descobre-se depois que Denise, apesar de simular o tempo todo ser 

apaixonada por Daniela, não nutre este sentimento por ela. Buscando coerência de 

significados, pode-se sugerir que este relacionamento tenha sido colocado na 

minissérie para demonstrar uma necessidade de Denise de forjar uma vida comum e 

de ter mais um núcleo em que características negativas de Denise aparecessem, 

como sua infidelidade e falsidade frente à parceira. E o que isso significaria em termos 

de representação de comportamento desviante de sexualidade? Uma vez mais que é 
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negativo, incorreto e imoral quem possui atributos como os de Denise: sexualidade 

fora dos padrões heteronormativos e o próprio interesse pelo sexo por parte da 

mulher.  

Esse caráter depreciativo associado à Denise é reforçado ao longo da 

minissérie, quando Daniela descobre a vida oculta de Denise, além de uma mala com 

euros e uma arma, que ela esconde em sua casa. Para desmascará-la, ela marca um 

programa com Danny Bond e conhece a verdadeira personalidade da sua então 

esposa. Além de demonstrar ausência de sentimento em relação à Daniela, agindo 

com frieza, outro ponto interessante que vale ressaltar nesta cena é que a discussão 

do casal homossexual forja uma discussão heteronormativa em que Denise interpreta 

o papel do homem da relação, enquanto Daniela é a “mulherzinha” apaixonada, que 

sofre pela traição e o abandono. Mais uma vez pode-se perceber tal situação nas 

obras ficcionais da TV Globo, em que um personagem gay precisa encenar o papel 

masculino da relação enquanto o outro interpreta o feminino como se precisassem 

agir como relacionamentos heterossexuais. Assim, a minissérie enfatiza tanto o tom 

negativo do comportamento desviante de Denise em termos de sexualidade e, em 

alguns sentidos, de gênero, no sentido de mulher não submissa e que possui vida 

sexual múltipla (por ser prostituta e bissexual), quanto, paradoxalmente, consegue 

reforçar a representação não desviante, estereotípica de mulher submissa, dominada, 

na figura de Daniela.  

 

Figura 5 – Cena do encontro de Daniela e Danny Bond e da frieza da prostituta na ocasião 

 

Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

Se é pela cultura e delicadeza, atributos que fogem aos estereótipos do 

comportamento desviante de sexualidade referentes à bissexualidade ou à 

prostituição, que Danny Bond encanta Marília, é por seu corpo totalmente dentro dos 



100 
 

 

 

padrões midiáticos e estereotipados de beleza que ela seduz Cláudio. Porém, o 

ménage não acontece, pois a esposa sente-se retraída e não consegue se soltar na 

relação sexual. Essa situação, que aparentemente seria o fim daquele triângulo 

amoroso, na verdade era apenas o começo. No dia seguinte, o dono da empreiteira 

Drummond (Cláudio) liga para a garota de programa marcando o primeiro de muitos 

encontros que vieram a ocorrer no luxuoso hotel de preferência de Denise.  

Porém, quem ela deseja na verdade é a recatada Marília, a qual, alguns dias 

depois do primeiro encontro para o ménage que não ocorreu, a telefona para avisar 

que ela havia esquecido seu anel em cima do piano ao tocá-lo na noite em que foi à 

mansão. Como resposta, Denise se disponibiliza de imediato a ir buscá-lo 

pessoalmente. Nota-se aqui que a garota de programa é representada inclusive com 

dotes artísticos eruditos de elite, como pode conotar a arte de tocar piano. Tem-se aí 

uma representação positivada e contraestereotípica do comportamento desviante de 

sexualidade, seja ligado à bissexualidade ou à prostituição, que remete à ideia de uma 

mulher fazer sexo com muita frequência. 

Marília recebe Denise na mansão sem nenhum preconceito por sua profissão 

ou pudor pela maneira que se conheceram. A conversa entre as duas flui com leveza 

e naturalidade e elas se divertem tocando piano como se fossem velhas amigas. 

Porém, naquele momento, a restauradora já demonstra uma forte atração pela garota 

de programa, que a todo tempo tenta seduzi-la sutilmente. No dia seguinte, Cláudio, 

ao indagar à esposa sobre o piano estar aberto, não recebe a verdade como resposta. 

Ela oculta a visita da moça e diz apenas que tocou um pouco de piano, como se ali já 

estivesse fazendo algo de errado, que precisasse esconder do marido.  

Novamente contrariando a promessa progressiva/transgressora da minissérie, 

tem-se aqui a representação de um comportamento em nada desviante de gênero por 

parte de Marília. Trata-se do papel de mulher subserviente ao homem, no caso, a seu 

marido. Isso é demonstrado na forte submissão de Marília ao seu esposo, que pode 

ser observada pelo sentimento do medo de sofrer alguma represália exteriorizado pela 

personagem, até mesmo sem ter cometido algum tipo de comportamento desviante 

para o casamento, como uma traição, que era o que o sexo (não efetuado) com a 

garota de programa simbolizaria. 

 

Figura 6 – Marília e Denise em momento de descontração e proximidade em frente ao piano 
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Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

Paralelamente, os encontros entre Denise e Cláudio se tornam cada vez mais 

constantes e o empresário se mostra envolvido pela jovem. Ao perceber o entusiasmo 

do irmão, Joel também a contrata, como uma maneira de afrontar Cláudio, mesmo 

que este não fique sabendo. Nesse momento já se pode perceber que Joel nutre uma 

rivalidade com o primogênito, que não é recíproca, visto que o advogado se sente tão 

superior que nem consegue vê-lo como um rival. Esta rivalidade levará o caçula a 

firmar um acordo com a garota de programa, para que ela possa colher provas de 

corrupção na firma para colocar o empresário na cadeia. Porém, esta conversa não é 

mostrada ao telespectador, que só fica sabendo desse plano no desfecho da 

minissérie, sendo, inclusive, essa parte da narrativa uma peça-chave para o trágico 

fim do triângulo amoroso.  

