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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar os novos modelos dos 

homossexuais masculinos representados na televisão brasileira em produções de anos 

recentes. A base para sua realização será um estudo de caso da telenovela brasileira Fina 

Estampa, exibida pela Rede Globo de agosto de 2011 a março de 2012. A pesquisa 

começará com uma análise da internacionalização midiática, para, em seguida, trazer uma 

breve descrição da história das telenovelas no Brasil, bem como de seu formato, conteúdo e 

importância para a sociedade brasileira, encerrando o segundo capítulo com um apanhado 

das principais representações dos homossexuais masculinos em telenovelas brasileiras. Por 

fim, será feito um breve estudo comparado entre Fina Estampa e a série de TV norte-

americana Brothers & Sisters, de forma a apontar as diferenças existentes nos modelos de 

homossexuais presentes nas obras.  

 

Palavras-chave: Estudos de Televisão; Estudos de Gênero; Geografias da Comunicação; 

Fina Estampa; Brothers & Sisters.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to investigate new models of male homosexuals represented on 

Brazilian television productions in recent years. The basis for its realization will be a case 

study of Brazilian telenovela Fina Estampa, aired by Rede Globo from August 2011 to 

March 2012. The research starts with an analysis of international media, to then bring a 

brief description of the history of telenovelas in Brazil, as well as their format, content, and 

importance to the Brazilian society, ending the second chapter with a summary of the main 

representations of gay men in these television shows. Finally, the research ends with a 

comparative study between Fina Estampa and the American TV series Brothers & Sisters, in 

order to point out the main existing differences of the gay model presented on both shows. 

Keywords: Television Studies; Gender Studies; Geographies of Communication; Fina 

Estampa; Brothers & Sisters. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia de investigar as diferentes representações dos homossexuais masculinos na 

TV e seus possíveis efeitos nos telespectadores surgiu há mais de quatro anos, de forma 

despretensiosa e totalmente por acaso. Na ocasião, este pesquisador e um amigo seu – ambos 

gays e solteiros – estavam passando uma agradável semana de abril em Buenos Aires 

fazendo turismo, compras e, como não poderia deixar de ser, apreciando o charme e a beleza 

de seus habitantes do sexo masculino.  

Em determinado momento da viagem, o amigo, sempre muito observador, começou 

a se incomodar com uma característica recorrente entre os gays portenhos que encontrava 

pela rua: “São todas muito pintosas!”
1
, repetia ele com frequência, sempre em tom de 

lamento. A observação era feita diariamente e, às vezes, mais de uma vez ao dia. Dessa 

forma, aquilo que no início parecia se tratar apenas de uma reclamação isolada, ao final de 

uma semana já tinha se transformado em revolta silenciosa e em total desprezo pela suposta 

categoria das “pintosas”. 

 Com o término da viagem, voltamos para casa com muitas fotos da capital argentina 

na bagagem, algumas histórias interessantes para contar e, o amigo, com parte de suas 

expectativas sexuais frustradas, já que, por fim, uma noite de bebedeira o fez baixar 

consideravelmente seu nível de exigência. Já este pesquisador, por sua vez, havia retornado 

de viagem com uma curiosidade extra a respeito de como os gays encaravam a própria 

masculinidade, por que valorizavam tanto essa característica em seus parceiros e de que 

forma os meios de comunicação contribuíam para a criação, a manutenção, ou até mesmo a 

mudança desses conceitos.   

A partir dessa primeira linha de pensamento excessivamente abrangente, mais de um 

ano se passou até que a ideia de transformar isso tudo em um projeto de mestrado surgisse. 

Entretanto, logo no início ficou claro que, para obter algum êxito nessa empreitada, seria 

necessário fazer muitos cortes, escolher alguns caminhos em detrimento de outros e 

estabelecer uma metodologia de pesquisa que estivesse de acordo com a prática científica 

dos estudos realizados na área de Comunicação. Felizmente, após o longo processo seletivo 

e algumas conversas com a professora orientadora, as  modificações necessárias foram feitas 

e o projeto ficou pronto.   

Como já dito no Resumo, este  trabalho  tem  como  objetivo  principal  investigar  as  
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representações dos homossexuais masculinos em obras televisivas ficcionais produzidas 

recentemente no Brasil, procurando encontrar padrões entre os modelos de representação 

dos gays difundidos nesse meio. Para isso, além de uma pesquisa bibliográfica capaz de 

abranger os estudos de televisão – sua história, suas características e pelo menos um de seus 

diversos formatos de programas –, foi necessário também incluir uma bibliografia específica 

que tratasse dos estudos culturais e de gênero, já que, em certa medida, procura-se 

estabelecer aqui uma ligação entre os aspectos sociais, econômicos e culturais que 

promovem um ou outro tipo de representação da homossexualidade masculina.  

Cabe ressaltar, neste ponto, que a presente pesquisa não procura estabelecer relações 

de causa e efeito entre os aspectos citados acima e a possível ocorrência de um modelo 

exclusivo de homossexualidade masculina na TV brasileira (mesmo porque, não seria difícil 

encontrar exemplos de personagens que contrariassem tal hipótese), senão a simples 

verificação da existência ou não da preponderância de um determinado tipo de representação 

dos gays favorecido pelas características do país. Sendo  assim,  o   mais  correto  seria  

afirmar  que  esta  pesquisa  trabalha  com  a  hipótese de que há, sim, um maior número de 

um tipo específico de representação dos homossexuais masculinos nas obras ficcionais 

seriadas produzidas na TV brasileira e que isso se deve, provavelmente, aos diversos 

aspectos que distinguem a realidade econômica, social e cultural do Brasil. 

Voltando à questão dos estudos culturais, pareceu totalmente pertinente incluí-los 

neste trabalho uma vez que parte das investigações feitas aqui tratará, justamente, dos 

aspectos socioculturais do país e, por que não dizer, da cidade produtora da obra aqui 

analisada mais a fundo: o Rio de Janeiro. Além disso, seria oportuno acrescentar que a 

grande maioria dos estudos de televisão realizados atualmente tem como fio condutor os 

estudos culturais, sendo praticamente inviável dissociá-los de pesquisas que tenham como 

objetivo analisar as representações feitas na TV ou o comportamento do telespectador. 

Dessa forma, optou-se por seguir essa tendência nesta pesquisa, e a escolha acabou se 

revelando mais do que acertada. Como legítimos representantes dessa linha teórica, foram 

utilizados aqui Hall, Canclini e Bhabha.  

Tendo em vista que os estudos de gênero têm sido uma área de pesquisa em 

constante expansão no Brasil e no mundo, não é difícil concluir que um trabalho que procure 

investigar os modelos de homossexuais masculinos difundidos pela TV contemporânea 

(considerada ainda hoje um meio de comunicação de massa) tem a sua relevância.  

Diversas pesquisas com temática semelhante têm sido feitas na última década. Para 

citar apenas três delas, temos A identidade homossexual no cinema contemporâneo: um 
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estudo de recepção no Grupo Estruturação (CODATO, 2003), Rupturas possíveis: 

representação e cotidiano na série ‘Os Assumidos’ (ZANFORLIN, 2005) e Do armário à 

tela global: a representação social da homossexualidade na telenovela brasileira (PERET, 

2005). Em todas essas três obras citadas, as representações dos homossexuais em algum 

meio audiovisual (o cinema na primeira e a TV nas outras duas) são investigadas sob a ótica 

dos estudos culturais e/ou de recepção. Este trabalho se diferencia dos demais por se tratar 

não apenas de um produto televisivo mais recente (a telenovela Fina Estampa), mas por 

mapear os contrafluxos
2
 da comunicação que envolve a obra aqui analisada.  

Além disso, são incontáveis os núcleos de estudos, grupos de pesquisa, cursos e 

instituições de ensino existentes em todo o mundo que têm como temática os estudos de 

gênero. Entre os internacionais, merecem destaque o University of Cambridge Centre for 

Gender Studies (Inglaterra) e o Committee on Degrees in Studies of Women, Gender and 

Sexuality, da Universidade de Harvard (EUA). Já os nacionais, vale citar o Núcleo de 

Estudos de Gênero Pagu, da Universidade Estadual de Campinas (SP) e o Centro Latino-

Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (RJ). 

Por fim, pode-se justificar ainda a importância desta pesquisa levando em conta o 

momento social atual, em que avanços significativos têm sido feitos na área jurídica – tanto 

no Brasil como no mundo – a favor dos homossexuais e apesar das organizações políticas e 

religiosas contrárias a eles. Como vivemos em uma sociedade midiatizada, não é difícil 

perceber o quanto os produtos de mídia podem ter relevância dentro de um contexto 

sociocultural em constante movimento e tão afeito a mudanças, ainda que paradoxalmente 

resistente a elas.       

Após a chegada de 2012, é cada vez mais coerente pensar que os conceitos e valores 

remanescentes do século XX – ainda muito presentes nos primeiros anos do novo milênio – 

já estejam com os dias contados. Entretanto, o que se percebe em determinados setores da 

sociedade poderia ser facilmente interpretado como  uma  eterna  luta  entre  a autoafirmação 

das novas ideias de um lado, e, do outro, o esforço exaustivo dos modelos do passado para 

se manterem ainda válidos no presente. Não raras vezes, a disputa é vencida por este último,   

e um exemplo disso parece estar acontecendo com as representações dos homossexuais 

masculinos veiculadas nas telenovelas da Rede Globo.  

 Tendo estreado no dia 22 de agosto de 2011, a antepenúltima novela apresentada no 

horário das 21 horas da TV Globo, Fina Estampa, mostrava quase que diariamente a seus 

telespectadores um personagem homossexual que fazia bastante sucesso com o público 
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brasileiro. O mordomo Crodoaldo Valério (o “Crô”, interpretado por Marcelo Serrado) 

possuía trejeitos e tiradas cômicas que o faziam protagonizar os  momentos  mais  hilários da  

trama de Aguinaldo Silva. E seu sucesso foi tão grande que, mesmo agora, após um mais de 

ano do término da novela, é possível verificar a importância que o personagem teve para os 

telespectadores uma vez que Super Crô, o filme (protagonizado por Marcelo Serrado) já está 

em fase de pré-produção (ver Anexo F). Mas apesar de tamanha repercussão, personagens 

exageradamente afeminados e engraçados como o Crô não chegam a ser uma novidade nos 

folhetins da Globo. Somente no ano retrasado, a emissora da família Marinho exibiu pelo 

menos outros dois personagens com essas mesmas características: Roni (personagem de 

Leonardo Miggiorin em Insensato Coração,  novela das 21h que antecedeu Fina Estampa) e 

Áureo (personagem interpretado por André Gonçalves em Morde e Assopra, novela das 

19h). Ambos desfrutaram de grande aceitação pelo público, tendo o segundo alcançado uma 

popularidade ainda maior que a do primeiro (ver Anexo E).  

As razões que levam personagens como Crô, Roni e Áureo a caírem no gosto popular 

quase que instantaneamente não podem ser esclarecidas sob uma ótica determinista, já que 

diversos fatores (tais como o talento de cada ator e a qualidade do texto escrito pelo autor) 

parecem interferir nesse processo. Contudo, é possível identificar nas telenovelas brasileiras 

um padrão de representação dos homossexuais masculinos que, embora hoje em dia já 

introduza personagens gays menos caricatos (principalmente no horário das 21h), ainda 

tende a conservar os estereótipos construídos socialmente e reafirmados ao longo dos mais 

de 60 anos de existência da programação televisiva no país. 

Em  seu  livro Cultural  diversity  and  global  media: the mediation of difference,         

a autora Eugenia Siapera trata da questão das representações: 

 
O principal argumento é que a representação é construída no e por meio do discurso – o 

discurso é aqui entendido como linguagem  não  apenas  como  um  sistema  abstrato,  mas 

como  uso da língua,  como a comunicação, tanto  interpessoal quanto mediada. [...]. Do 

ponto de vista analítico, para compreender as representações mediadas de diferença cultural, 

precisamos descobrir seus antecedentes  conceituais, suas "condições de possibilidade", e  

esboçar  as suas implicações,  com o objetivo de  contribuir para a construção  de 

representações  menos problemáticas.  No entanto, a função  de representação não  é a de 

 simples reprodução  de  imagens e discursos problemáticos, injustos e completamente 

racistas.  Pelo contrário, ela  tem que ser vista como uma forma condensada do valor 

simbólico da diferença cultural que circula através dos muitos canais de 

comunicação disponíveis. (SIAPERA, 2010, p. 111-112. Tradução do autor).3 

 

  

Ao reconhecer a importância de se encarar as representações como a forma 

condensada dos valores simbólicos da diferença cultural, e não apenas a reprodução de 

imagens problemáticas da realidade, a autora defende uma conscientização maior de todos 
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os envolvidos no processo de representação, sejam eles produtores ou consumidores. Da 

mesma forma, ela ressalta a importância de se compreender as “condições de possibilidade”, 

os antecedentes conceituais que permitem que as representações mediadas da diferença 

cultural sejam feitas de uma forma, e não de outra.  

Como nesta pesquisa pretende-se fazer um estudo das representações dos 

homossexuais masculinos na televisão brasileira, leva-se em conta aqui justamente alguns 

aspectos culturais do país que fazem com que os personagens gays criados e interpretados no 

Brasil sejam, na maior parte das vezes, de um jeito bastante específico. E para checar a 

veracidade dessa hipótese, optou-se por terminar esta pesquisa com um breve estudo 

comparado entre a telenovela aqui analisada e uma série de TV norte-americana, a fim de se 

descobrir as semelhanças e diferenças existentes entre as representações dos homossexuais 

masculinos na TV dos dois países.  

A série de TV escolhida como parâmetro comparativo de Fina Estampa foi Brothers 

& Sisters, uma produção que estreou em 2006, no canal ABC, e obteve sucesso  quase  que  

imediato, mantendo altos índices de audiência durante as três primeiras temporadas e  

apresentando alguns sinais de desgaste somente nas duas últimas. Na trama, o personagem 

Kevin (vivido pelo ator galês Matthew Rhys) é um homossexual assumido para a família e, 

a partir da segunda temporada, se envolve com Scotty (Luke Macfarlane), com quem 

posteriormente se casa, adota uma filha e posteriormente faz inseminação artificial para 

conseguir ter um filho biológico. Nenhum dos dois apresenta características daquilo que 

poderia ser considerado um “gay típico”, o que contrasta bastante com o personagem Crô, de 

Fina Estampa, como será visto no decorrer da pesquisa. 

A escolha de Brothers & Sisters levou em conta não apenas o sucesso da série nos 

EUA, mas também sua rápida inserção no mercado brasileiro, por meio do canal de TV a 

cabo Universal Channel. E esse caráter de exportação também é percebido nas telenovelas 

brasileiras. 