Denise se aproveita da boa receptividade de Marília no primeiro encontro delas 

a sós e marca uma nova visita à artista. Desta vez, o local escolhido foi o ateliê da 

restauradora. Após se encontrarem ali, elas saem para almoçar. Marília se mostra 

bastante confortável com a nova “amiga”, a ponto, inclusive, de contar sobre a trágica 

história da morte de seu filho, afogado há alguns anos na piscina da residência do 

casal. Denise se demonstra emocionada com o drama familiar de Marília e aproveita 

a situação para se aproximar ainda mais da restauradora, acariciando suas mãos no 

restaurante. Na volta para casa, Marília agradece à Denise pela agradável tarde que 

passar 

am juntas. Em seguida, ambas contam seus verdadeiros nomes, uma a outra, 

como se quisessem deixar para trás qualquer tipo de segredo e, assim, simbolizarem 

que estão querendo ingressar verdadeiramente no (ilusório) relacionamento que 

estava começando.  
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Figura 7 – Marília e Denise em momento de proximidade em restaurante 

(Marília mostra foto do filho) 

 

Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

Mais uma vez a trama parece querer dosar os atributos positivos e negativos 

da representação dos comportamentos desviantes de sexualidade de Denise. Isso 

porque, se à bissexual e prostituta seria possível uma amizade forte, o enternecimento 

com a morte de uma criança e até mesmo o amor verdadeiro por uma mulher, isso é 

mostrado lado a lado à cenas que demonstram também a frieza da personagem em 

agir pelas costas do casal, para incriminar Cláudio, em troca de dinheiro do irmão dele 

que lhe solicitou buscar provas de corrupção, como recém relatado.  

À noite, Marília e Cláudio saem para jantar quase que como dois estranhos, em 

um clima muito diferente do almoço com Denise. Durante o caminho, ambos estão 

calados, relembrando os momentos em que passaram com Denise, sem que um se 

quer imagine da ligação dela com o outro. O clima se torna ainda mais frio entre o 

casal após serem abordados por inúmeros jornalistas que sugerem que Cláudio esteja 

envolvido em uma investigação da Polícia Federal. Marília se sente incomodada e 

pede que o marido lhe revele o que está acontecendo. Ele tranquiliza a esposa, 

mesmo sabendo que todas as acusações são verdadeiras. E quando ela o indaga se 
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ele tem certeza de que realmente não conhece o Kleber Piemonte, citado nas notícias 

de corrupção da empresa, Cláudio a responde com outra pergunta: eu já menti para 

você? Marília abaixa a cabeça e se cala como se fosse um sim, mesmo sabendo muito 

bem que a postura mais comum do marido era mentir para ela. Talvez o que ela não 

acreditasse, até aquele momento, é que ele seria capaz de se meter em um esquema 

de corrupção tão grandioso. Muito menos a envolvendo como “laranja”.  

O silêncio de Marília à redundante fala de seu marido, a qual, por si só, era uma 

mentira, mostra mais uma vez, não um comportamento desviante, como são os de 

sexualidade atribuídos à Denise, mas, sim, novamente, um dos estereótipos de 

gêneros mais antigos, que, como colocado anteriormente, é a ideia sexista de 

submissão feminina ao homem. 

O encontro secreto de Cláudio com o corrupto Kléber Piemonte se torna capa 

do principal jornal de notícias do país, fazendo com que o dono da empreiteira 

Drummond leve documentos para casa e apague arquivos no computador para se 

resguardar de possíveis buscas da Receita Federal. Joel acompanha tudo de perto, 

almejando a posse dos documentos, mas sem poder pegá-los. Acuado, Cláudio 

procura Danny Bond para uma tarde desopilante, mas a prostituta inventa uma 

desculpa e manda uma colega de profissão em seu lugar, irritando ainda mais o 

advogado. Enquanto Cláudio se diverte com a nova garota de programa, Denise 

aproveita para surpreender Marília com uma visita a seu ateliê, deixando-a muito 

satisfeita com a surpresa. Porém, durante a conversa a restauradora reclama do 

estresse do cotidiano e a prostituta se aproveita para criar uma oportunidade de 

seduzi-la, levando-a para pular em uma cama elástica em ambiente privativo. Elas se 

divertem como crianças e nesse momento Denise se aproveita de todo o cenário 

propício e oferece a amiga um pouco de água com entorpecente, sem que esta saiba 

da existência do conteúdo na bebida. Era o que faltava para que Marília se sentisse 

totalmente relaxada e permitisse se entregar a uma relação sexual lésbica.  

 

Figuras 8, 9, 10 – Marília e Denise em sua primeira relação sexual (em cama elástica privativa) 
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                                      Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

Na volta para casa Marília se mostra assustada com os últimos acontecimentos 

e garante a Denise que a relação sexual entre elas nunca mais se repetirá. Porém, a 

amiga finge não escutar o que lhe é dito, certa de que aquela seria apenas a primeira 

vez de uma longa história e abre seu coração garantindo sentir uma forte atração por 

ela desde a primeira vez que a viu, deixando Marília ainda mais confusa.  

A efetivação da relação sexual lésbica entre as duas, mesmo diante desta culpa 

posterior sentida por Marília, poderia configurar uma representação positiva de 

comportamento desviante de sexualidade. Contudo, o mesmo não ocorre frente a 

cenas sucessivas seguintes. Em tais representações, uma vez mais, Denise é 

apresentada como alguém egoísta, gananciosa em termos financeiros e sem 

sensibilidade/empatia para situações de dor alheia. Enfim, mais uma vez o 

comportamento desviante de sexualidade é associado a alguém que possui uma 

grave falha moral, falha de caráter, e, por analogia, pode ele próprio, indiretamente, 

ser assim classificado.   