Se, aqui, as séries estadunidenses encontram telespectadores assíduos e cada vez 

mais acostumados ao modelo de teledramaturgia feito por eles, o mesmo pode se dizer das 

nossas telenovelas quando são exportadas para o mercado internacional, principalmente o 

latino-americano. No que se refere às representações dos homossexuais masculinos, é 

possível afirmar que alguns modelos específicos e distintos entre si têm sido adotados pelos 

polos produtores estudados neste trabalho (Rio de Janeiro e Los Angeles) e são esses 

modelos que têm sido difundidos internacionalmente, graças ao sucesso mundial dos 

produtos dos quais fazem parte. 
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Para que a pesquisa possa ser realizada com sucesso e obedeça a uma ordem lógica 

que facilite a compreensão do leitor, optou-se por dividi-la em quatro capítulos distintos, de 

forma que o primeiro tratasse da questão da internacionalização midiática, da circulação das 

telenovelas brasileiras no mercado internacional (trazendo consequências econômicas, 

políticas e socioculturais ao continente americano como um todo) e dos contrafluxos de Fina 

Estampa. Já o segundo capítulo fará um apanhado histórico das telenovelas brasileiras (sua 

origem, crescimento, importância na sociedade brasileira e breve apanhado histórico dos 

personagens homossexuais masculinos). O terceiro capítulo analisará mais profundamente a 

telenovela aqui estudada (descrição de Fina Estampa e análise do personagem Crô), e, por 

fim, o quarto capítulo encerrará a pesquisa com um breve paralelo entre essa telenovela e a 

série de TV norte-americana Brothers & Sisters. Sendo assim, o passo a passo expandido de 

cada capítulo, bem como seu referencial teórico, se dará da seguinte forma:  

O capítulo 1 começará tratando da questão da internacionalização midiática, dos 

desequilíbrios entre os fluxos e contrafluxos da comunicação. Em seu primeiro subcapítulo, 

será feita inicialmente uma introdução ao tema, mencionando os conglomerados de 

comunicação das obras aqui analisadas e tentando definir as empresas de comunicação que 

estão por trás de Fina Estampa e Brothers & Sisters (muito embora em se tratando de Rede 

Globo as informações coletadas são quase sempre muito pouco claras). Sendo assim, os 

trabalhos de Anamaria Fadul (professora da ECA-USP e uma das fundadoras do Núcleo de 

Pesquisa da Telenovela) e o Relatório MacBride (publicação da UNESCO que denunciava 

os desequilíbrios da produção e exportação dos produtos midiáticos) se mostraram 

especialmente importantes para o desenvolvimento dessa parte da pesquisa. Ainda nesse 

capítulo, serão mapeados os percursos de Fina Estampa no mercado internacional, de forma 

a investigar os contrafluxos da telenovela da Rede Globo em terras estrangeiras. Para isso, 

será feito primeiramente um breve histórico do processo de exportação das telenovelas 

brasileiras, para, em seguida, ser analisado o caso específico da novela de Aguinaldo Silva. 

Como ponto de partida para essa análise, será utilizado o livro Telenovela: 

internacionalização e interculturalidade (LOPES et al, 2004). 

Na tentativa de criar um vínculo entre o presente e o passado, o capítulo 2 desta 

pesquisa procurará fazer uma descrição histórica das telenovelas brasileiras, percorrendo 

suas origens, analisando seu formato e as principais características que as definem, citando 

exemplos de obras que marcaram época e mostrando a crescente aquisição de importância 

desse produto no Brasil ao longo da segunda metade do século XX. Nessa parte, será 

necessário explicar, primeiramente, o formato de uma telenovela, descrevendo suas 
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principais características. Para isso, serão utilizadas obras de autores especializados em 

estudos de telenovelas, tais como Vivendo com a telenovela: mediação, recepção, 

teleficcionalidade (LOPES, 2002) e Memória da telenovela brasileira (FERNANDES, 

1997), além, é claro, de consultas ao Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva 

(OBITEL). O capítulo também fará menção a uma pesquisa de recepção realizada no final 

da década de 1990 e que ajudou a demonstrar a interferência das telenovelas no cotidiano de 

quatro famílias estudadas. Por fim, o capítulo 2 se encerrará com um breve histórico das 

representações dos homossexuais masculinos nas telenovelas brasileiras, baseada nos 

estudos de Peret em Do armário à tela global: a representação social da homossexualidade 

na telenovela brasileira.   

Em seguida, no capítulo 3 será feita a descrição propriamente dita de Fina Estampa, 

dando enfoque a sua trama principal, seus personagens mais importantes e descrevendo o 

núcleo do qual o personagem Crodoaldo Valério faz parte. Dentro desse subcapítulo serão 

incluídos também alguns dados de repercussão da novela e do personagem Crô (tais como 

audiência e a produção do longa metragem Super Crô, o filme).  

A partir daí, o capítulo 3 focará essencialmente nas características de Crô, seus 

precursores na telenovela brasileira (personagens com os mesmos trejeitos afeminados e que 

tiveram aceitação semelhante junto aos telespectadores) e a trama na qual ele está inserido. 

Com o intuito de exemplificar aquilo que se pretende analisar, serão feitas algumas 

transcrições de cenas protagonizadas pelo personagem em que tais características fiquem 

evidentes. Esse subcapítulo terá como referencial teórico principal Opinião pública 

(LIPPMANN, 2010), Gay macho: the life and death of homosexual clone (LEVINE, 1998) e 

The celluloid closet: homosexuality in the movies (RUSSO, 1987), uma vez que a questão da 

construção e do fortalecimento do estereótipo parece ser um ponto importante dentro das 

representações dos homossexuais masculinos na TV brasileira.  

Para fechar o capítulo 3, será feita uma investigação mais detalhada sobre a vida 

sexual e afetiva do personagem, procurando sinais de sua existência e razões para uma 

aparente manutenção de sua clandestinidade. Essa parte do capítulo terá como objetivo 

verificar se existe realmente uma tendência à invisibilidade das relações afetivas dos 

homossexuais nas telenovelas brasileiras, levantando a questão do já tão-comentado “beijo 

gay” na TV e da homofobia. Também aqui será feita pelo menos uma transcrição de cena 

que sirva para exemplificar o que se pretende verificar a respeito da vida amorosa de Crô. 

Nessa última parte do capítulo 3, as referências teóricas principais utilizadas para explicar tal 

fenômeno serão Homofobia: história e crítica de um preconceito (BORRILLO, 2010), Três 
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ensaios sobre a teoria da sexualidade (FREUD, 2002) e Media making: mass media in a 

popular culture (GROOSBERG; WARTELLA; WHITNEY; WISE, 2006).     

O capítulo 4, por sua vez, terá como foco de pesquisa o seriado Brothers & Sisters. 

Ele começará explicando o formato dos seriados estadunidenses, distinguindo-o das 

tradicionais soap operas e também das telenovelas brasileiras (que, em sua maioria, não 

adotam o mesmo formato das norte-americanas. A única exceção à regra parece ser 

Malhação, que vem sendo exibida pela Rede Globo no horário das 17h30 desde o início de 

1995).  

Em seguida, será feita uma breve apresentação da série, explicando sua trama 

principal, seus conflitos secundários, seus personagens e a relação existente entre eles. Para 

que isso seja possível, serão utilizados os DVDs das cinco temporadas de Brothers & 

Sisters, bem como consultas a websites especializados na série. 

A partir daí, será feita uma descrição mais detalhada do personagem Kevin, o único 

homossexual entre os cinco irmãos. Nessa parte, serão abordadas questões tais como sua 

“saída do armário” para a família, sua relação com o trabalho, sua vida afetiva nas duas 

primeiras temporadas da série (antes de seu casamento com Scotty) e, principalmente, suas 

características físicas e psicológicas, procurando estabelecer paralelos com seus equivalentes 

em Crô. O que este trabalho se propõe a investigar nesse capítulo é justamente a 

representação de Kevin enquanto um homem gay: seu modo de falar, de se vestir, de 

gesticular e de atuar no mundo em que vive. Para isso, também nesse capítulo serão feitas 

transcrições de cenas protagonizadas pelo personagem, de forma a exemplificar aquilo que 

será discutido. O referencial teórico utilizado nessa parte do capítulo será, principalmente, 

Gay macho: the life and death of  homosexual clone (LEVINE, 1998), The celluloid closet: 

homosexuality in the movies (RUSSO, 1987) e La nueva homosexualidad (CASTAÑEDA, 

2006).  

Por fim, o quarto e último item do capítulo 4 tratará da questão da família construída 

por Kevin a partir de seu casamento, da adoção de uma filha e da inseminação artificial, que 

lhe permitiu ser pai pela segunda vez. Nessa parte, será necessário trabalhar com alguns 

autores que vêm pesquisando os novos modelos familiares surgidos no Brasil e no mundo 

nas últimas décadas. Para isso, serão utilizados, principalmente, Homossexualidade e 

adoção (UZIEL, 2007), Adoção por homossexuais: a família homoparental sob o olhar da 

psicologia jurídica (FARIAS; MAIA, 2009) e Adoção para homossexuais (FIGUEIRÊDO, 

2011).  
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Em linhas gerais, é disto o que trata este trabalho. Nas páginas seguintes será feita 

uma investigação dos conglomerados midiáticos (mais especificamente daqueles em que os 

dois produtos televisivos aqui analisados estão inseridos), bem como uma apresentação dos 

fluxos e contrafluxos da comunicação, de forma que o tema mais restrito desta pesquisa (a 

representação dos homossexuais masculinos nas obras televisivas ficcionais do Brasil) possa 

ser contextualizado dentro de um cenário pautado pela economia política de mídia.   
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1 – TELEVISÃO E ECONOMIA POLÍTICA DE MÍDIA  

 

 

1.1 – INTERNACIONALIZAÇÃO MIDIÁTICA 

 

 Há muito se diz que a informação é um bem precioso no mundo contemporâneo e 

que sua posse garante uma posição privilegiada a seu detentor. Entretanto, quando o que está 

em jogo é a produção e a trasmissão da informação em massa pelos diversos meios de 

comunicação, a afirmação acima parece se tornar ainda mais verdadeira e tomar proporções 

imensuráveis. Pela forma como nossa sociedade está hoje organizada – e após o fenômeno 

da globalização tão analisado e discutido principalmente nas duas últimas décadas –, a 

informação hoje parece desconhecer fronteiras, idiomas e regimes governamentais, podendo 

ser encontrada em toda parte. Sua moeda de compra não tem mais nome definido, mas sim 

uma descrição gestual que, dependendo da ocasião, pode ser definida por anglicismos como 

“click” ou “zapping”. Contudo, para que se possa entender o funcionamento dessa 

“sociedade da informação” tal como ela se apresenta hoje em dia, é necessário fazermos 

uma breve descrição das condições históricas que permitiram que a comunicação se 

internacionalizasse de maneira tão irrefreável e, ao que tudo indica, permanente.  

 O termo globalização, além de muito genérico e pouco esclarecedor do ponto de 

vista semântico, quando não direcionado a acontecimentos mais pontuais da história recente 

pode nos levar a fenômenos históricos relativamente remotos, uma vez que a humanidade 

sempre esteve em um constante processo de expansão e inter-relação. De fato, se 

analisássemos o período das grandes navegações e do descobrimento das Américas, 

poderíamos estabelecer paralelos bastante equivalentes ao que hoje entendemos por 

globalização. No entanto, como esta pesquisa se propõe a focar nos acontecimentos mais 

recentes que produziram uma mudança considerável na comunicação mundial, uma análise 

mais abrangente sobre as origens dos movimentos de globalização se tornaria 

completamente inviável. Sendo assim, a fim de que se possa manter o foco e a coerência 

neste trabalho, analisaremos o panorama histórico compreendido apenas nos últimos 30 

anos. 

 Em se tratando de acontecimentos internacionais que possibilitaram o surgimento do 

mundo globalizado contemporâneo, é possível constatar a importância do fim da Guerra Fria 

e a queda do Muro de Berlim, como lembra Samantha Castelo Branco em 

Internacionalização midiática: reflexões conceituais e contribuições de Anamaria Fadul: 
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No plano internacional, dois marcos históricos são fundamentais para o processo 

de globalização como consequência da globalização capitalista que teve início no 

ciclo das navegações marítimas dos séculos XI e XVI, auge do capitalismo 

mercantil. O primeiro deles é a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder na União 

Soviética (1985) e o segundo é a queda do Muro de Berlim (1989), que representa 

o fim do socialismo no Leste europeu e o triunfo do capitalismo. Trata-se da 

reestruturação do sistema internacional até então centrado no sistema bipolar da 

Guerra Fria, com duas superpotências hegemônicas: os Estados Unidos e a União 

Soviética. A nova etapa econômica e política é marcada pela intensificação da 

globalização da economia, pelas relações internacionais entre os países e pela 

integração dos mercados regionais, que resulta em blocos como a Associação de 

Livre Comércio da América do Norte (Nafta) e o Mercado Comum do Cone Sul 

(Mercosul) e no fortalecimento da antiga Comunidade Econômica Europeia 

(CEE), agora União Econômica Europeia (UEE). (BRANCO, 2012)  

  

             

Dentro da esfera comunicacional, é possível concluirmos que a partir do 

estabelecimento de condições políticas e econômicas favoráveis a uma internacionalização 

da informação mundial como um todo, as grandes organizações midiáticas encontraram o 

cenário perfeito para seu crescimento e proliferação mundo afora. No Brasil, a criação do 

Mercosul pelo Tratado de Assunção de 1991 e a abertura econômica brasileira para a 

economia mundial significaram importantes marcos não apenas para a internacionalização 

da mídia nacional como também para a chegada de produtos de mídia internacionais no país, 

como completa a autora: 

 

A internacionalização desses grupos ocorre em dois sentidos: de dentro para fora e 

de fora para dentro, movimento espelhado na chegada das publicações estrangeiras 

ao país, a exemplo das revistas Caras (acordo com a argentina Perfil), Época 

(espelhada na alemã Focus) e Marie Claire (versão da original francesa). Os 

grupos de mídia nacionais, por sua vez, ultrapassam as fronteiras da nação fazendo 

uso de diversas estratégias, para além da adoção de formatos originalmente 

estrangeiros em suas publicações impressas, mas por meio da veiculação de 

conteúdos na TV a cabo, intensificação da exportação de telenovelas, 

disseminação de conteúdos pela Internet e abertura de escritórios no exterior, 

impulsionando a mídia brasileira ao status de mídia internacional. (BRANCO, 

2012) 

 

 

Dessa forma, a autora chama a atenção para dois fenômenos já mencionados na 

Introdução desta pesquisa: os fluxos e os contrafluxos.  

Convém ressaltar, no entanto, que o surgimento no Brasil de grupos e produtos de 

comunicação estrangeiros, bem como o surgimento e a exportação de seus equivalentes 

nacionais a outros países, já acontecia antes (como exemplos, temos o lançamento da revista 

da Disney no Brasil, promovido pela Editora Abril, e a distribuição e venda de telenovelas a 

países da América Latina). Sobre essa questão, dessa vez a própria Anamaria Fadul cita o 
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caso da revista O Cruzeiro, lançada em 1928 no Brasil e que, durante a década de 1930, foi 

levada durante oito anos aos outros países da América Latina (CABRAL, 2008). Na 

verdade, pode-se dizer que o que passou a haver a partir da década de 1990 foi, mais que 

uma simples aceleração desse processo de internacionalização, mas uma ampliação de sua 

abrangência como jamais havia sido visto antes.  

Em se tratando de televisão mais especificamente, é inevitável chamarmos a atenção 

para o caso da Rede Globo, já que a empresa é indiscutivelmente a mais poderosa do país 

em seu setor e também foi o canal de TV que produziu e transmitiu a obra analisada nesta 

pesquisa. Eu seu artigo Estratégias de internacionalização da mídia brasileira, Eula Cabral 

chama a atenção para as condições específicas em que se deu o surgimento da empresa de 

Roberto Marinho, bem como sua situação atual em termos de abrangência do mercado 

internacional: 

 

O caso da Rede Globo é muito interessante. Seu poderio começa com o acordo 

“ilegal” com o grupo americano Time-Life para auxílio financeiro e assistência 

técnica em troca de participação nos lucros futuros, resultando na compra de 

melhores equipamentos, operações em diversas cidades e contrato de grandes 

profissionais das áreas administrativa e de criação. Hoje, dentre seus parceiros, 

destaca-se o conglomerado News Corporation, um dos dez maiores conglomerados 

internacionais que atua nos cinco continentes com produção e distribuição de 

filmes, vídeos e programas de televisão; TV a cabo e por satélite; rádio; indústria 

editorial e mídia impressa; marketing direto; desenvolvimento de TV digital; 

telecomunicações; música e serviços online. (CABRAL, 2008). 

 

 

 

 Além da Rede Globo, em sua pesquisa a autora dá destaque especial ao Grupo Abril, 

único grupo de mídia nacional que já surgiu com características internacionais, por 

apresentar conteúdo, capital e proprietários estrangeiros: “Hoje, o Grupo está na mira do 

Governo Federal, uma vez que fez outros negócios com empresas estrangeiras, podendo ter 

superado o limite legal estabelecido.” (CABRAL, 2008). 

 No entanto, movimentos como o da Rede Globo e o do Grupo Abril (este último menos 

característico que o primeiro, devido às circunstâncias descritas acima) não podem ser encarados 

como uma regra. Hoje já se sabe que os movimentos de contra-fluxo (envio de informações de 

um país em desenvolvimento para outro desenvolvido) são bem menos numerosos do que os de 

fluxo (que percorrem o caminho exatamente oposto).  

 Em 1980, a Unesco publicou aquele que viria a ser considerado um dos mais 

completos estudos sobre os fluxos e contra-fluxos da comunicação. O Many Voices, One 

World, mais conhecido por Relatório MacBride (nome tirado de Sean MacBride, então 

presidente da comissão pesquisadora), mostrava o quanto a circulação da informação no 
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mundo era desequilibrada, pendendo muito mais para um excesso dos fluxos em detrimento 

dos contrafluxos. 

 

A aplicação do princípio de livre fluxo resultou, por razões explicadas 

anteriormente, em um desequilíbrio muitas vezes chamado de fluxo unidirecional. 

Este fluxo (dados, mensagens, programas na mídia, produtos culturais) é dirigido 

predominantemente dos países maiores para os menores, daqueles com poder e 

meios tecnológicos para os menos avançados, dos países desenvolvidos para o 

mundo em desenvolvimento e, em nível nacional, a partir do centro do poder, para 

baixo. (UNESCO, 1980: 145). 

 

 

 O Relatório chama a atenção ainda para o fato de essa tendência unidirecional nos 

fluxos das informações ser provocada por questões culturais, linguísticas e históricas, e que 

mesmo em regiões como a Europa, onde muitos países são desenvolvidos economicamente 

(e onde, ao menos em tese, não haveria tantas discrepâncias nas transferências de 

informação de um país para o outro), há desequilíbrios significativos desses processos, uma 

vez que países menores são constantemente negligenciados em detrimento dos maiores e 

mais influentes. 

 É possível afirmar, sem muita margem para erro, que embora o Relatório MacBride 

tenha sido publicado há mais de 30 anos, seu conteúdo continua sendo relevante para os dias 

de hoje, uma vez que tal desequilíbrio dos fluxos e contrafluxos da informação que circula 

mundialmente segue pendendo para uma maior produção e transmissão vindos dos países 

desenvolvidos para aqueles em desenvolvimento. Entretanto, também é claro que o 

fenômeno da internet e sua disseminação por todo o mundo eram fatores ainda não avaliados 

na época da publicação do Relatório. Com sua infinita capacidade de comunicação, a grande 

rede de computadores passou a criar oportunidades de transmissão de informação nas mais 

diferentes direções, o que significa dizer que embora essas oportunidades não sejam capazes 

de fazer frente ao imenso potencial de domínio da informação tão tipicamente característico 

dos grandes conglomerados de comunicação, elas ao menos criam possibilidades (ainda que 

isoladas e com abrangência relativamente limitada) de reação a esse domínio. Exemplos 

desse tipo de reação não faltam e podem ser encontrados tanto nas manifestações sociais 

organizadas online durante a Primavera Árabe de 2011, quanto em iniciativas como a do 

grupo de humoristas da série Porta dos Fundos, que se utilizam do site Youtube para 

divulgar suas esquetes, que já têm sucesso internacional (graças às legendas em inglês 

disponibilizadas pelo grupo).  
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 Além da internet, o mercado latino-americano em geral e, mais especificamente, o 

brasileiro, tem contado nas últimas décadas com um produto midiático que tenta quebrar (ou 

ao menos minimizar) os efeitos desse já tão comentado imperialismo cultural norte-

americano. E esse produto, como não poderia deixar de ser, é a telenovela. 

 Em The international telenovela debate and the contra-flow argument: a 

reappraisal, os autores Daniël Biltereyst e Philippe Meers apontam para uma quebra desse 

paradigma norte-americano e o crescente movimento de contrafluxo, promovido 

principalmente pelas telenovelas: 

 

Um dos exemplos mais frequentemente citados nessa desconstrução da tese do 

imperialismo cultural tem sido o caso dos programas de ficção televisiva latino-

americanos, especialmente as telenovelas. Para muitos autores do campo da 

comunicação global, essa típica versão latino-americana das soap operas diárias se 

transformou em uma ilustração do potencial das indústrias culturais do Terceiro 

Mundo para resistência, alternativas e até mesmo contrafluxos. (BILTEREYST; 

MEERS, 2000. Tradução do autor). 

 

 

O debate citado no título da obra dos autores diz respeito justamente a essas duas 

correntes de pensamento aparentemente opostas e que encaram os movimentos de 

contrafluxo da comunicação de forma distinta: de um lado, alguns entusiastas desses 

movimentos apontam para o surgimento daquilo que poderia ser considerado um 

“imperialismo cultural invertido”; de outro, os neomarxistas se recusam a encarar os 

contrafluxos da comunicação produzidos pela América Latina como algo que possa fazer 

frente ao imperialismo cultural das grandes potências. Contudo, um ponto em que ambas as 

correntes parecem concordar é que, ainda que os movimentos de contrafluxo latino-

americanos possam significar uma resistência relevante ao imperialismo cultural norte-

americano, toda a organização, estilo e estrutura da produção de telenovelas dos países desse 

bloco são claramente baseados nos padrões criados e disseminados pelos EUA. Ainda assim, 

os autores apontam para um consenso relativamente generalizado de que esse modelo de 

ficção televisiva copiado dos norte-americanos sofreu adaptações regionais de acordo com 

as necessidades econômicas, políticas e culturais de cada país, e que o que se constituiu a 

partir dessas adaptações pode ser facilmente considerado um produto original. Por fim, 

Biltereyst e Meers chamam a atenção para um dado importante: 

 

[...] tem sido afirmado que a América Latina é provavelmente a única grande 

região no mundo em que o abundante fluxo televisivo vindo dos EUA tem sido 

reduzido substancialmente e onde o entretenimento local é tão bem-sucedido no 

domínio do horário nobre. Esse é o caso principalmente do Brasil e do México, 
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onde grandes corporações como a TV Globo e a Televisa contam com uma base 

industrial para produção (ficcional) que em muitos aspectos se assemelha aos 

exemplos norte-americanos, e onde eles têm podido explorar as vantagens 

linguísticas do português e do espanhol, respectivamente. (BILTEREYST; 

MEERS, 2000. Tradução do autor). 

 

No que se refere a essas vantagens linguísticas mencionadas por Biltereyst e Meers, 

um ponto crucial e mencionado por Douglas Bicket em Reconsidering geocultural 

contraflow: intercultural information flows through trends in global audiovisual trade diz 

respeito à questão mexicana mais especificamente e que não tem a ver com o público local 

habitante do México: 

 

Outro fator que precisa ser levado em consideração é que o aumento constante do 

consumo de mídia mexicana pelos Estados Unidos significa também o surgimento 

de uma diáspora mexicana de língua espanhola naquele país – especialmente nos 

estados do sudoeste, da Califórnia ao Texas. A existência dessa diáspora – que está 

a ponto de se tornar a maior “minoria” dos EUA e que vai, em algum momento, 

constituir o maior grupo do maior estado da América, a Califórnia – tem 

encorajado o rápido surgimento de canais de língua espanhola tais como a 

Telemundo e a Univision. (BICKET, 2005. Tradução do autor). 

 

Além da questão mexicana, o Brasil também pode estar facilmente incluído nessa 

teoria da diáspora, uma vez que a quantidade de brasileiros vivendo no exterior 

(principalmente nos EUA) garante que programas televisivos produzidos pela TV Globo, 

transmitidos pela Globo Internacional e falados em português significam um grande apelo 

para essa população. Entretanto, não apenas a população brasileira que vive no exterior 

consome os produtos exportados pela Rede Globo. Outro mercado consumidor muito 

importante para as produções televisivas da emissora é Portugal (e sobre a questão 

portuguesa falaremos mais no próximo item deste capítulo), o que reforça a teoria de que a 

identificação com a língua é um fator significativo para a absorção desses produtos pelos 

países a que se destinam. 

A fim de que possamos entender melhor as condições que permitem que a Rede 

Globo consiga, por meio de suas telenovelas, exercer um movimento de contrafluxo capaz 

de frear os fluxos de comunicação vindos principalmente dos EUA (mas também dos outros 

países desenvolvidos), é necessário que nos aprofundemos um pouco mais nessa que é a 

maior rede de televisão brasileira e terceira maior do mundo. E é sobre a Rede Globo e os 

contrafluxos produzidos por seu principal produto de exportação – as telenovelas – que 

tratará o próximo item deste capítulo. 
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1.2 – REDE GLOBO, TELENOVELAS E CONTRAFLUXOS 

 

Um produto televisivo de ficção não é uma obra artística independente que pode ser 

encontrada em um ateliê bucólico e comercializada diretamente com o seu criador. Sabe-se 

que um produto televisivo de ficção é, antes de mais nada, uma obra de criação coletiva, 

com diretor(es), produtor(es), autor(es), ator(es) e uma série de outros profissionais que, 

juntos, se encarregam de levar uma simples história a milhões de lares pelo mundo. 

Inicialmente, essas obras pertencem às redes de TV que as produzem e as transmitem, num 

primeiro momento, em seu mercado local, para somente depois conquistar (ou não) o 

mercado estrangeiro. Entretanto, as próprias redes de TV responsáveis pela produção e 

exibição de telenovelas, seriados, soap operas e afins não são empresas completamente 

independentes, pertencendo, na maioria das vezes, a algum conglomerado midiático. A obra 

e o canal de TV analisado nesta pesquisa não escapa a essa regra. 

 Exibida inicialmente pela Rede Globo de Televisão, a telenovela Fina Estampa, em 

última análise, pertence ao grupo Globopar, do qual a emissora faz parte. Já Brothers & 

Sisters – série que servirá como base de comparação com Fina Estampa no último capítulo 

desta pesquisa –, foi produzida e transmitida pela norte-americana ABC Studios, e é, ao final 

de uma longa cadeia de empresas sob a marca ABC (ABC Entertainment Group, ABC 

Television Networks etc.), um produto Disney/ABC Television Group (um dos braços 

midiáticos da The Walt Disney Company), como nos informa o site da companhia: 

 

A Disney/ABC Television Group é composta pelas propriedades de 

entretenimento global e de telenoticiários de The Walt Disney Company, bem 

como estações de rádio e editoras. Isso inclui a ABC Television Network, ABC 

Entertainment Group, Disney Channel, ABC Family, assim como a Disney/ABC 

Domestic Television e a Disney Media Distribution. A editora Hyperion Books e a 

participação da Companhia na A&E Television Networks completam o portfólio 

do Grupo nos negócios midiáticos. (Website da Disney/ABC Television Group, 

disponível em: http://thewaltdisneycompany.com/disney-companies/media-

networks. Tradução do autor) 
4 

 

 

 Em se tratando da Disney/ABC Television Group, o site da empresa também nos 

informa que ela foi fundada em 2004, sua sede funciona em Burbank, Califórnia, e é 

presidida por Anne Sweeney, uma executiva que se juntou à The Walt Disney Company em 

1996, ao assumir a presidência do Disney Channel. Já The Walt Disney Company é o 

terceiro maior conglomerado de mídia do mundo, como nos mostra o quadro da página a 

seguir: 

http://thewaltdisneycompany.com/disney-companies/media-networks
http://thewaltdisneycompany.com/disney-companies/media-networks
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(Fonte: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/giants/disney.html) 

 

 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/giants/disney.html
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 Como se pode notar, as diversas ramificações e empresas associadas que um único 

conglomerado de comunicação é capaz de manter tornam quase que impossível a 

compreensão de toda a sua abrangência. Essa dificuldade se reflete também quando 

tentamos entender todos os entroncamentos e detalhamentos da Globopar, ao qual a Rede 

Globo pertence. Sabe-se que a emissora faz parte desse conglomerado, no entanto, outras 

informações sobre ele são escassas, o que torna inviável a reprodução de um gráfico 

descritivo sobre ele nesta pesquisa. No entanto, declarações de Jorge Nóbrega, vice-

presidente das Organizações Globo, durante o fórum do Accenture Global Convergence, que 

aconteceu no Rio de Janeiro em 2011, dão uma ideia da abrangência dos negócios da maior 

rede de TV brasileira: 

 
As Organizações Globo começaram com companhias independentes que agora 

estão aprendendo a cooperar umas com as outras. A TV Globo está promovendo 

música pela Som Livre. A TV Globo, a Globo Filmes e a NET Serviços também 

estão trabalhando juntas: a TV Globo fornece os atores, escritores e roteiros; a 

Globo Filmes tem as câmeras, diretores e editores; e a NET Serviços distribui os 

produtos finais. É um jogo de ganhar-ganhar-ganhar.” (Disponível em: http: 

//www.accenture.com/Microsites/gcf-2011/Plenary/Pages/jorge_nobrega.aspx. 

Tradução do autor). 

 

 

 Como se pode notar, o total domínio da cadeia de produção e distribuição dos 

produtos da emissora facilita a sua permanência como líder absoluta de audiência no 

mercado nacional não apenas em se trantando de obras televisivas como também 

cinematográficas, já que tudo leva a crer que filmes nacionais que não tenham o apoio e o 

patrocínio da Globo Filmes tendem a não ter a mesma facilidade de distribuição pela NET 

Serviços que aqueles que contam com aquilo que poderia se chamar de um “incentivo global 

em cadeia”.  

Nóbrega continua seu discurso traçando um perfil do telespectador brasileiro e do 

domínio de mercado daquela que é a maior empresa de comunicação brasileira:  

 

O brasileiro médio assiste TV durante duas horas e 45 minutos por dia. Cinquenta 

por cento deles estão assistindo à Rede Globo. Dos filmes assistidos no Brasil, 90 

por cento deles são coproduzidos pela Globo. Vinte mil das 37 mil horas de 

conteúdo transmitidas pela Globo anualmente são produzidas na casa. (Disponível 

em: http://www.accenture.com/Microsites/gcf-2011/Plenary/Pages/ jorge_nobrega. 

aspx. Tradução do autor). 

   

 

Ainda segundo o vice-presidente das Organizações Globo, a história da empresa 

pode ser dividida em três fases distintas: 
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Fase 1 – “Dançando conforme a música”. Globo.com é um portal de serviços 

completos e focado em colocar conteúdo na internet, quando, na verdade, a internet era vista 

como outro canal. 