Uma destas cenas diz respeito à continuidade dos relacionamentos de Denise 

com o marido de Marília, Cláudio. Se Denise estava realmente sendo sincera por um 

lado e a esposa de seu principal cliente realmente mexia com seus sentimentos, por 

outro, aquilo não era o suficiente para que ela se afastasse de Cláudio e seus altos 

cachês. No dia seguinte Danny Bond se encontra mais uma vez com o empreiteiro na 
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suíte do hotel de luxo, onde ele demonstra a vontade de “comprar o passe” da 

prostituta, chegando a falar até em casamento.  

Em outro momento com este viés, na sequência da trama, assustada ao saber 

que um ex-cliente, fazendeiro paulistano havia ido ao hotel de luxo que frequentava e 

oferecido trinta mil reais ao atendente da recepção por informações contundentes 

sobre ela, Denise se apavora e liga para Marília em busca de um “colo” da amiga, que 

neste momento estava pensando na prostituta e, apesar de haver prometido se 

afastar, atende o telefone com entusiasmo. Nesta ocasião, Cláudio havia ido para São 

Paulo e os empregados tinham recebido folga. O cenário era perfeito para uma noite 

romântica entre as duas. Elas conversam, trocam confidências, bebem um pouco a 

mais e fazem amor novamente. A deixa perfeita para um desfecho romântico se 

transforma em cena policial, uma vez que Denise invade o closet do casal para 

fotografar todos os documentos escondidos que incriminavam Cláudio.  

Ao mesmo tempo, contudo, encontra um dossiê no nome de Marília que poderia 

incriminar também a artista, e, por isso o leva para casa, sem hesitar, a fim de protegê-

la. Nesta cena pode-se perceber nitidamente como a minissérie “joga” com as 

representações do comportamento desviante de sexualidade. Ao mesmo tempo que 

protege a amante, Denise a engana; mesmo quando se mostra sincera, a manipula 

de alguma forma.  Ou seja, seu comportamento desviante de sexualidade é ora 

associando a alguém com falha moral, ora a alguém que se preocupa com seu par 

amoroso (lésbico). Contudo, por mais humana que a personagem possa ser por ter 

contradições e isso possa ser algo positivo, um efeito de sentido possível que esta 

oscilação de representação pode proporcionar é justamente o seu oposto: o 

comportamento desviante de sexualidade não pode deixar de ser penalizado em 

nenhum episódio.  

 

Figura 11 – Denise pouco antes de invadir o closet de Marília após relação sexual com ela 
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Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015.  

 

Em casa, em cena seguinte, a prostituta aparece sentada em frente ao seu  

notebook olhando as fotos digitalizadas dos documentos que encontrou na residência 

da família Drummond e as separando em duas pastas: “Dossiê Cláudio Drummond” e 

“Pinacoteca Marília Drummond”. Porém, ela só envia a primeira, resguardando os 

documentos no nome de Marília. O que ainda não se sabe até esse momento da 

minissérie é para quem ela está enviando tais documentos e até onde ela será capaz 

de ir a fim de retirar o empresário de seu caminho para que ela fique com Marília e 

sua fortuna. Na cena seguinte, o casal lésbico aparece trocando carícias numa boate. 

Marília se apresenta mais leve e sem culpas. Ela ainda se constrange com os beijos 

de Denise em público, mas a partir deste momento elas já assumem uma postura de 

namoradas e não mais de amigas. Novamente, tem-se a ambiguidade na 

representação do comportamento desviante de sexualidade de Denise. 

 

Figura 11 – Marília e Denise, em boate, expressando em público postura de par amoroso  

 

Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

Depois da boate, Denise leva Marília para um motel popular de letreiro 

luminoso, bem diferente do que ela está acostumada a frequentar com Cláudio, e as 



107 
 

 

 

duas se divertem com o lugar pitoresco. Quando Denise chega em casa, encontra 

Daniela, sua ainda esposa, bastante aborrecida por ter jantado sozinha, mas logo 

consegue ludibriá-la com suas desculpas. Em seguida, é surpreendida com a 

mensagem do ex-cliente João Flávio, ameaçando-a. Assustada, no dia seguinte vai à 

procura do amante Cláudio, marido de Marília, e pede que ele a ajude a tirar o 

fazendeiro de seu caminho. Cláudio imediatamente promete ajudá-la, acreditando em 

sua versão de que se tratava de mais um cliente violento e apaixonado. Em sequência, 

ela e Marília tem novo encontro romântico no cinema, e após o filme, Denise lhe 

pergunta se teria coragem de largar o marido por ela. Surpresa, Marília diz que já 

retorna com a resposta, mas ao chegar, encontra a mesa vazia e não entende o que 

houve. Denise havia recebido outra ligação de João Flávio e fugiu às pressas, 

esquecendo o celular na mesa.  

 

               Figura 12 – Denise pergunta à Marília se largaria Cláudio pra ficar com ela  

 

Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

No dia seguinte, Denise vai ao ateliê buscar seu telefone com Marília e a 

encontra aborrecida, pois vira uma ligação com o nome de Cláudio no celular da 

namorada. Porém, esta consegue enganá-la, dizendo que Cláudio se tratava de seu 

perseguidor, convencendo a restauradora. Na sequência, Denise prepara uma festa 

particular para o amante, com mais quatro colegas de profissão, para agradecê-lo pela 

morte de João Flávio. Ao chegar ao hotel, Claúdio recebe a mensagem de seu irmão 

Joel avisando sobre o infarto do pai, mas não deixa de aproveitar a comemoração 

antes de ir para o hospital. Assim, logo no episódio seguinte (episódio 7) às 

representações negativas do comportamento desviante de Denise descritas 

anteriormente, apresenta-se a mesma representação contraditória do comportamento 
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desviante de sexualidade da protagonista: apaixonada e leal à sua namorada, mas 

capaz de celebrar a morte de alguém, que é justamente um ex-cliente cuja mulher 

havia se suicidado após ter se apaixonado por ela, e a quem já tinha se referido como 

“neurótica”, em outro momento, demonstrado sua falta de empatia. 