Fase 2 (2004) – “Seguindo o nosso DNA”. A empresa mudou o seu foco e começou 

a produzir conteúdo específico baseado na sua compreensão das necessidades do 

consumidor. Por exemplo, as histórias nas telenovelas vistas hoje foram escritas duas 

semanas atrás baseadas na repercussão do público na internet. 

Fase 3 – “A internet não é apenas a nova mídia”. A empresa é centrada no conteúdo 

e não na mídia. “Nós estamos tirando vantagem do poder expansivo da internet ao criarmos 

conteúdo líquido que possa ser moldado em qualquer formato”, disse Nóbrega. Agora, a 

empresa produz, coloca preço, combina, vende e distribui conteúdo. Por exemplo, usando 

uma plataforma colaborativa, editores de notícias recebem conteúdo de pessoas espalhadas 

por toda a cidade e os transmitem em todos os canais. Receitas.com combina todas as 

receitas de programas culinários em um único lugar e os usuários desses sites podem 

contribuir adicionando as suas próprias receitas. Durante os jogos de futebol, os comentários 

dos telespectadores são transmitidos em tempo real por um portal. 

O vice-presidente das Organizações Globo concluiu seu discurso ao afirmar: “Não 

existe mídia velha ou mídia nova; existe apenas conteúdo bom e conteúdo ruim”. (Disponí-

vel em: http://www.accenture.com/Microsites/gcf-2011/Plenary/Pages/jorge_nobrega.aspx. 

Tradução do autor). 

Longe de querermos atribuir juízo de valor aos produtos da emissora nesta pesquisa, 

o fato é que, em se tratando de telenovelas, a Rede Globo parece dominar não apenas o 

mercado nacional, como também, muitas vezes, é líder de exportações e exibições desse 

produto no resto do mundo. Biltereyst e Meers contam como se deu o início das operações 

da emissora no mercado internacional: 

 

A aventura europeia da Globo começou em 1975, com a exportação da bem-

sucedida Gabriela para Portugal, e desde então a emissora tem usado os países 

latinos do sul da Europa como uma entrada atraente para o resto do continente. Na 

década de 1980, por exemplo, os números de exportação da Globo cresceram de 

US$ 3 milhões em 1981 para cerca de US$ 15 milhões quatro anos depois. Mais 

da metade disso se deu por atividades da emissora na Itália, França e Portugal. 

(BILTEREYST; MEERS, 2000. Tradução do autor). 

 

 Com relação a Portugal, Douglas Bicket em Reconsidering geocultural contraflow: 

intercultural information flows through trends in global audiovisual trade, chama a atenção 

para o fato de que a relação existente entre o Brasil e sua antiga pátria-mãe destoa do que 
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geralmente ocorre nas relações de domínio cultural entre outros países do mundo. Ao 

contrário do que costuma acontecer (a ex-colônia dependendo dos produtos midiáticos da 

metrópole), a relação entre Brasil e Portugal aponta para o caminho inverso. 

 

O fato interessante é que o comércio entre Brasil e Portugal é fortemente 

ponderado a favor do Brasil – o oposto do que se poderia esperar se seguíssemos a 

teoria tradicional de dependência. De fato, o Brasil agora compete com os Estados 

Unidos como primeira fonte de importação de programas feita por Portugal. 

Enquanto Portugal não foi capaz de penetrar no mercado brasileiro em nenhuma 

escala, isso pode ser explicado em parte pela entrada relativamente tardia do país 

(mais tarde que o Brasil, por exemplo) no mercado de transmissões televisivas e da 

atual falta de apoio do governo nas produções televisivas nacionais. (BICKET, 

2005. Tradução do autor). 

 

 No que se refere mais especificamente ao domínio da Rede Globo no mercado 

internacional, Biltereyst e Meers resumem os dados coletados em sua pesquisa da seguinte 

maneira: 

 
[...] a variedade de telenovelas é limitada por uma predominância marcante do 

material brasileiro. De 76 telenovelas, 43 são originárias do Brasil. México e 

Venezuela seguem cada um com apenas 12 produções. Os produtos de mídia 

desses três maiores países produtores abastecem assim 90% das telenovelas da 

Europa. Além disso, no norte e noroeste da Europa a Globo é a única produtora 

presente. É notável também que produções populares da Globo da década de 1980 

tais como Sinhá Moça (na Bélgica, Portugal, Hungria e Croácia) e Escrava Isaura 

(em Portugal e na República Eslováquia) ainda permanecem no topo tanto no 

Leste como no Oeste europeu. (BILTEREYST e MEERS, 2000. Tradução do 

autor).  

 

 

 Como visto, embora a Rede Globo hoje em dia já comercialize outros formatos 

televisivos no mercado internacional, ainda é por meio das telenovelas que se dá sua maior 

fatia de vendas e penetração em terras estrangeiras. Sendo assim, parece necessário neste 

ponto fazer um retrospecto da história das telenovelas brasileiras (com ênfase nas produções 

da emissora) para que possamos compreender melhor como foi (e continua sendo) formada a 

audiência nacional desse tipo específico de formato televisivo. 
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2 – A TELENOVELA E A SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

 

2.1 –  HISTÓRIA DAS TELENOVELAS BRASILEIRAS  

 A televisão, quando da sua chegada ao Brasil no início da década de 1950, se tornou 

rapidamente um grande sucesso em todo o país. É bem verdade que nos seus dez primeiros 

anos de existência no Brasil a TV era um artigo de luxo que poucos podiam adquirir, e 

talvez por isso mesmo a sua programação, assim como nos primeiros anos do rádio, era 

voltada para as classes A e B. Sendo assim, eram apresentados shows, teleteatro, entrevistas 

e debates por profissionais do rádio e do teatro (PATERNOSTRO, 1999). 

 Os anos 1960 ficaram marcados pela chegada do videotape ao Brasil, bem como pelo 

forte investimento dos anunciantes. É nesse contexto, e já com a queda dos preços dos 

televisores provocada principalmente pela produção em larga escala, que as emissoras 

puderam enfim investir em programas de grande qualidade técnica para toda a população. 

Entre esses programas estavam as telenovelas. 

 Quanto ao seu formato, pode-se dizer que as telenovelas são apresentadas em uma 

grande quantidade de capítulos que podem variar entre meia hora, 45 minutos e uma hora de 

duração cada um. O número de capítulos também pode variar bastante, indo de 40 a mais de 

300, e a distância temporal de exibição de um e de outro não é muito grande, já que as 

telenovelas costumam ser exibidas com uma frequência quase diária. Comparada a outras 

narrativas ficcionais audiovisuais, a telenovela apresenta personagens que falam muito. O 

diálogo é o principal suporte de suas ações, muito mais do que as ações propriamente visuais 

(POLONIATO, 1992). 

Salvo exceções, não há necessidade de prestar muita atenção na informação visual 

durante a sequência das tramas, mas sim àquilo que os personagens fazem ao 

dizer, principalmente nos diálogos, mas também nos solilóquios e na revelação de 

seus pensamentos (voz em off). Contudo e por ser tão importante, a linguagem 

verbal nunca será empregada em longos discursos. Não será usada para explicar, 

nem para analisar, mas para dar notícia breve sobre incidentes e avaliar os outros 

personagens e suas ações. (POLIONATO, 1992. Tradução do autor).
5 

 

 A TV Excelsior exibiu a primeira telenovela diária brasileira, cujo título era 2-5499 

Ocupado. A trama originalmente argentina, que foi ao ar em 1963, serviu para alavancar a 

carreira dos até então desconhecidos Tarcísio Meira e Glória Menezes. O casal, que já 
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namorava na época em que a telenovela foi exibida, aparentemente deu tão certo no trabalho 

quanto na vida real, repetindo o sucesso de 2-5499 Ocupado em inúmeras outras produções 

(FERNANDES, 1997). Sobre a repercussão dessa primeira novela junto aos telespectadores, 

Ismael Fernandes em Memória da telenovela no Brasil conta: “Desde então, a telenovela já 

mostrava seu poder de penetração junto às massas. Um rapaz, no sul do país, foi obrigado a 

mudar o número do seu telefone por coincidir com o título da novela.” (FERNANDES, 

1997). 

 Com o sucesso da novela de 1963, a TV Excelsior partiu em seguida para uma 

sucessão de títulos, tais como Redenção, Ambição, A Muralha, A Moça que Veio de Longe, 

A Deusa Vencida, entre outros. Contudo, foi no final de 1964 que foi produzida pela TV 

Tupi de São Paulo a primeira grande telenovela de sucesso da televisão brasileira: O Direito 

de Nascer, versão televisiva do drama de Félix Caignet que havia sido transmitida pelo rádio 

13 anos antes. A partir daí, a telenovela se tornou uma atração importante para as emissoras 

ou até mesmo essencial na programação diária da TV. 

 Em 1965, surge a emissora das Organizações Globo, do Rio de Janeiro, fundada pelo 

jornalista Roberto Marinho. A TV Globo, associada ao grupo norte-americano Time-Life, 

passa a adotar o sistema de network, comprando ou contratando afiliadas por todo o país e 

possibilitando, graças à transmissão via-satélite, a criação da estrutura necessária para as 

redes nacionais de televisão. Dessa forma, praticamente toda a população brasileira pôde se 

tornar telespectadora das produções realizadas no eixo Rio-São Paulo. 

 Entre abril e junho de 1968, após fracassos de audiência enfrentados pela TV Tupi de 

São Paulo, entra em cena Cassiano Gabus Mendes, antigo diretor da emissora que volta a 

assumir seu posto. Mendes estimulou os profissionais paulistas a inovarem no segmento 

telenovela e, como consequência desse estímulo, é lançada em novembro do mesmo ano 

Beto Rockfeller, uma trama totalmente liberta do estilo melodramático de até então. Seus 

diálogos eram mais ágeis e a linguagem mais informal, o que permitia até a utilização de 

algumas gírias pelo protagonista, conferindo uma proximidade maior com o telespectador. 

Tal modificação é confirmada por Jesús Martín-Barbero e Germán Rey: 

Em 1968, a telenovela Beto Rockfeller inicia a conformação de outro modelo, que 

denominamos moderno, e que é aquele que, sem romper de todo o esquema 

melodramático, irá incorporar um realismo que possibilita a ‘cotidianização da 

narrativa’ e o encontro do gênero com a história e com algumas matrizes culturais 

do Brasil. (BARBERO e REY, 2001). 
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 A partir dos anos 1970, a TV Globo, já líder de audiência e servindo de modelo para 

a produção de telenovelas, tinha reservados em sua programação três horários distintos para 

sua exibição: 19h, 20h e 22h. Em 1975, ela inaugura ainda um quarto, o das 18h. Com 

tamanha variedade de horários, tornou-se necessário que se estipulassem os temas abordados 

em cada um deles, bem como a maneira como isso seria feito. Consequentemente, uma 

novela exibida às 18h passava a ter elementos e características distintas de outra exibida às 

19h, e assim por diante. Quatro anos mais tarde, a TV Globo viria a eliminar o horário das 

22h para poder usá-lo em suas novas investidas em teledramaturgia: os seriados e as 

minisséries. 

 Em 1973, em plena ditadura militar e com a recente entrada na era da TV em cores, 

as telenovelas experimentaram uma fase marcada igualmente por grande desenvolvimento 

tecnológico e censura. É nessa época que O Bem Amado, a primeira novela em cores da 

televisão brasileira, é exibida, obtendo grande sucesso de audiência e consolidando a carreira 

de Dias Gomes. Dois anos depois, Roque Santeiro, também escrita por Dias Gomes, foi 

proibida de ir ao ar pelo então Ministro da Justiça Armando Falcão, que alegou 

“desvirtuamento dos valores éticos e morais da sociedade brasileira”. A novela apresentava 

temas considerados subversivos para a época, tais como a sátira política, a denúncia social e 

o misticismo religioso. Levando-se em conta a importância que as telenovelas já tinham para 

o telespectador brasileiro, o governo militar, ao que tudo indica, ficou receoso de que tais 

elementos reunidos pudessem incitar pensamentos antigovernistas. Sendo assim, Roque 

Santeiro só pôde ser exibida em 1985, após a queda do regime militar no país. A novela 

chegou a obter 90 pontos de Ibope em seu capítulo final, o maior índice de audiência já 

alcançado por uma telenovela brasileira até hoje.  

 Logo após o término de Roque Santeiro e de seu incrível sucesso, a Rede Globo 

exibiu em 1986 o remake de Selva de Pedra, um grande sucesso da emissora de 14 anos 

antes. O romance de Janete Clair, que na primeira versão tinha como protagonistas Regina 

Duarte (a eterna “namoradinha do Brasil”) e Francisco Cuoco, dessa vez trazia Fernanda 

Torres e Tony Ramos nos papéis principais. A novela não conseguiu bater o recorde de 

audiência de sua antecessora, mas mesmo assim se tornou um grande sucesso, revelando o 

talento de Fernanda Torres e praticamente desvinculando-a da imagem de sua mãe, 

Fernanda Montenegro. 
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 Em abril daquele mesmo ano, ainda que com uma dívida de 23 milhões de dólares, a 

Rede Manchete, investindo em teledramaturgia, lança Dona Beija, uma novela que viria a 

ser a primeira de uma série de sucessos da emissora. Tendo como base o romance Dona 

Beija, a Feiticeira do Araxá, escrito por Thomas Leonardo, a novela foi resultado da 

adaptação de Wilson Aguiar Filho e trazia Maitê Proença no papel principal (considerado 

por muitos como o melhor já interpretado pela atriz até hoje) e contava ainda com Gracindo 

Júnior e Bia Seidl no elenco. 

 Dois anos depois, em 1988, estreou na Globo uma novela que mais tarde viria a se 

tornar o segundo maior sucesso de audiência da televisão brasileira: Vale Tudo. A trama de 

Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères era tão assistida nos lares brasileiros 

que, de acordo com dados do Ibope da época, durante toda a sua exibição cerca de 70% dos 

televisores ligados durante o horário das 20h estavam sintonizados na Rede Globo. “Com 

uma trama contagiante, o trio de autores conseguiu aliar as nuances dos bons folhetins com 

uma crítica social ao país a partir de uma pergunta comum a milhões de brasileiros: vale a 

pena ser honesto no Brasil hoje?”. (FERNANDES, 1997: 338). Não é difícil lembrar das 

artimanhas tramadas pela jovem gananciosa Maria de Fátima, personagem interpretado por 

Glória Pires, na tentativa de subir na vida a qualquer preço, mesmo que para isso tivesse que 

passar por cima da própria mãe, Raquel, interpretada por Regina Duarte. Também merece 

destaque o personagem de Beatriz Segall, a poderosa empresária Odete Roithman, cujo 

assassinato fez tanto sucesso que a pergunta “quem matou Odete Roithman?” ainda pode ser 

ouvida nos dias de hoje. 

 Em 1990, outra novela de sucesso da Rede Manchete viria a bater o recorde de 

audiência do gênero na emissora, superando até mesmo suas concorrentes da época na Rede 

Globo. Desde sua estreia em 21 de março daquele ano, Pantanal teve público cativo do 

início ao fim. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela se passava no pantanal mato-

grossense, rompendo com a linguagem tradicional das telenovelas ao exibir um grande 

número de cenas ao ar livre, sem os atropelos urbanos tão característicos da grande maioria 

das novelas transmitidas até então. Com os ainda iniciantes Cristiana Oliveira e Marcos 

Winter nos papéis principais, a trama mostrava a defesa ecológica bastante em destaque na 

época, levando a Rede Manchete a ocupar pela primeira vez em sua história o primeiro lugar 

de audiência no horário das 21h30 e aumentando o faturamento econômico da emissora em 

30%. 
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 Também em 1990, o SBT, apostando em produções mexicanas, lançou Carrossel, 

uma novela ambientada em uma escola primária que tinha como protagonista Gabriela 

Rivero no papel da encantadora professora Helena, além de outros 12 atores mirins. 