 

 

 

 

Figura 12 – “Festa” para Cláudio organizada por Denise para agradecê-lo 

pela morte de seu ex-cliente que a ameaçava 

 

Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

Em cena posterior, Cláudio recebe um envelope anônimo com fotos do primeiro 

almoço entre Marília e Denise e indaga a esposa sobre o que está acontecendo. A 

princípio ele chega a desconfiar que elas estejam tendo um romance. Porém, após a 

negativa de Marília, que explica que marcou o almoço para devolver o anel que Denise 

havia esquecido na mansão no dia em que foi contratada por eles, e que não o contou 

por medo que o marido quisesse marcar um encontro a sós com ela ou tentar outro 

ménage, ele acaba aceitando as explicações da mulher. Mas na verdade, o que o leva 

a acreditar em Marília é o fato de não conseguir imaginar que a esposa que ele julgava 

frígida pudesse ter um relacionamento extraconjugal, principalmente com uma mulher. 

Vê-se aqui uma vez mais o caráter conservador da minissérie, pari passu ao seu olhar 

transgressor na representação de comportamentos desviantes de sexualidade: a 

mesma mulher que se abre para uma bissexualidade (Marília) não se separa de um 

homem que representa o senso comum heteronormativo, pois Cláudio não só a 

desrespeita com mentiras e traições como só aceita que se relacione com outra 

mulher se a cena compuser o típico fetiche masculino de ménage. 

Outro ponto chave na trama é quando a personagem Tânia, esposa do irmão 

de Cláudio (Hugo) revela que este é o verdadeiro pai de Junior. A notícia logo se 
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espalha pela família, indignando a todos, principalmente o próprio filho e Marília, a 

qual se recorda que, na ocasião do nascimento do menino, pouco tempo após a morte 

de seu filho João Cláudio, o marido lhe obrigara a fazer um aborto, além de sempre 

obrigá-la a usar contraceptivo na relação. Abalada, Marília confronta Cláudio pela 

primeira vez sem medo, garante que irá se divorciar, e que isso sairá muito caro a ele.  

O cerco começa a se fechar para Cláudio e ele marca mais um programa com 

Danny Bond, que na ocasião, pensa se chamar Simone. Durante o encontro, ele a 

indaga sobre as fotos dela com Marília que recebeu no envelope, e ela dá a mesma 

desculpa da esposa: que se encontraram para pegar o anel que ela havia esquecido 

na casa deles quando se conheceram. Mas em seguida pergunta em tom de 

brincadeira: “Tá achando o que? Que eu estou tendo um caso com sua mulher?” e 

Cláudio lhe responde imediatamente: “Te mato. E mato ela também. Mato as duas. 

Mato mesmo”. Mas Denise desvia o assunto dizendo que a operação policial o está 

enlouquecendo e lhe aconselha a sair do país, o que deixaria o caminho livre para ela 

e Marília. Cláudio, inicialmente, não gosta da sugestão e diz que não é homem de 

fugir. Todavia, depois simpatiza com a ideia de uma pequena viagem com “Simone” 

para Paris, que acaba aceitando acompanhá-lo. Porém, quando o casal tenta viajar, 

Joel já havia enviado o dossiê Cláudio Drummond para a Receita Federal e esta não 

permite que o empresário saia do país.  

Na véspera da viagem que não ocorreu, Denise telefona para Marília e combina 

um encontro no quarto do hotel de luxo alugado por Cláudio. A restauradora se 

encanta com a beleza do lugar e ambas passam uma tarde muito agradável, onde 

fazem planos para o futuro: Denise diz que fará uma viagem para ver seu pai em 

Buenos Aires e na volta pretende abandonar a prostituição pois já está inteirando o 

valor necessário para dar entrada em um apartamento. Marília adora a notícia e 

garante que também sairá de casa logo que a namorava voltar de viagem. Assim, elas 

comemoram as boas notícias, riem, dançam e fazem sexo, porém sendo filmadas por 

câmera secreta instalada por Joel. Nessa cena o telespectador consegue perceber 

que elas estão sendo filmadas, mas ainda não sabem quem está por trás disso.  
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Figura 13 – Marília e Denise em tarde prazerosa em hotel 

             

Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015 

 

 Após ter sua viagem cancelada pela Receita Federal, Denise marca um 

encontro com Joel para lhe cobrar o apartamento prometido, alegando ter cumprido 

sua parte no acordo contra Cláudio. Porém, o caçula da família Drummond se mostra 

irredutível ao dizer que não lhe dará nada antes que ela entregue o Dossiê da 

Pinacoteca Marília Drummond, deixando-a furiosa. Enquanto isso, Cláudio e Marília 

são encaminhados até à Receita Federal para prestar esclarecimentos.  

 Marília vai ao encontro de Cláudio para acertar os termos do divórcio e estranha 

o hotel ser o mesmo que se encontrou com Denise. A situação fica ainda mais tensa 

quando vai ao banheiro da suíte e encontra na pia um anel igual ao que Denise havia 

deixado em cima do piano de sua casa. São elementos suficientes para Marília 

concluir que Denise estava tendo uma relação com ela e o marido simultaneamente. 

Marília chama, então, Denise a seu ateliê e deixa o anel exposto. Inicialmente, Denise 

pega o anel, o olha e pergunta: “o que meu anel está fazendo aqui?”, mas logo 

percebe se tratar de uma artimanha de Marília para lhe extrair a verdade e demonstra 

reconhecer que aquele não seria o seu anel por estar faltando a inscrição e uma pedra, 

e sim, um muito semelhante, o que tranquiliza Marília, em vez de lhe revoltar.  