Carrossel foi a primeira novela estrangeira a ameaçar a audiência global, que na época 

exibia O Dono do Mundo, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, um fracasso de audiência 

para os padrões globais. “O Dono do Mundo foi o mais pesado fardo que o horário das oito 

da Rede Globo teve que carregar” (FERNANDES, 1997: 374), pois entre outros problemas 

os autores não tiveram sensibilidade para contornar determinadas falhas no enredo. Sendo 

assim, não foi difícil para a simpática professora Helena conquistar a atenção dos 

telespectadores e desbancar o médico sem escrúpulos Felipe, interpretado por Antônio 

Fagundes. Carrossel foi a primeira novela não brasileira a concorrer ao Troféu Imprensa, 

embora só viesse a receber um único voto (o do jornalista e crítico televisivo Leão Lobo). A 

trama teve 375 capítulos e ajudou o SBT a sair da crise financeira pela qual vinha passando. 

 A década de 1990 começa como a anterior havia acabado: com a Rede Globo 

produzindo telenovelas de grande qualidade, o que, na maior parte das vezes, acarretava em 

sucesso de audiência. Eventualmente, uma ou outra emissora lançava uma produção que 

vinha a ameaçar a liderança global, como foi o caso do quarto remake de Éramos Seis, 

exibida pelo SBT em 1994, trazendo Irene Ravache, ausente das telenovelas desde 1988, no 

papel da sofrida Dona Lola. 

 Em 24 de abril de 1995, estreou na Rede Globo não só um novo horário de 

telenovelas como também uma nova forma de produzi-las. Escrita por Ana Maria 

Moretzsohn e com formato de uma soap opera norte-americana (com duração 

indeterminada), Malhação surgiu despretensiosa e inaugurou o horário das 17h30, até então 

ocupado por seriados norte-americanos de ação ou programas nacionais que não deram 

certo, como foi o caso de Radical Chic, um game show apresentado por Maria Paula e com 

Andréa Beltrão interpretando o personagem criado por Miguel Paiva. Com um elenco fixo 

de aproximadamente 18 atores (entre eles Sílvia Pfeiffer e Danton Melo) e participações 

especiais constantes, a trama inicial se passava em uma academia de ginástica que servia de 

cenário para os romances, brigas e dramas de todos os personagens. 

 A nova fórmula deu certo e atingiu em cheio seu público-alvo: crianças e 

adolescentes. Abordando uma temática juvenil, Malhação desde o início tratou de assuntos 

como drogas, sexo e gravidez na adolescência e, ao longo de seus 18 anos de existência, foi 
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cativando mais de uma geração de telespectadores. “Tudo isto abordado com a maior 

abertura e o maior cuidado e delicadeza, porém com humor e sem dramatismo. A fluidez e a 

agilidade da trama são suas características principais.” (FERNANDES, 1997: 422). Também 

ao longo de todo esse tempo em que está no ar a novela sofreu modificações. Do elenco 

original já não resta mais ninguém e a história deixou de se passar em uma academia para 

para dar lugar ao colégio Múltipla Escolha (mais recentemente substituído pelo colégio 

Quadrante), que a cada temporada recebe novos alunos e dá adeus a tantos outros. Dessa 

forma, Malhação muitas vezes serve de vitrine para os atores estreantes que sonham um dia 

ocupar lugar de destaque na teledramaturgia brasileira. 

 

2.2 – TELENOVELAS E IMPACTO SOCIAL 

 Como mencionado no item anterior, nos seus primeiros anos de existência no Brasil, 

as telenovelas, talvez influenciadas por muitas produções cubanas e argentinas, mantinham 

uma tendência ao melodrama que pouco ou nada representavam a realidade brasileira. Essa 

característica das telenovelas brasileiras é exemplificada por Ismael Fernandes: 

Para o espírito humano, as soap operas vendiam ilusões e esperanças em 

arrebatados dramalhões. E não havia qualquer comprometimento com nossa 

realidade e até mesmo com nosso jeito de falar. Por exemplo, a mocinha jamais 

diria ‘eu te amo’ simplesmente. A declaração saía mais ou menos assim: ‘Eu te 

amo do fundo de minha alma!’. Ou mesmo: ‘Eu o amo com todas as forças do meu 

coração!’. (FERNANDES, 1997: 66). 

 

 É nessa época que a figura de Glória Magadan, uma senhora cubana que viveu nos 

Estados Unidos, ganhou força no cenário da teledramaturgia brasileira. Magadan tinha fama 

de ser uma profunda conhecedora dos elementos que faziam de uma trama um grande 

sucesso de audiência. Entretanto, sua formação e experiência profissional estavam bastante 

ligadas aos folhetins, um estilo que os autores brasileiros já dominavam e ao qual os 

conhecimentos de Magadan pouco puderam acrescentar, embora ela soubesse convencer os 

produtores do contrário. Sendo assim, uma sucessão de telenovelas recheadas com condes, 

duques, mocinhas extremamente ingênuas, galãs totalmente bondosos e vilões 

completamente estereotipados eram lançadas na TV graças aos desígnios de “La Magadan”, 

como ficou conhecida. Muitas dessas obras até faziam sucesso, mas, para o telespectador 

cada vez mais ávido por mudanças e inovações televisivas, elas se tornavam um entrave para 

o progresso das telenovelas. 
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 Embora muitos autores cobrassem de “La Magadan” uma tendência mais condizente 

com a realidade e a cultura nacional, ela era taxativa ao negar sugestões e vetar histórias que 

não estavam de acordo com aquilo que achava ser pré-requisito para uma boa trama. Quando 

criticada pelos autores, Glória Magadan reagia da seguinte forma: “Ela respondia que o 

brasileiro não era povo para lhe sugerir dramas e novelas. A cada nova estocada, a 

profissional erguia sua tabela de códigos primordiais a uma boa telenovela.” 

(FERNANDES, 1997: 67). 

 Mas enquanto a Rede Globo e a TV Tupi sofriam com o aparente autoritarismo de 

Glória Magadan, a TV Excelsior, que conseguiu fugir do esquema imposto pela cubana 

graças ao horário das 19h30 dominado pelas tramas de Ivani Ribeiro, passou a viver seus 

“anos dourados” em se tratando de telenovelas. À frente de Onde Nasce a Ilusão, de 1965, 

uma história ambientada em um circo, Ivani pôde oferecer ao telespectador brasileiro um 

cenário muito mais próximo da sua realidade do que os castelos europeus tão usados nas 

novelas que conseguiam ter a aprovação de Magadan. 

 O sucesso da novela de Ivani serviu para confirmar o que a maioria dos autores 

brasileiros já suspeitava: o telespectador estava sentindo a necessidade de se ver 

representado na TV. Assim, a TV Excelsior apostou em uma série de novelas que sucederam 

Onde Nasce a Ilusão, que diversificaram a temática, os personagens e os cenários 

apresentados até aquela época. 

 Em julho de 1968 estreou aquela que viria a ser uma das pioneiras a transformar as 

telenovelas em um produto genuinamente nacional: Antonio Maria. A novela, de Geraldo 

Vietri, contava a história de um português que se empregava como chofer na casa um 

milionário brasileiro. O cenário era a cidade de São Paulo, o empresário era um milionário 

paulista que não fazia parte da nobreza europeia e o núcleo pobre não era composto por 

ciganos, mas sim por trabalhadores assalariados que, em vez das carruagens, pegavam 

ônibus diariamente. A história agradou ao público e em três meses já era campeã de 

audiência no horário pouco cotado das 19h. 

 O sucesso de Antonio Maria trouxe a conscientização de que o telespectador 

brasileiro estava aberto a mudanças e que de fato existiam outras fórmulas para se contar 

uma história de amor na televisão. O ponto culminante dessa conscientização veio com a 

estreia de Beto Rockfeller, na TV Tupi, quatro meses depois do início de Antonio Maria. 
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Sob a supervisão de Cassiano Gabus Mendes, dessa vez a Tupi ousava ao investir no anti-

herói, reformulando totalmente os paradigmas das telenovelas brasileiras. 

 Um fato importante e que possivelmente contribuiu para o surgimento dessa 

necessidade de modernização nas telenovelas ainda deve ser mencionado. Por volta da 

década de 1960, os grandes centros urbanos do país já não eram mais como em décadas 

anteriores. A cada ano, centenas de novos habitantes se aglomeravam nas grandes cidades 

em busca de uma vida melhor. Era a época em que ondas de emigrantes das zonas rurais se 

apinhavam principalmente na Região Sudeste, trazendo consigo sonhos que para a maioria 

se revelavam irrealizáveis. Com isso, a classe média urbana se viu, em pouco tempo, 

esmagada entre a recém-formada miséria a sua volta e uma classe alta cada vez mais 

distante. 

 Diante dessa nova realidade social, não é de se surpreender que tramas ambientadas 

na fazenda, repleta de trabalhadores rurais, não chamassem muito a atenção dos 

telespectadores, uma vez que tanto a classe média quanto os novos moradores das grandes 

cidades necessitavam de uma representação que lhes ajudasse a entender seus novos papéis 

na sociedade. Sobre isso, Jesús Martín-Barbero e Germán Rey comentam em seu livro Os 

exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva: 

Nos anos 1960, a telenovela, gênero em ascensão, representa a nascente 

massificação das narrativas, o protagonismo cultural da classe média, as 

exigências de representação feitas pelos novos habitantes urbanos e as pressões 

modernizadoras que chegam também com as mídias, como a televisão. [...] A 

telenovela dos anos 1960 assume em cheio sua condição de produto para o 

consumo de massa, construído com os mesmos fundamentos da sociedade da 

época: migração, vida urbana, modernização e pobreza. (BARBERO e REY, 2001: 

141-142). 

 

 Um exemplo citado ainda pelos autores é o caso da telenovela Destino... a Cidade, 

que tratava justamente das questões mencionadas acima.  

 Já foi dito anteriormente neste trabalho que, a partir da década de 1970, a Rede 

Globo adotou primeiramente três horários fixos para a exibição de suas telenovelas, e que, 

anos mais tarde, instituiu também um quarto horário, o das 18h. Pelo que se viu até agora, 

fica claro que tal decisão de se modificar definitivamente o quadro de programas da 

emissora não foi tomada por acaso. Muito se pesquisou até que se descobrisse que o horário 

das 18 horas, por exemplo, era o ideal para a exibição de novelas de época ou tramas 

baseadas em romances da literatura. Também não foi do nada que as novelas exibidas no 
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horário das 19 horas passaram a ter um lado cômico que as distinguia das demais. A relação 

entre o tipo de novela produzida e o horário em que ela será exibida está intimamente ligado 

às características do telespectador daquele horário, bem como o que ele deseja assistir 

naquele momento. 

 É possível afirmar que a telenovela surge no Brasil ainda carregando o estigma 

trazido pelo rádio – o de ser um gênero voltado menos para o público masculino que para o 

feminino, que, naquela época, dispunha de mais tempo dentro de casa para acompanhar o 

desenrolar de cada história. Também é possível supor que as especulações de uma possível 

“natureza feminina” – que seria consideravelmente mais romântica que sua equivalente 

masculina – tenham contribuído para que as mulheres se tornassem o público-alvo das 

telenovelas exibidas até então. Não é à toa que a maioria das tramas trazia como fio 

condutor uma história de amor capaz de conquistar não só as senhoras casadas há mais de 

cinco décadas, como também as debutantes que ainda sonhavam com o primeiro namorado. 

Assim, a partir da definição do tipo de telespectador que acompanhava diariamente as 

telenovelas, ficou fácil descobrir o horário que mais lhe agradava assisti-las. Restava apenas 

saber se o produto em questão – as telenovelas – atingia igualmente as mulheres de todas as 

classes sociais e graus de escolaridade. 

 Em seu artigo publicado no livro Telenovelas: internacionalização e 

interculturalidade, organizado por Maria Immacolata Vassalo de Lopes, Thomas Tufte 

relata sua pesquisa que exemplifica a questão: 

Tomando meu estudo de caso: 13 mulheres estudadas, urbanas, de baixa renda, de 

três diferentes cidades do Brasil, com um consumo médio de 3-4 novelas por dia. 

Em suas vidas, as telenovelas, em primeiro lugar, é que mais as levam para um 

grau alto de envolvimento emocional: mulheres sendo tocadas, provocadas e 

entretidas. Todas as mulheres no estudo de caso estão cientes do fato de que 

telenovelas são ficção, mas o forte envolvimento emocional que a história evoca, 

frequentemente faz com que a vida das personagens das telenovelas tomem um 

lugar central no cotidiano dos espectadores, articulando sentimentos, estimulando 

conversas e também influenciando a produção de significado e a articulação e 

formação de identidade. (TUFTE in LOPES, 2004: 297). 

 

 Assim como no trabalho realizado por Tufte, em 1997 um grupo de pesquisadores 

liderados pela professora da Escola de Comunicação e Artes de São Paulo (ECA-SP) Maria 

Immacolata Vassalo de Lopes iniciou uma pesquisa com quatro famílias de classes sociais 

distintas com o intuito de descobrir até que ponto uma telenovela seria capaz de interferir no 

cotidiano familiar. Tal pesquisa teve a duração de três anos e, entre outros recursos, se 
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utilizou de entrevistas, gravações em vídeo e fotografias tiradas dos lares de cada uma das 

famílias pesquisadas. Durante todo esse tempo, a equipe se incumbiu de esmiuçar a história 

de vida de cada membro familiar, assim como seus hábitos, e pôde observar atentamente a 

repercussão que a telenovela A Indomada, da Rede Globo, causava no cotidiano de cada um 

deles. Os resultados da pesquisa foram bastante expressivos, pois, além de contribuírem para 

um aprofundamento na área dos estudos de recepção, também consolidaram o tipo de 

público ao qual as telenovelas se destinam e o grau de influência que elas exercem sobre ele. 

 Durante os oito meses de exibição da telenovela A Indomada, quatro famílias de 

classes sociais diferentes foram observadas pelos pesquisadores da ECA: a Família 1 morava 

em uma comunidade de São Paulo (ver Anexo G), a Família 2 vivia na periferia da cidade 

(ver Anexo H), a Família 3 em um bairro de classe média da capital paulista e a Família 4 

morava em um bairro da classe média alta de São Paulo. 

 Com relação à Família 1, a descrição da casa e dos móveis foi assim feita pelos 

pesquisadores: 

A casa é construída em alvenaria e mede cerca de 28m
2
, distribuídos em três 

cômodos [...]. Os móveis são bastante simples, grande parte doados, estão 

desgastados pelo tempo ou mal conservados. Há poucos objetos de adorno. Tanto 

na sala como no quarto existem aparelhos de TV. Um deles, em cores, é novo, 

destoando do precário padrão de consumo da família. (LOPES, 2002: 89). 

 

 Sobre a matricarca da Família 1, os pesquisadores afirmaram: “Lurdinha demonstra 

uma capacidade de qualificar as personagens, estabelece valorizações éticas a respeito das 

ações desenvolvidas por elas e elabora reflexões sobre os acontecimentos. Afirma que não 

conseguiria viver sem as telenovelas na sua vida atual.” (LOPES, 2002: 160). 

 A Família 2, moradora da periferia, também demonstrou um alto consumo não 

apenas das telenovelas em si como também dos programas que contêm entrevistas com os 

atores e revistas que tratam do assunto. Com relação à matricarca, Xarlote, o grupo concluiu: 

Xarlote possui uma memória do gênero bastante significativa. Cita como 

marcantes as telenovelas Sol Amarelo e Cabocla. Sua forte relação com a TV pode 

ser vista, também, na sua iniciativa de ligar para programas como o Você Decide e 

outros que permitem a participação dos telespectadores, inclusive aqueles que têm 

sorteio. (LOPES, 2002: 164). 

 

 Na Família 3 (de classe média), Cristiane, a mãe, se revelou pouco assídua na 

assistência de telenovelas, pois só as via de vez em quando, mostrando estabelecer uma 
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relação mais fraca com o gênero do que as mães das duas primeiras famílias. Vale ressaltar 

que além de trabalhar fora, Cristiane também frequentava o centro espírita e saía para bares 

e restaurantes com o marido de vez em quando, o que significa dizer que a televisão não era 

a única fonte de lazer dessa família. Apesar disso, verificou-se que este foi o grupo que mais 

consumiu produtos relacionados ao gênero de todos os quatro pesquisados. Dantas, o 

marido, revelou ser a pessoa que mais consumia discos e revistas que tratavam do assunto. 

 Na Família 4, de classe média alta, os pesquisadores chegaram à seguinte conclusão: 

seus integrantes só assistiam às telenovelas quando não tinham outros compromissos. Paulo 

Sérgio, o marido, era empresário e tinha muito pouco tempo para acompanhar o desenrolar 

das tramas televisivas. Cristina, sua esposa, só assistia às telenovelas às segundas e quartas-

feiras, pois às terças e quintas tinha aulas de violão e às sextas e aos sábados participava de 

atividades sociais. Com relação à logística de observação da Família 4, os pesquisadores 

escreveram: “Um dado importante acerca dessa família é que a programação das visitas teve 

que ser constantemente alterada por conta da vida social do casal; isso demonstra como a 

telenovela compete com outras formas de lazer disponíveis para esse tipo de família.” 

(LOPES, 2002: 168).  Os pesquisadores também acrescentaram que nenhuma das duas 

últimas famílias permitiu a inclusão de imagens de suas casas e membros na pesquisa. 

 Após a pesquisa com as quatro famílias, o grupo da ECA concluiu: 

Os dados sobre o consumo de telenovela permitem dizer que existe uma relação 

importante entre cotidiano altamente dependente de vivências no âmbito familiar 

(poucas possibilidades de lazer, violência, limitações econômicas) e vínculos 

fortes com as telenovelas. Essa proposição, por exemplo, é comprovada na análise 

da família de favela; observamos que a família de periferia, que tem uma renda 

cinco vezes superior à da favela, realizava atividades sociais mais complexas: 

catequese, organização esportiva, participação política, circulação pelo setor e, por 

conseguinte, diminuía sua esposição e dependência das telenovelas. (LOPES, 

2002: 170).     

 

 É possível concluirmos, depois das informações coletadas pelo grupo liderado por 

Lopes, que quanto menor o nível socioeconômico, maiores são as possibilidades de o 

telespectador se ver envolvido ou até mesmo dependente das histórias contadas nas 

telenovelas. É bem verdade que a distância temporal existente entre a época em que essas 

observações foram feitas e este ano de 2013 deixam espaço para questionamentos dos mais 

diversos. Entretanto, o fato de que as telenovelas do horário das 21h da Rede Globo 

continuam garantindo altos índices de audiência à emissora e fazendo parte da agenda social 

de milhões de telespectadores, parece ser incontestável. 
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2.3 – A HOMOSSEXUALIDADE NAS TELENOVELAS BRASILEIRAS 

 Talvez por se tratar de um tema tabu, a homossexualidade demorou alguns anos para 

ser retratada na televisão nacional. O primeiro registro de personagem homossexual 

masculino em uma telenovela brasileira data de 1974, na novela O Rebu. A trama, de 112 

capítulos, se passava apenas em dois dias, durante os quais narrava o mistério em torno de 

um assassinato ocorrido em uma festa. Até metade da novela o público não sabia quem tinha 

morrido. Na história, o anfitrião Conrad Mahler (interpretado por Ziembinski) era um 

milionário excêntrico que assassinava a jovem Sílvia (Bete Mendes) por causa de ciúmes da 

aproximação desta com o jovem Cauê (Buza Ferraz), seu “protegido”. Como bem lembra 

Eduardo Peret em Do armário à tela global: a representação social da homossexualidade 

na telenovela brasileira:  

A homossexualidade foi retratada de maneira bastante clara para a época, e 

explorada do ponto de vista do crime passional e da relação de dependência 

financeira de um belo jovem por um homem muito mais velho. Esse fato marcou a 

entrada dos personagens homossexuais nas telenovelas brasileiras de uma forma 

considerada socialmente negativa, porém em conformidade com um dos vários 

estereótipos que representavam a forma como a homossexualidade era vista. 

(PERET, 2005). 

 

 Depois de O Rebu, foi a vez de O Astro, de 1977-78 retratar personagens 

homossexuais. A trama, que recentemente teve um remake no recém-inaugurado horário das 

23h da Rede Globo, girava em torno da procura de uma resposta para a pergunta “quem 

matou Salomão Hayalla?”, empresário que era morto ainda no início da história e era 

interpretado por Dionísio Azevedo. Após meses de expectativas e especulações, os 

telespectadores descobriram que o assassino era Felipe (Edwin Luisi), amante da esposa de 

Salomão Hayalla. Felipe era dependente de drogas e foi auxiliado por seu amigo Henri (José 

Luis Rodi), um cabeleireiro com trejeitos que indicavam a homossexualidade do 

personagem. A história sugeria que ele talvez nutrisse algum sentimento por Felipe, embora 

não ficasse claro se era correspondido ou não. Mais uma vez, a associação do homossexual a 

uma figura de conotação negativa (neste caso, criminosa) pareceu guiar a ideologia por trás 

da história.  

 Já em 1979, a novela Marron Glacé apresentou aqueles que certamente foram dois 

dos primeiros personagens homossexuais que fizeram sucesso com o público. O garçom 

Waldomiro (Laerte Morrone) e o chef de cozinha Pierre Lafond (Nestor de Montemar) 
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conquistaram a simpatia do público pelas cenas hilárias que protagonizavam e também pelos 

trejeitos afetados que quase sempre apelavam para a comicidade.  

Eles se revezavam em cenas hilariantes onde a afetação, o gestual e as respostas 

emocionais excessivas eram constantes. Esses personagens tiveram grande empatia 

com o público e Nestor de Montemar chegou a fazer alguns comerciais sobre 

produtos culinários, ainda encarnando o personagem Pierre. (PERET, 2005).  

 

 Ainda em 1979, Pai Herói, de Janete Clair, apresentava ao público a saga de André 

Cajarana (Tony Ramos) em busca de sua própria identidade e tentando limpar a memória do 

pai, que era tido como bandido. André enfrentava o empresário mafioso Bruno Baldaracci 

(Paulo Autran) e acabava se apaixonando pela bailarina Carina (Elisabeth Savalla). Em meio 

a essa turbulenta trama principal, um dos coadjuvantes, Gustavo (Cláudio Cavalcante), 

resolveu assumir a identidade de Benedito da Conceição, um rapaz “afetado e sensível”, 

para se aproximar de uma mulher casada e conseguir escapar dos olhares desconfiados de 

um marido enganado. Esse recurso seria usado novamente anos mais tarde pelo costureiro 

Jacques Leclair (personagem interpretado por Reginaldo Faria em Ti-ti-ti) para conseguir 

manter relações extraconjugais com suas clientes. 

 Os anos 1980 ficaram marcados por um afrouxamento das ações da Censura Federal, 

o que, ao menos na teoria, poderia ter significado um aumento da ousadia dos autores e a 

consequente abordagem de temas tabus. Entretanto, como nos mostra Regina Maria Rocha 

dos Santos em A telenovela dos anos 80 – Roque Santeiro: a pintura de um novo (?) Brasil, 

na prática o que se percebeu foi uma crise de ideias que teve como motivadores diferentes 

fatores: 

O compromisso de agradar o público sem perder de vista os números do IBOPE, a 

interferência cada vez maior do merchandising nas tramas, a sombra sempre 

presente da Censura que, na verdade, não desaparecera, mas apenas diminuíra sua 

forma de atuação, os baixos salários em troca da estafante tarefa de escrever mais 

de 20 páginas por dia, seis dias por semana, durante seis a oito meses. (SANTOS, 

1986). 

 

Nesse contexto de abertura política mesclada a uma Censura ainda atuante (como 

veremos nos exemplos a seguir), entre as mais de 60 novelas produzidas pela Rede Globo, 

12 apresentaram diferentes pontos de vista sobre a imagem e a representação social do 

homossexual (fosse ele do sexo masculino ou feminino). Em relação a esse aspecto 

especificamente, podemos observar uma variedade de linguagens e discursos. 
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No que diz respeito aos homosseuxuais masculinos e suas relações afetivas, pode-se dizer 

que não há registros de personagens desse tipo no horário das 18h durante toda a década de 1980. Já 

no horário das 20h, em 1981 estreou a novela Brilhante, na Rede Globo. Na trama, a sexualidade do 

jovem Inácio (Denis Carvalho) era um dos grandes mistérios, já que o tema era tratado com muita 

cautela pelos autores e Inácio não apresentava características aparentes de homossexualidade. Na 

história, Inácio era o filho rebelde de uma poderosa família de joalheiros e se recusava a seguir 

carreira na empresa, preferindo ser pianista. Grande parte da trama desse núcleo gira em torno das 

tentativas da mãe de Inácio, Francisca (Fernanda Montenegro) de conseguir arranjar um casamento 

de conveniência para o jovem e afastá-lo de uma vez por todas de Sérgio (João Paulo Adour), que, 

apesar da discrição com que o tema é abordado, fica claro para o telespectador que se trata de seu 

namorado. De acordo com Peret: 

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: 85). 

 

 Já em Roque Santeiro, de 1985, o personagem João Ligeiro (estreia de Maurício 

Mattar na televisão), irmão de Roque Santeiro (José Wilker), vive à sombra da imagem 

beatificada de Roque, que, segundo a crença dos habitantes da fictícia Asa Branca, morreu 

heroicamente ao defender a cidade do bando do criminoso Navalhada. João deseja ser tão 

santo quanto o irmão e, para isso, resolve manter-se casto. Ao escapar de todas as investidas 

amorosas de uma jovem, ele é mal interpretado por seu melhor amigo, Toninho Jiló (João 

Carlos Barroso), que imediatamente corta relações com ele e espalha para toda a cidade que 

João é gay (vale ressaltar que quase sempre Jiló se utiliza de trejeitos para explicar para os 

outros a razão de ter cortado relações com o amigo, e não raras vezes usa metáforas 

desqulificadoras ou então prefere falar ao ouvido do interlocutor, como se a palavra “gay” 

ou “homossexual” fosse algo tão pecaminoso quanto impronunciável). Maltratado por todos 

e expulso da fazenda de Sinhozinho Malta (Lima Duarte), onde antes trabalhava, João acaba 

tendo que se refugiar no hotel de Matilde (Yoná Magalhães), onde arruma um emprego de 

recepcionista. Contudo, mesmo Matilde, uma mulher aparentemente a frente de seu tempo e 
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proprietária da única boate da cidade, dá indícios de que não chega a ser muito a favor da 

suposta orientação sexual do rapaz.  

Mesmo sua protetora, uma mulher moderna e que mantém a única boate da cidade, 

prefere não querer saber se ele é ou não homossexual. Ela faz um discurso 

antipreconceito sem averiguar a verdade sobre os boatos – ou mesmo se interessar 

em saber. Na época, alguns grupos de convivência e conscientização GLBT 

usaram a imagem de Matilde para personificar o pseudo-liberal, que acredita estar 

despido de preconceito, mas que na verdade engana a si mesmo, pois também tem 

uma visão preconceituosa, coberta por um verniz de modernidade – uma atitude 

“eu não tenho nada a ver com isso”. (PERET, 2005: 86-87). 

  

 Após esse aparente mal-entendido envolvendo João Ligeiro, a década de 1980 

apresentou ainda aos telespectadores brasileiros o vilão Mário Liberato (Cecil Thiré) em 

Roda de Fogo (1986-87). Na trama, Mário era um empresário inescrupuloso que tinha uma 

ligeira afetação e que vivia acompanhado por seu fiel assessor, Jacinto (Cláudio Cury), um 

ex-torturador do regime militar que gostava de ouvir música clássica enquanto realizava 

crimes hediondos (PERET, 2005). Eles se tratavam com devoção e carinho e tudo levava o 

telespectador a crer que a relação existente entre os personagens era “mais do que 

profissional”, apesar da discrição com que era tratada. Quando Jacinto comete um excesso 

que pode levar à identificação de Mário, este manda matá-lo, contudo, após sua morte, faz 

um discurso longo e emocionado sobre o amigo morto. 

 A década de 1990 começou devagar e marcou uma fase difícil para a Rede Globo em 

termos de audiência no horário nobre, já que Pantanal, da Rede Manchete, foi a primeira de 

uma série de telenovelas da emissora a fazer frente às produções globais. O primeiro 

personagem homossexual masculino da década mostrado em uma produção do horário nobre 

foi Adamastor (Pedro Paulo Rangel), em Pedra sobre Pedra, de 1992. Na trama, Adamastor 

era um administrador de bordel que, apesar dos trejeitos, não assumia sua sexualidade, 

escondendo a atração que sentia pelo amigo, o malandro Carlão (Paulo Betti). Quando 

Carlão é morto pelo cigano Yago (Humberto Martins), Adamastor toma coragem e admite a 

paixão que sentia pelo falecido amigo, terminando a novela a companhia de outro homem 

(um figurante que aparece apenas no último capítulo e somente por alguns segundos).  

 Em 1995, A Próxima Vítima, de Sílvio de Abreu, estreia no horário nobre da Rede 

Globo reinaugurando um gênero que há muito não se via em produções da emissora: o 

suspense. A novela tocou em vários assuntos polêmicos, como o uso de drogas, a 

prostituição, as relações afetivas com diferença de idade e, também, a homossexualidade. 
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Um dos casais mais comentados da trama era Sandro (André Gonçalves) e Jéferson (Lui 

Mendes), dois jovens que faziam faculdade juntos. A relação entre os dois evolui no 

decorrer da novela, embora não houvesse manifestações do afeto entre eles, apenas no 

discurso oral. Embora os personagens tenham sido representados de forma discreta e o tema 

tenha sido tratado com cuidado pelo autor, um acontecimento durante a exibição da novela 

deixou clara a insatisfação de pelo menos um grupo de telespectadores com a relação entre 

os dois, como nos lembra Peret: 

Um dado que chamou a atenção na época de exibição da novela foi de que, apesar 

da abordagem séria e desprovida de elementos de feminilidade em qualquer um 

dos dois personagens, houve, pelo menos em alguns grupos de espectadores, uma 

visão estereotipada que seguiu essa linha: quando o ator André Gonçalves foi 

perseguido e espancado por rapazes na rua, o fato levantou uma discussão sobre 

por que o ator Lui Mendes nunca foi perseguido. Por “Sandro” ser um nome mais 

comum na forma feminina e do personagem usar cabelos compridos, além da 

existência de uma namorada, abandonada por Jéferson para ficar com o amigo, 

indicariam uma possível marcação de papéis masculino (Jéferson) e feminino 

(Sandro) no casal. O ator que supostamente interpretava o papel feminino teria 

sofrido a rejeição mais forte por parte do grupo de jovens intolerantes.  (PERET, 

2005: 95). 