 No caminho de volta do hotel de luxo, em que vai acompanhada pelo cunhado 

Hugo, Marília confessa estar apaixonada por uma mulher como nunca esteve antes, 

e ele a convence a dar uma entrevista sobre as ilicitudes cometidas por Cláudio a uma 
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das principais revistas do país, piorando ainda mais a imagem do empresário perante 

a mídia. Cláudio, ao ler a matéria, se espanta com as declarações, pois nunca 

acreditou que a esposa pudesse delatá-lo, nem ao menos que ela tivesse 

conhecimento de tais informações, e jura matá-la. Enquanto isso Joel comemora a 

derrocada do irmão. No escritório, Cláudio confessa a Joel estar apaixonado por 

Denise e que pretende viver ao seu lado. Em seguida, este e Bastos, advogado de 

confiança de Cláudio, o persuadem para que transfira cinquenta e oito milhões de 

dólares para uma conta de Joel em um paraíso fiscal, a fim de se precaver sobre um 

possível confisco pela Receita Federal. Para comemorar o golpe, Joel vai buscar 

drogas.  

Pouco depois, na trama, Denise chega na casa de Marília, que está vivendo 

sozinha. Elas cozinham e planejam uma viagem de lua de mel pela Itália. Denise 

promete que vai largar a profissão e simula o assassinato da personagem Danny Bond 

afogando o chip de seu celular de trabalho em um copo de saquê que Marília estava 

bebendo. Marília oferece um emprego para ela em seu ateliê e Denise se emociona. 

Depois diz que vai fazer uma última coisa para matar de vez Danny Bond, mas 

promete voltar à noite. Então, vai à casa de Joel e convence o porteiro que a deixe 

entrar no apartamento. O intuito é pegar o notebook de Joel e apagar as gravações 

dela e Cláudio, com as quais ele a está chantageando. Tudo transcorre como 

planejado e ela joga o notebook de Joel e suas roupas de trabalho de Danny Bond em 

um rio, se libertando para viver seu amor com Marília. O que ela não imaginava era 

que Joel tivesse cópia de todas as gravações em outro local.  

O patriarca da família Drummond, Dionísio, falece após confessar o adultério à 

Norma. Joel, Cláudio e Hugo vão ao encontro da mãe no cemitério e Marília vai 

acompanhando o cunhado. No caminho ela descobre que há uma arma guardada no 

porta luvas do carro de Hugo. Durante o velório, Joel liga para Denise e ameaça jogar 

na internet seus vídeos com Cláudio caso ela não entregue o Dossiê da Pinacoteca 

Marília Drummond. Então ela também vai ao cemitério encontrá-lo, armada. Marília a 

vê e não entende o que ela estaria fazendo ali. Nesse momento, Joel a aponta como 

a responsável por entregar à Polícia Federal as provas que incriminavam Cláudio. 

Transtornada de raiva, Marília vai ao encontro de Denise, as duas discutem e rompem 

o relacionamento. Porém, antes de ir embora, a restauradora pede que ela responda 

com sinceridade se tem algo com seu marido e mais uma vez Denise nega.  
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A sede de vingança por Cláudio é tão grande que nem o momento da morte do 

homem que o criou consegue parar Joel. Em pleno velório, sua preocupação está 

voltada a todo tempo em tomar posse do dossiê da Pinacoteca e não mede esforços 

ou crueldade para isso. Ali mesmo, ele envia o vídeo de Denise e Cláudio para Marília 

e o de Denise e Marília para seu esposo. Ao receber a mensagem esta vai ao carro 

de Hugo, pega a arma de dentro do porta-luvas e sai à procura da amante. Cláudio 

pega a arma de Dionísio, que se encontrava dentro do caixão junto ao morto, para 

que assim fosse enterrado como era de sua vontade, e também vai à procura de 

Denise no cemitério.  

Joel acompanha Denise até seu carro para pegar o dossiê da Pinacoteca 

continuando sua chantagem com a filmagem, mas ela o engana e aponta uma arma 

para ele se negando a lhe entregar. Nesse momento um tiro atravessa a janela do 

carona e acerta a cabeça de Denise, que morre imediatamente. Joel então se assusta 

e foge com o dossiê. O telespectador não consegue ter certeza de onde partiu o 

disparo. Marília então se ajoelha ao lado do corpo de Denise, que nesse momento 

encontra-se estendido no chão, junto ao carro. Cláudio se aproxima e imputa a arma 

pelas costas da esposa, como se fosse atirar, mas é cessado pela polícia, que leva o 

casal preso.  

 

Figura 14 – Assassinato de Denise e prisão do casal Marília e Cláudio 

 

Fonte: FELIZES PARA SEMPRE?, 2015. 

 

Como fechamento da minissérie, cena de Norma assistindo sozinha ao vídeo 

do aniversário de seus 46 anos de casamento, quando todos elogiavam a excepcional 

família que ela e o marido haviam formado.  
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Essas últimas quase quatro páginas voltadas à descrição do episódio final da 

minissérie apenas reitera, com a maior ênfase possível, o caráter depreciativo 

atribuído ao comportamento desviante de sexualidade de Denise e também de Marília. 

A punição máxima é dada a este comportamento, tal qual nos contos de Nelson 

Rodrigues: a morte. E isso ocorre justamente quando o comportamento desviante de 

ambas deixaria de ser classificado pelo próprio casal lésbico ou bissexual como 

desviante: elas deixariam de viver na clandestinidade, levariam a sua vida para a 

esfera da normalidade, do hegemônico, do não desviante, ao mesmo em termos de 

ambientes conjugais (morar junto, tornar isso público, etc.). O final, então, mostra ao 

máximo o caráter conservador, estereotípico na representação de comportamentos 

desviantes de sexualidade, servindo para atenuar muito possíveis transgressões 

pontuais anteriores, porém sempre continuamente enfraquecidas em suas 

potencialidades contraestereotípicas.  