 

 Dois anos após a exibição de A Próxima Vítima, Por Amor, de 1997, apresentou um 

personagem um tanto quanto controverso. Rafael (Odilon Wagner) era um homem de meia 

idade casado com Virgínia (Ângela Vieira) e aparentava esconder algum segredo de todos. 

No decorrer da trama, o telespectador ficava sabendo que Rafael mantinha encontros 

eventuais com jovens que conhecia na praia, revelando em seu desfecho a bissexualidade do 

personagem. O personagem não agradou o público e o fato de Rafael ter enganado a esposa 

acabou ofuscando parcialmente a repercussão de suas relações homoafetivas na história, não 

sendo possível avaliarmos aqui até que ponto sua imagem negativa se deveu ao seu caráter 

ou à sua bissexualidade. 

 A década de 1990 se encerrou com Suave Veneno, de 1999, apresentando ao 

telespectador o sensitivo Uálber Cañedo (Diogo Vilela), sempre acompanhado por seu fiel 

escudeiro Edilberto (Luis Carlos Tourinho), personagem homossexual extremamente 

afetado e que sofria agressões físicas constantes ao longo da trama.  

O Grupo Gay da Bahia (GGB) chegou a fazer uma representação contra a emissora 

e o autor por causa da exposição pública do personagem. Segundo Luis Mott, 

presidente do GGB, o personagem Edilberto provocava uma reação de comicidade 

sobre um assunto que deveria ser sério: as agressões físicas que os homossexuais 

sofriam indiscriminadamente no país, muitas vezes com cobertura das autoridades 

que nada faziam em sua defesa. Novas mudanças no roteiro diminuíram os 

incidentes com o personagem e as atenções se voltaram para Uálber, que teve seu 
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amor não correspondido, mas conseguiu uma nova amizade e alcançou o sucesso 

almejado com suas habilidades místicas. (PERET, 2005: 98). 

 

 O século XXI começou com Desejos de Mulher, de 2002, tendo que sofrer 

adaptações no roteiro para contornar os problemas de audiência. Optou-se então por torná-la 

mais cômica, o que garantiu à dupla de homossexuais Ariel (José Wilker) e Tadeu (Otávio 

Muller) algumas cenas de grande repercussão nacional, elevando a audiência da trama de 26 

para 32 pontos no Ibope. Algumas pesquisas de opinião pública da época, no entanto, 

demonstraram que o público não aprovava uma relação mais séria entre os dois e a dupla se 

limitou a manifestar sua sexualidade pelo discurso gestual caricato. 

 Outras produções globais deste século apresentando personagens gays se seguiram 

após Desejos de Mulher. Entre elas, podemos destacar América (2005), Ti ti ti (2010), 

Morde e Assopra (2011), Insensato Coração (2011) e a atual novela das 21h, Amor à Vida.  

A primeira delas, América, ficou marcada pela promessa de exibir o primeiro beijo 

gay na televisão aberta brasileira. A cena do beijo entre os personagens Sinval (Bruno 

Gagliasso) e Zeca (Erom Cordeiro) chegou a ser gravada para ser exibida no último capítulo, 

mas a direção da emissora mudou de ideia e resolveu não exibi-la.  

Já Insensato Coração marcou o horário das 21h por mostrar um casal homossexual 

sem traços de afetação e que terminava a novela junto, após enfrentar alguns percalços pelo 

caminho. Insensato Coração também se destacou por mostrar, pela primeira vez, uma cena 

de espancamento motivada por homofobia que levou à morte do personagem Gilvan (Miguel 

Roncato).  

Por fim, Amor à Vida, atual novela das 21h da Rede Globo, traz no elenco Mateus 

Solano, que na trama interpreta o vilão Félix, administrador do hospital do pai (vivido por 

Antonio Fagundes) e casado com Edith (Bárbara Paz). Além de tentar atrapalhar a vida da 

irmã (Paola Oliveira), Félix vive uma vida dúbia ao manter relações extraconjugais com 

rapazes, o que lembra, até certo ponto, o drama de Rafael (Odilon Wagner) em Por Amor.  
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3 – A TELENOVELA 

     

3.1 – DESCRIÇÃO DE FINA ESTAMPA 

Escrita por Aguinaldo Silva e dirigida por Wolf Maia, uma das mais recentes 

telenovelas das 21 horas da Rede Globo, Fina Estampa estreou no dia 22 de agosto de 2011, 

atingindo imediatamente altos índices de audiência, como mostra uma matéria do site UOL 

publicada no dia seguinte: 

O primeiro capítulo da novela de Aguinaldo Silva teve 41 pontos de média com 

picos de 44. O share foi de 57%, número que garantiu que, dentre dez televisores 

ligados, praticamente seis acompanhavam o início dos conflitos de Griselda (Lília 

Cabral) e Tereza Cristina (Christiane Torloni). [...]. Comparando os índices de 

estreia, "Fina Estampa" bateu "Insensato Coração" e "Passione". Os dois folhetins 

antecessores registraram 37 pontos de média no primeiro capítulo. (UOL Notícias, 

23/8/2011). 

 

Na trama, Griselda Pereira (personagem de Lília Cabral que na novela era também 

conhecida como “Pereirão”) era uma mulher humilde que, para conseguir criar sozinha 

Quinzé, Antenor e Amália (seus três filhos, interpretados por Malvino Salvador, Caio Castro 

e Sophie Charlote, respectivamente), realizava serviços de mecânica geral nas casas e 

estabelecimentos comerciais de sua vizinhança, localizada na parte pobre da Barra da Tijuca, 

Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

Não muito longe dali e da dura rotina de Griselda, em um condomínio fechado de 

casas, também na Barra da Tijuca, vivia Tereza Cristina Velmont (Cristiane Torloni), uma 

mulher muito rica e casada com René (Dalton Vigh), chef de cozinha e dono do bistrô Le 

Velmont. Juntos, o casal tinha dois filhos: Patrícia (Adriana Birolli) e René Junior (David 

Lucas). Além da família Velmont e dos dois cãezinhos de Tereza Cristina (os malteses 

Dolce e Gabana), outros três personagens costumavam frequentar diariamente a mansão: o 

motorista Baltazar (Alexandre Nero), a empregada Marilda (Katia Moraes) e o mordomo 

Crodoaldo Valério, mais conhecido como “Crô” (interpretado por Marcelo Serrado). (Ver 

Anexo A). 

As vidas de Griselda e Tereza Cristina se cruzam quando o pneu do carro de René 

fura e a mecânica é a única por perto capaz de trocá-lo. A partir daí, o dono do Le Velmont 

começa, aos poucos, a se interessar pela “faz-tudo”, e, após mais de uma centena de 

capítulos e de muitos planos frustrados de Tereza Cristina para acabar com a felicidade do 
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casal (muitas vezes atentando contra a própria vida de “Pereirão” e de sua família), os dois 

terminam a novela juntos. 

Com relação aos temas abordados em Fina Estampa e a maneira com que os 

personagens principais foram retratados, pode-se dizer que a novela de Aguinaldo Silva não 

chegou a tratar de assuntos tabus e nem romper com modelos pré-estabelecidos, 

permanecendo em uma aparente “zona de conforto” que parece nortear as decisões tomadas 

por autores, diretores e produtores de TV nacionais. O próprio Aguinaldo Silva, que é 

homossexual assumido, quando perguntado sobre a possibilidade de haver um beijo gay em 

sua novela semanas antes da estreia de Fina Estampa, respondeu: “Beijo gay só se for lá em 

casa”. Meses depois, ao ser questionado sobre esta sua afirmação (que na época desagradou 

a muitos ativistas dos direitos dos homossexuais), o autor completou sua linha de raciocínio 

durante o programa Roda Viva: “A novela das 21 horas pega um público de cerca de 40 

milhões de pessoas e você precisa saber o que essas pessoas querem ver e o que elas não 

querem ver. E todas as pesquisas indicam que as pessoas não querem ver o chamado ‘beijo 

gay’”. (Programa Roda Viva, 12/03/2012).  

Conforme prometido pelo autor, Fina Estampa não apresentou nenhuma cena de 

afeto homossexual ao longo de seus 185 capítulos. Talvez as únicas exceções a essa regra 

tenham sido as aparições de Crô com o amante misterioso em sua cama. Entretanto, tais 

cenas, além de não mostrarem beijos ou outros sinais mais evidentes de afeto, eram sempre 

permeadas pela comicidade inerente ao personagem de Marcelo Serrado, já que esta era sua 

principal característica.  

Até o presente momento, Fina Estampa já foi exportada para um país da Europa 

(Portugal), dois do Oriente Médio (Geórgia e Israel) e oito da América Latina (Uruguai, 

Equador, Nicarágua, Colômbia, Chile, Costa Rica, Moçambique e Peru), além de estar sendo 

feito um remake da trama pela emissora latina Telemundo, onde recebeu o título de Reina 

Madre. Fina Estampa também já rendeu um subproduto que está em fase de pré-produção. 

O longa-metragem Super Crô, o filme (ver Anexo F), estrelado por Marcelo Serrado e 

dirigido por Bruno Barreto tem previsão de lançamento em 29 de novembro deste ano e 

promete levar para o cinema as aventuras do mordomo que conquistou a simpatia do grande 

público graças às suas tiradas cômicas e trejeitos afetados. Ainda não se tem notícia de 

possíveis negociações de Super Crô no mercado internacional, mas considerando-se o poder 
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de penetração dos produtos vinculados à emissora nos países latino-americanos e nos 

europeus de origem latina, principalmente, tal ideia não seria de todo refutável.  

No próximo item deste capítulo serão abordados os fatores que fizeram com que os 

autores, produtores e diretores de Fina Estampa optassem por fazer de Crô (e, antes dele, um 

sem-número de outros personagens homossexuais nas telenovelas da Rede Globo) tão 

claramente afeminado e cômico.     

 

3.2 – “CRÔ” E A CARICATURA BRASILEIRA 

 

 Na trama de Fina Estampa, o ator Marcelo Serrado vivia o mordomo Crodoaldo 

Valério, braço direito da vilã Tereza Cristina, a quem costumava chamar, sempre em tom de 

adoração, de “Rainha do Nilo”, “Ptonisa de Tebas” e outras referências egípcias. 

Fisicamente, Crô era um homem na faixa dos 35, 40 anos, de corpo esbelto e cabelos 

castanhos, com um penteado impecável que mantinha à base de gel e muitas “ajeitadas” com 

uma das mãos, numa espécie de tique de afetação que acabava sendo uma de suas marcas 

registradas. Ao observarmos seu vestuário, podemos dizer que Crô era um mordomo 

cosmopolita e contemporâneo, pois parecia ter abandonado de vez os trajes clássicos de sua 

categoria profissional, optando por vestir cores claras (geralmente branco, azul e rosa) 

realçadas por modelos de roupa bastante sofisticados e modernos, além de portar acessórios 

igualmente estilosos (ver Anexos B e C).  

A única personagem de Fina Estampa que possuía algum parentesco com Crô era 

sua sobrinha Vanessa (Milena Toscano), com quem dividia uma casa modesta localizada em 

uma área menos privilegiada da Barra da Tijuca. Nesse mesmo local, dentro da privacidade 

de seu quarto, o mordomo vivia um romance com um homem misterioso, cuja identidade era 

mantida em segredo até mesmo para sua sobrinha, não tendo o telespectador nenhuma pista 

de quem seria o tal sujeito a não ser por uma tatuagem de escorpião que ele trazia estampada 

no pé direito. Mais tarde, após a morte do suposto amante na escadaria da casa de Tereza 

Cristina, Crô revelaria que o homem misterioso era, na verdade, mais de um, e todos com o 

mesmo desenho no pé (ver Anexo D).  

No seu dia a dia, enquanto não estava atendendo aos caprichos da patroa, Crô 

costumava passear com Dolce e Gabana no calçadão da praia da Barra da Tijuca. Durante 
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esses passeios, piadas e provocações envolvendo sua sexualidade eram bastante comuns 

entre os fortões que praticavam vôlei de praia ali diariamente, numa clara demonstração de 

rejeição aos trejeitos e à maneira de ser de Crô de um modo geral. Voltando à mansão da 

patroa, o mordomo se via vítima, muitas vezes, das agressões verbais do motorista da 

família, Baltazar, um homem machista, que batia na esposa e proibia a filha de namorar. 

Entre os nomes utilizados por Baltazar para desqualificar Crô em sua sexualidade estavam 

“baitola”, “veadinho”, “bicha” e “gazela”, xingamentos estes aos quais o mordomo parecia 

não dar importância, mantendo sempre o bom humor e exagerando nos gritinhos e afetações 

que lhe garantiam muitas cenas engraçadas e sua consequente simpatia junto ao público. 

A seguir, serão feitas duas transcrições de cenas de Fina Estampa como forma de 

ilustrar o que está sendo dito até aqui sobre a novela. A primeira, exibida no dia 8 de 

fevereiro de 2012, é uma amostra da rotina de Crô e de suas relações profissionais e pessoais 

na casa de Tereza Cristina. A segunda cena, que foi ao ar no dia 23 de março de 2012, 

mostra a reviravolta na vida de Crô após receber a herança da falecida patroa.   

  

CENA 1 (exibida em 8 de fevereiro de 2012): 

Tereza Cristina atravessa a sala de estar em direção à porta. Crô, preocupado que a 

patroa saia para fazer mais uma de suas crueldades, a interrompe. 

Crô: Não me diga que vai sair de novo. 

Tereza Cristina: Se vou ou se não vou, isso não lhe interessa. 

Crô: Divina Ísis não devia sair por aí sozinha. 

Tereza Cristina: Antes só do que mal acompanhada, biba! Mas não se preocupe, o meu 

destino não é um shopping, nem Paris, nem... 

Crô: Certamente também não será Kabul. 

Tereza Cristina: Evidente que não. 

Crô: Ou República do Congo, Tanzânia... 

Tereza Cristina: Ai, poupe-me da sua aula de geografia! Se não tem o que fazer, vá dançar 

na boquinha da garrafa! 

Crô: Essas saídas misteriosas ainda vão me deixar traumatizado, hein. 
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Tereza Cristina: Ai, biba chata, inxerida! Só estou indo fiscalizar o meu jardim. Quero ver 

se ele está como eu gosto: florido. 

Teresa Cristina sai. A empregada Marilda e o chofer Baltazar se aproximam. 

Marilda: Desde quando a ‘jacaroa’ virou jardineira? 

Crô: Só espero que ela não toque nas plantas, pobrezinhas. 

Baltazar: Tá preocupada com o quê, ô abelhinha encantada? 

Crô: Com o estrago. Cada vez que ela toca nas folhas, elas secam todas, murcham. 

Fim da Cena 1. 

CENA 2 (exibida em 23 de março de 2012: último capítulo). 

Crô se aproxima dos pés do amante, que, deitado na cama do mordomo, exibe o escorpião 

tatuado no pé direito.  

Crô (falando diretamente com a câmera): Todos querem saber de quem é esse pezinho, 

hein. Humm... Mas eu não vou dizer. Lembra da caixa de Perpétua? Da novela ‘Tieta’. 

Todos queriam saber o que tinha dentro dela, mas no final, ba-bau, ninguém descobriu. 