Em suma, dada a forma de um fechamento de enredo como efeito de sentido, 

a morte de Denise, a quase morte de Marília por um homem, seu marido, e a prisão 

de ambos reforçam que há muito pouco de valorização de comportamentos 

desviantes de sexualidade feminina nesta produção audiovisual. Trata-se da ideia de 

que o comportamento desviante literalmente deve morrer no final e de que também 

quem se atreveu a começar a experimentá-lo deve ser punido, preso, por ter cometido 

literalmente esse “crime”.  

Como se não bastasse, o golpe conservador da cena final: no mesmo bojo de 

fracasso, infelicidade, podridão da família Drummond, caracterizado pelos 

comportamentos desviantes de corrupção, traições conjugais, mentiras sobre 

paternidade, estão os comportamentos desviantes de sexualidade feminina. De forma 

dissimulada, sutil e ardilosa, vê-se uma vez mais o papel de estereotipização da 

indústria cultural. Só que agora, a mídia se apropria dos comportamentos desviantes 

de sexualidade feminina ainda condenados pela maioria da sociedade, porque, com 

isso talvez alcance mais audiência (lucro), ao inseri-los na trama já moldados em 

temáticas atrativas em nada contra-hegemônicas de sexo, juventude, intrigas e 

beleza.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



114 
 

 

 

 O percurso percorrido nesta dissertação se iniciou pela discussão sobre o 

hábito ainda presente na população brasileira de assistir televisão, apesar da ampla 

disseminação das novas tecnologias e canais streaming, principalmente no que tange 

às telenovelas e minisséries. Destacamos, naquele momento, que este tipo de 

programação se mostrou ser uma das que possuem maior popularidade da TV aberta, 

desde a chegada dessa mídia ao país, até os dias atuais. Como fechamento desta 

dissertação, portanto, analisamos um exemplar deste tipo de produto midiático, mais 

especificamente, debruçando-nos na minissérie “Felizes Para Sempre?”, cujo enredo 

traz significativo material para abordar a temática colocada em discussão nessa 

dissertação: “As representações midiáticas de comportamentos desviantes de 

sexualidade feminina”.  

Apesar do alcance de bens simbólicos como esta minissérie, também foi 

abordada neste estudo a questão paradoxal dos índices de audiência desse tipo de 

programação de TV aberta: telenovelas e minisséries, apesar deste grande alcance 

entre o telespectador brasileiro, entraram em certo declínio, assim como a 

programação em geral deste âmbito televisivo, desde a chegada da TV fechada 

(satélites, cabo, etc.), e, especialmente, do streaming (Netflix, entre outros canais de 

disseminação – e produção -  de conteúdos midiáticos audiovisuais ficcionais ou de 

não-ficção). Não por acaso, as próprias emissoras de TV aberta criaram suas 

plataformas na internet, como é o caso do “canal” Globo Play.  

A Rede Globo de Televisão ainda é a maior emissora do país apesar deste 

cenário e, nos últimos anos, da publicização de críticas à sua atuação em termos 

políticos. Além disso, continua líder de audiência especificamente nesse nicho de 

telenovelas. Contudo, complementando a reflexão do parágrafo acima, com base em 

pesquisa da própria emissora, pôde-se perceber que nas últimas décadas, mesmo 

tendo a televisão se tornado mais acessível ao público, não há registros de tantos 

televisores conectados em uma telenovela, ainda que no horário nobre, como ocorria 

até os anos 1990. 

Neste cenário, justifica-se a escolha desta mídia como foco deste trabalho. Não 

só por continuar alcançando grande número de pessoas, apesar de suas quedas de 

alcance, como  ainda apresentar potencial de influência no cotidiano do telespectador. 

Isso se dá não só pelo seu caráter massivo, como por meio de suas simbologias e 

estruturas de poder atravessadas também pelo discurso de seus produtos culturais, e 

devido à natureza do conteúdo audiovisual de não-ficção de frequentemente se 
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assemelhar à cotidianidade dos sujeitos. Isso, aliado a outros fatores, pode tanto 

conformar as representações sociais, os estereótipos, as ideologias difundidas pela 

mídia, quanto suscitar sua desconstrução/ressignificação.  

Ao longo do trabalho, também abordamos as questões que tangem à 

conceituação do campo do Cotidiano. Ao dizer que a telenovela influencia o cotidiano 

do telespectador é preciso explicar o que é cotidiano de acordo com a visão de autores 

que o estudam, como Agnes Heller, Peter Berger, Thomas Luckmann e Viana, entre 

outros, apontando  sua estrutura e suas características.   

Como relatamos, para Heller (1970) o conceito de cotidiano encontra-se 

relacionado àquilo que é vivido e à vida social dos indivíduos, apesar de todos 

apresentarem suas particularidades, de modo que apresentam uma “unicidade”. 

“Ninguém consegue viver inteiramente fora da vida cotidiana e nem dentro dela 

exclusivamente”, destaca a filósofa (HELLER, 1970). Ou seja, todo indivíduo tem a 

sua individualidade, mas de alguma forma está inserido em uma vida social, com 

rotina e necessidades, como a sobrevivência, por exemplo.  

Heller (1970) considera que a vida cotidiana possui uma estrutura. Ela é 

heterogênea, pois dentro da cotidianidade do sujeito encontram-se diferentes 

atividades e atribuições; hierárquica, pois cada uma dessas atividades possui uma 

diferente importância dentro da vida do sujeito; espontânea, pois as ações do sujeito 

dentro da cotidianidade tendem a ser  realizadas de forma automática e irrefletida; e 

economicista, pois dentre as múltiplas ações realizadas na vida social não há como 

se fazer continuamente um cálculo exato sobre as consequências das ações 

humanas. (HELLER, 1970) 

Nildo Viana (2008) destaca a importância de outra característica dessa 

estrutura: a “imediaticidade”, que de acordo com o autor, é responsável pela 

alienação, impedindo o pensamento analítico mediante a realidade, ressaltando ainda 

outros elementos que considera fundamentais à vida cotidiana, como a naturalização, 

superficialidade e a regularidade como ítens intrínsecos a essa estrutura. Nesta 

perspectiva, Viana (2008) ressalta justamente a influência das telenovelas na vida do 

homem comum, devido à semelhança que apresenta com a realidade, como já 

mencionado, podendo este formato ser considerado até mesmo uma representação 

cotidiana espontânea, caracterizada pela simplicidade e o imediatismo, em oposição 

ao pensamento complexo. Mediante tal afirmação pode-se também considerar a 

telenovela como uma representação real e ilusória, pois apesar de sua existência ser 
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concreta, seu conteúdo pode acabar gerando novas interpretações do real capazes 

de impulsionar reações sociais diversas.  

Nesse contexto vê-se que a mídia televisiva, em especial telenovelas e 

minisséries, base deste trabalho, situam-se em um terreno que lhes propicia, caso 

seja interesse de produtores/empresários ali presentes que detenham poder,  

aproveitar-se da sua semelhança com a realidade para dissipar o discurso 

hegemônico que reproduz os interesses das classes economicamente privilegiadas 

ou de algum outro modo dominantes. Afinal, o que é difundido possui, a priori, uma 

classificação de verossimilhança. E o potencial reconhecimento do sujeito nos 

personagens da ficção televisiva decorrente deste cenário de proximidade entre 

representação e realidade pode influenciar seu caráter identitário, facilitando ou 

dificultando se sentir incluído ou à margem em uma sociedade que já carrega, de 

longa data, marcas de exclusão.  

Se a telenovela tenta frequentemente ser uma “cópia” da cotidianidade caberia 

a ela representar a diversidade com fidelidade, incluindo os comportamentos sexuais 

desviantes, como foi o caso da personagem Denise de “Felizes para Sempre?”: 

bissexual e prostituta. Isso inclusive porque, ao longo das últimas décadas, os 

personagens LGBTQI+ vêm ganhando uma representatividade cada vez maior nesse 

nicho da programação, apresentando sua opção sexual cada vez mais às claras, de 

forma, à primeira vista, menos estereotipada, e conquistando inclusive a torcida do 

público para um final feliz com seus pares românticos homoafetivos, algumas vezes 

até com direito a beijos na boca como desfecho. Contudo, inseridas na lógica de 

circulação do capital (lucro) e “adequação à média” (ADORNO, HORKHEIMER, 2002), 

as narrativas audiovisuais de não-ficção parecem se aproximar mesmo do cotidiano 

dos grupos hegemônicos, uma vez que, com frequência, é apenas à primeira vista 

que comportamentos desviantes não são associados a uma marca depreciativa.  

É nesse momento que acionamos, neste trabalho, uma área de estudo que 

surgiu já no final do século XIX: a “Sociologia do Desvio”, disciplina que tinha como 

objetivo conceituar problemas sociais abordados pela criminologia. Naquela época, 

dentre as diferentes correntes teóricas que se propunham ao estudo do “desvio”, sua 

maioria se baseava em princípios ligados às definições de normas de vida em 

sociedade. Uma delas, o “interacionismo”, sobre a qual a presente dissertação 

fundamentou sua análise sobre comportamentos desviantes, se baseia na afirmação 

de que a “moralidade de uma sociedade é socialmente construída” (CONRAD & 
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SCHNEIDER, 1980), demonstrando, dessa forma, que os conceitos de moralidade, 

valores e visão de mundo podem ser construídos também de acordo com os 

interesses das classes dominantes, engendrando discursos hegemônicos, assim 

como observado no discurso midiático nesta dissertação. 

A teoria da “Rotulação social”, fundamentada por Howard S. Becker no final 

dos anos 1960, tornou-se a mais conhecida entre os interacionistas, pois, considerou 

o “desvio” como uma definição social. A partir dela percebeu-se a necessidade de se 

ponderar como certos rótulos são colocados nas pessoas, tornando-as, de acordo 

com Goffman, estigmatizadas pela sociedade (GOFFMAN, 2004). Essa análise se 

relaciona com os contextos que envolvem a população LGBTQI+, ainda hoje 

estigmatizada por sua condição de desviante e representada muitas vezes pela mídia 

por meio de personagens estereotipados – afetados, desqualificados – induzindo o 

público a uma visão pejorativa.  

Conforme citado nesta dissertação, uma das funções dos estereótipos é a 

conservação de posições sociais e tradições culturais, com o intuito de tornar quem 

se difere da maioria como “estranho’, e o grupo dominante como “normal”, 

apresentando uma forma de categorizar qual a maneira certa e a errada de se pensar 

e agir dentro de uma sociedade, de acordo com preceitos hegemônicos. Isso é 

frequentemente observado também através de diversos personagens das minisséries 

e telenovelas  

Além disso, a difusão de estilos de vida da classe dominante pela Indústria 

Cultural também atua no sentido de estimular necessidades e desejos de consumo e, 

consequentemente, o que, em uma lógica de Indústria Cultural, pode fortalecer 

principalmente a padronização de identidades, em vez de encorajar as diferenças.   

Com base nestas reflexões de dados é que se partiu para análise das 

representações sociais de comportamentos desviantes de sexualidade na minissérie 

“Felizes para sempre?”, focando o olhar principalmente na protagonista da trama. A 

razão deste recorte é por ser ela uma personagem bissexual e prostituta, 

demonstrando agregar pelo menos dois tipos de comportamentos desviantes em 

termos de sexualidade feminina: não ser hétero e, ao mesmo tempo, não ver o sexo 

como tabu, praticando-o tanto a ponto de vê-lo como mercadoria, ao se vender como 

acompanhante sexual. Ambos os comportamentos desviantes são depreciados frente 

ao discurso dominante. Dessa forma, não esteve em foco neste trabalho a 

problematização da prostituição, mas sim, do comportamento de transar tanto ou mais 



118 
 

 

 

que um homem, o que é ainda visto como desviante para a mulher em diversas 

sociedades, como a brasileira.   

Durante a análise, observou-se por exemplo que a bissexual Denise, vivida por 

Paolla Oliveira, apresenta desvios de caráter que a desqualificam ao longo de toda a 

minissérie. Além da prostituição ser uma profissão estigmatizada o autor deixa claro 

ao telespectador que a personagem não escolheu este ofício por necessidade, e sim, 

por ganância. Estudante de moda de uma conceituada faculdade pública da Capital 

Federal e filha de diplomata, Denise demonstra desde o primeiro capítulo ser uma 

pessoa culta, que fala vários idiomas, entende de arte e toca piano, mostrando-se 

capacitada para diversas profissões. Ou seja: viver de sexo foi uma escolha sua.  

A primeira aparição da pesonagem de Paolla Oliveira – Denise ou Dany Bond, 

em seu papel de prostituta – na ficção seriada “Felizes para Sempre?” foi no último 

minuto do primeiro capítulo. Neste episódio começa a se alinhavar o triângulo 

amoroso central de toda a trama quando o empresário bem sucedido Cláudio (Enrique 

Diaz) e sua fina esposa Marília (Maria Fernanda Cândido), após uma sessão de 

terapia de casal a fim de salvar o casamento, contratam Danny Bond para um ménage 

à trois. Além de se dizer universitária e poliglota Bond é linda, com uma beleza 

elegante, a qual Marília logo se identificou. Então, ao ver o interesse da esposa, 

Cláudio toma as rédeas da situação e liga para a profissional do prazer marcando um 

encontro na residência do casal. 

Na sequência, Denise aparece mais distante de estereótipos de uma garota de 

programa e, portanto, de uma depreciação de comportamento desviante. Ao entrar na 

casa de Marília e Cláudio, ela se mostra conhecedora das obras de artes expostas na 

casa do casal, da champanhe preferida do ex-primeiro ministro inglês Winston 

Churchill e ainda sabe tocar piano divinamente. Mais à frente, encontra-se numa sala 

de aula de uma universidade, aparentemente pública. Contudo essa representação 

contraestereotípica não se sustenta, sendo anulada no mesmo episódio, tal qual 

diversas outras deste teor na minissérie: em outra cena, com taça de champagne na 

mão em um hotel de luxo junto a Cláudio, a personagem caminha até a varanda, tira 

o vestido, e, apenas com calcinha fio dental e salto alto convida seu cliente para se 

aproximar. Esta cena, de nítido teor estereotípico de gênero, ao associar a mulher à 

objetificação feminina por destacar apenas seu poder de sedução e seu corpo como 

objeto sexual masculino (o cliente, na ocasião, era Cláudio) foi a que teve maior 

repercussão em toda a minissérie.  
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Esse resultado evidencia o quanto padrões estereotípicos de beleza, 

juventudade e de gênero (a mulher como objeto sexual para o homem) foram 

utilizados pela emissora para conquistar a audiência da minissérie, diminuindo o 

caráter supostamente transgressor da trama. E ao longo da ficção pode-se perceber 

claramente que até em cenas simples como analisar documentos, a sexualidade da 

personagem é explorada. Como mulher e prostituta, dentro dos padrões hegemônicos 

de beleza, é como se ela tivesse que ser sensual o tempo todo (até quando está 

sozinha). 

No último capítulo, o casal feminino de comportamentos desviante de 

sexualidade, Denise e Marília, trocam juras de amor e fazem planos para o futuro. A 

promessa naquele momento é, inclusive, Denise deixar de lado sua vida de prostituta. 

Mas, como comportamentos desviantes de gênero precisam continuar sendo 

despreciados para manter a hegemonia da sexualidade heteronormativa masculina, o 

plano não vinga. Na cena final Denise é assassinada por sua transgressão. Como se 

não bastasse, a anulação do comportamento desviante também iria se dar por meio 

da morte de Marília, que quase foi assassinada por um homem, seu marido, e sem 

direito a se defender (a personagem estava de costas). Este desfecho não ocorreu, 

mas o mesmo simbolismo de punição extrema aparece no final: a segunda mulher 

protagonista da minissérie com comportamentos desviantes de sexualidade é tolhida 

literalmente desta sua ousada liberdade, ao ser presa em flagrante, e junto de seu 

algoz, o marido, como se ambos fossem igualados em vilania.  

Dessa forma, como nos contos rodrigueanos a mulher transgressora, que tem 

um comportamento à margem dos padrões da sociedade, é vista na minissérie 

novamente como o errado, o incorreto, que deve ser duramente corrigido. Enfim, em 

um olhar mais apurado, a representação de comportamentes desviantes de 

sexualidade feminina se mostra muito mais conservadora, estigmatizada, do que uma 

visão imediatista, que é tendência na vida cotidiana, poderia sugerir. Daí a 

necessidade de recorrente exercício de “suspensão do cotidiano” (HELLER, 1970), 

para que seja problematizado o senso comum inclusive a respeito de produtos 

culturais aparentemente contraestereotípicos, que podem, às vezes, estar servindo 

mais à preservação da posição social de grupos hegemônicos, do que à efetiva 

ruptura da subalternização de grupos oprimidos. 
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