Assim como ninguém vai descobrir de quem é esse pezinho. (E declamando a letra de sua 

música tema): ‘Segura, se der pra segurar...’. Agora vamo, vamo, vamo. Trata de se vestir e 

sair de mansinho. Baltazar tá pra chegar daqui a pouco e ele não pode te ver aqui. 

Corta para a fachada da mansão. Crô, já herdeiro da fortuna de Tereza Cristina, sai de casa 

arrumado para um compromisso. Baltazar, agora seu motorista, o aguarda do lado de fora do 

carro. 

Crô: Vamos já, ‘zoiudo’. Estou atrasado pra minha reunião lá na minha obra de caridade. 

Quando Baltazar começa a entrar no carro, Crô faz sinal para que o motorista volte e abra a 

porta de trás para ele entrar. Baltazar dá a volta para fazer o que o patrão manda. 

Baltazar: Centro de Amparo ao Homossexual Pintoso. Isso lá é obra de caridade? 

Crô: É sim. Até porque os homossexuais pintosos precisam de ajuda porque são os mais 

discriminados até pelas bibas que se acham melhores que as outras. 

Baltazar: E eu vou ficar lá na porta, esperando, enquanto aquelas gazelinhas ficam 

trotando lá do meu lado pra descobrir se eu sou berinjela ou jabuticaba, né? 
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Crô: Nós dois sabemos o que você é, não é, portanto... 

Baltazar: Ó, você descobriu por acaso. 

Crô: E vai devagar, hein, Baltazar, que eu quero olhar os bofes. 

Baltazar: Não vai ficar olhando bofe comigo... 

Crô: O carro é meu e eu olho sim. Hum, vamos! (E entra no carro) 

Baltazar (já nervoso, dando a volta no carro e sentando no banco do motorista): Pois então, 

pois então, eu vou, eu vou parar o teu carro no meio da rua e vou me embora. Porque você, 

você é o meu patrão, mas você não é meu dono. 

Crô: Sem discussão, eu quero que você vá calmo... 

Baltazar: Eu não tenho que fazer tudo o que você manda... 

Fim da Cena 2.   

Após esse rápido resumo do papel de Crô na novela Fina Estampa e da transcrição 

de duas de suas cenas, é fácil perceber o quanto a obra de Aguinaldo Silva parecia apelar 

para a caricatura ao representar o mordomo de forma tão estereotipada. Sobre essa questão 

do estereótipo, Siapera cita Walter Lippmann ao explicar: 

Em 1922, Walter Lippmann, na tentativa de explicar como a democracia deveria 

funcionar, e por que frequentemente ela não o faz, se referiu às “figuras nas nossas 

cabeças”, as imagens mentais cujas bases nós apreendemos e agimos sobre o 

mundo. E, na maior parte das vezes, essas figuras nas nossas mentes são 

abstrações generalizadas, versões simplificadas passadas a nós pela nossa cultura. 

E porque elas são repetidas ao longo do tempo, porque elas são tão penetrantes, 

elas adquiriram uma estrutura rígida e são resistentes à mudança. [...] Para 

Lippmann, embora os meios tradicionais de disseminação de estereótipos ainda 

estejam presentes, as imagens mediadas massivamente são bem mais influentes na 

propagação dos estereótipos porque elas já fornecem imagens que podem ser 

armazenadas nas nossas memórias e evocadas sempre que necessário. (SIAPERA, 

2010: 113. Tradução do autor).
6 

 

 O próprio Walter Lippman, em sua já consagrada obra Opinião Pública, de 1922, faz 

um longo discurso sobre a função do estereótipo na nossa sociedade: 

Eis a mais importante função do estereótipo: manter precisas as definições de 

limite, definir claramente onde a cerca termina e, assim, quem está, claramente, 

dentro ou fora dela. Estereótipos, associados a papéis sociais, não apenas mapeiam 

as fronteiras do comportamento legítimo e aceitável, como também insistem na 

exatidão das fronteiras onde, na realidade, nenhuma existe. Em lugar algum esse 

fato é mais claro do que no caso de estereótipos que tratam de categorias sociais 

invisíveis e/ou fluidas. Tais categorias são invisíveis porque é impossível saber 

pelo olhar se a pessoa pertence à categoria em questão. A menos que a pessoa 
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decida vestir-se ou comportar-se de uma forma clara e definida pela cultura (por 

exemplo: o boné do trabalhador ou o pulso solto do homossexual) ou, a menos que 

se tenha o olhar treinado (como têm os que lidam com alcoólatras), é impossível 

rotular a pessoa que se encontra diante de nós, ao passo que há grupos sociais – 

mulheres e homens, diferentes raças, jovens e velhos – onde a diferença, visível, 

somente pode ser erradicada através de disfarces. Categorias sociais podem ser 

fluidas no sentido em que não é possível, na realidade, traçar uma linha entre elas e 

as categorias adjacentes. Damos muita importância a – e produzimos estereótipos 

sobre – a diferença entre homens e mulheres, no entanto, biologicamente, as 

diferenças, comparadas às semelhanças, são irrelevantes. Da mesma forma, somos 

levados a considerar heterossexualidade e homossexualidade  como categorias 

diametralmente opostas de pessoas quando, na realidade, comportamentos e 

reações homossexuais e heterossexuais são, em certa medida, experimentados por 

todos ao logo da vida. (O consumo de álcool encontra-se claramente nessa 

categoria – sabe-se da dificuldade de distinguir a fronteira entre consumo normal e 

excessivo). Mas os estereótipos podem. O papel dos estereótipos é tornar visível o 

invisível para não corrermos o risco de sermos surpreendidos; tornar seguro, firme 

e estanque o que, na realidade, é fluido e muito mais próximo à norma do que o 

sistema de valores dominante se permite admitir. (LIPPMAN, 1922). 

   

Como se pode perceber, desde pelo menos 1922 a questão do estereótipo e a 

necessidade de utilizá-lo como uma ferramenta para melhor compreensão do mundo 

desperta o interesse dos estudiosos. Lippman chama a atenção para a questão da 

homossexualidade e de como ela faria parte de uma categoria a princípio invisível. 

Entretanto, como boa parte da função do estereótipo parece ser justamente a de simplificar a 

realidade ao máximo para que ela possa ser mais facilmente assimilada, é perfeitamente 

compreensível que este seja um recurso amplamente utilizado pelas obras ficcionais de 

televisão quando da composição e exibição de seus personagens.  

Como podemos ver, personagens como Crô (e, antes dele, um sem-número de outros, 

como o Áureo, de Morde e Assopra, e o Roni, de Insensato Coração) contribuem 

significativamente para a construção de um imaginário daquilo que “é” ou “deveria ser” um 

homossexual masculino dentro da cultura brasileira (e, por que não dizer, latino-americana, 

uma vez que nossas telenovelas são consumidas avidamente por esse mercado também). 

Mas esse tipo de “abstração generalizada” ou “versão simplificada” do que é ou deixa de ser 

um homem gay, embora sirva como um facilitador para o entendimento do telespectador (ao 

fornecer-lhe imagens com as quais ele já está acostumado), também limita bastante o grande 

leque de possibilidades de representações dos homossexuais, colaborando, a médio e longo 

prazos, para a eterna disputa entre os gêneros e o fortalecimento da homofobia (que será 

discutida mais adiante nesta pesquisa). 

Em Gay Macho: the life and death of the homosexual clone, o sociólogo Martin P. 

Levine descreveu os resultados de uma pesquisa de campo realizada no final da década de 
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1970, com o objetivo de traçar o perfil dos homossexuais da cidade de Nova Iorque. Em sua 

tese, concluída em 1984 e baseada nessa mesma pesquisa de campo, ele cita o papel 

masculino tradicional sintetizado pelo psicólogo Joseph Pleck: 

 No papel  masculino tradicional,  a  masculinidade é  validada, em  última análise, 

pela  força física individual e a agressão. É esperado que os homens não sejam 

emocionalmente sensíveis aos outros ou emocionalmente expressivos ou 

autorreveladores, principalmente de sentimentos de vulnerabilidade e fraqueza. 

Paradoxalmente, raiva e outros tipos de expressões emocionais impulsivas, 

especialmente se dirigidas a outros homens, são esperadas e toleradas. O macho 

tradicional prefere a companhia de outros homens à companhia das mulheres e 

enxerga nos outros homens os primeiros validadores de sua masculinidade. 

(PLECK, 1981: 140-41 In: LEVINE, 1998: 13. Tradução do autor).
7 

 

3.3 – HOMOFOBIA E CULTURA
 

 

Não é difícil percebermos que Crô, assim como tantos outros personagens 

homossexuais da teledramaturgia brasileira, foge completamente do padrão de 

masculinidade tradicional construído culturalmente ao longo de muitos séculos. Com seu 

gestual extremamente delicado, sua voz quase feminina e sua sensibilidade à flor da pele, 

seria fácil classificá-lo como o modelo exatamente oposto ao descrito por Pleck. Encaradas 

dessa forma, figuras como Crô contrastam bastante com os papéis estipulados socialmente 

para os gêneros masculino e feminino, e é justamente essa diferença, que grita aos olhos de 

qualquer observador, o que acaba servindo de pretexto para agressões físicas e verbais 

sofridas por esses indivíduos. Em Fina Estampa, elas são representadas, principalmente, 

pelas piadas dos fortões do vôlei de praia e pelos xingamentos que o chofer machista 

Baltazar direciona quase que diariamente a Crô. Já na vida real, elas estão presentes nos 

mais diversos meios e nem sempre são muito claras, no entanto, suas manifestações mais 

violentas têm ganhado espaço na mídia nos últimos anos.  

Um exemplo recente dessa violência possivelmente motivada por preconceito sexual 

aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2012, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, 

no Rio de Janeiro. Na ocasião, um casal gay, ao se recusar a utilizar os serviços de táxi 

pirata local, começou a ser xingado pelo grupo de taxistas com palavras que desqualificavam 

sua condição homossexual. Em seguida, a dupla foi vítima de socos e pontapés dados por 

esse mesmo grupo, como mostram as imagens gravadas pelas câmeras do aeroporto e a 

entrevista do vendedor Cristiano Damasceno, um dos agredidos, ao RJTV do dia seguinte. 
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Em Homofobia: história e crítica de um preconceito, o ítalo-argentino Daniel 

Borrillo, professor de Direito da Universidade de Paris X – Nanterre, explica como a 

intolerância à diversidade de sexualidades depende, inicialmente, da existência de uma 

sociedade que valoriza o homem/ser masculino em detrimento da mulher/ser feminino:  

A homofobia é inconcebível sem que seja levada em consideração a ordem sexual 

a partir da qual são organizadas as relações sociais entre os sexos e as 

sexualidades. [...] Essa ordem sexual, ou seja, o sexismo, implica tanto a 

subordinação do feminino quanto a hierarquização das sexualidades, fundamento 

da homofobia; por conseguinte, a evocação constante da superioridade biológica e 

moral dos comportamentos heterossexuais faz parte de uma estratégia política de 

construção da normalidade sexual. (BORRILLO, 2010: 30). 

 

Com relação às origens morais da homofobia, o autor destaca o papel do 

estabelecimento das tradições judaico-cristãs nesse processo: 

[...] o cristianismo, ao acentuar a hostilidade da Lei judaica, começou por situar os 

atos homossexuais – e, em seguida, as pessoas que os cometem – não só fora da 

Salvação, mas também e, sobretudo, à margem da Natureza. O cristianismo 

triunfante transformará essa exclusão da natureza no elemento precursor e capital 

da ideologia homofóbica. (BORRILLO, 2010: 43-44). 

 

 De fato, a própria Bíblia Sagrada, em Levítico 20-13, condena a prática homossexual 

assim como diversas outras práticas: “Se um homem dormir com outro homem como se 

fosse mulher, ambos cometeram uma coisa abominável. Serão punidos de morte e levarão a 

sua culpa”. 

Entretanto, seria equivocado afirmar que a institucionalização da lei mosaica no 

ocidente tenha sido o único causador do atual estado de repulsa às práticas homossexuais e 

às mais diversas manifestações de existência desse grupo. Ao longo da história moderna, 

diversos discursos foram sendo construídos de forma a assegurar que a homossexualidade 

mantivesse seu caráter de anomalia. Um desses discursos foi o da própria medicina, como 

mostram os escritos do perito médico-legal Ambroise Tardieu, de 1857, publicados 

originalmente em 1995, na Collection Mémoires du corps, e citados na obra de Borrillo: 

[...] o pederasta transgride a higiene e a limpeza, além de ignorar a lustração que 

purifica. A própria morfologia permite seu reconhecimento: a configuração das 

nádegas, o relaxamento do esfíncter, o ânus afunilado ou, então, a forma e a 

dimensão do pênis confirmam a filiação à nova espécie. Monstro na nova galeria 

dos monstros, o pederasta mantém uma estreita relação com o animal; em seus 

coitos, ele evoca o cão. Sua natureza acaba por associá-lo ao excremento; ele vai à 

procura do fedor das latrinas. (TARDIEU, 1995 In: BORRILLO, 2010: 66).  
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Décadas mais tarde, o foco dos estudos médicos sobre a homossexualidade vai, aos 

poucos, deixando de ser meramente biológico para recair no universo psíquico do sujeito 

que não se adéqua à norma heterossexual. Sendo assim, a psicanálise passa a ser o 

referencial no que diz respeito às explicações das causas da homossexualidade e das 

diferenças supostamente existentes na configuração mental dos sujeitos ditos invertidos. 

Esse caráter de desajuste é facilmente percebido na obra Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade, publicado originalmente em 1905, no qual Sigmund Freud, o pai da 

psicanálise, escreve trechos como o seguinte: 

Os invertidos mostram ainda um comportamento variado no juízo que fazem da 

peculiaridade de sua pulsão sexual. Alguns aceitam a inversão como algo natural, 

tal como os normais aceitam a orientação de sua libido [...]. Outros, porém, 

rebelam-se contra o fato de sua inversão e a sentem como uma compulsão 

patológica. (FREUD, 2002: 15. Grifos do autor). 

  

Como vemos, o discurso homofóbico vem sendo construído e reiterado no decorrer 

dos séculos, e seus criadores vêm das mais diferentes áreas do saber humano. Entretanto, 

nem sempre foi assim. Na Antiguidade Clássica, relações homossexuais eram vistas com 

certa naturalidade, muitas vezes fazendo parte de rituais iniciáticos dos jovens atenienses 

(eromenos), como bem descreve Richard Sennet em Carne e pedra: o corpo e a cidade na 

civilização ocidental:  

A relação erótica uniria dois jovens, um deles pouco mais velho que o outro, ou 

um rapaz e um adulto, que tivessem se conhecido nos torneios e jogos. Era o 

macho mais velho – erastes – que conquistava o mais jovem – eromenos. Em 

geral, a diferença de idade entre eles evidenciava-se por características sexuais 

secundárias particulares, como os pelos do corpo e da face, embora fosse 

indispensável que o mais moço tivesse pelo menos uma altura adulta para ser 

cortejado. (SENNET, 2010: 47). 

 

Ao compararmos a antiga Atenas com o Rio de Janeiro de 2012, há que se concordar 

que muita coisa mudou de lá para cá. No que se refere à homofobia presente em Fina 

Estampa, podemos perceber que ela não deixa de ser o retrato de um fenômeno social 

presente não só no Rio de Janeiro (cidade que acumula as funções de produtora e cenário da 

novela), mas no país como um todo, uma vez que situações como a do aeroporto carioca, 

descrita anteriormente, costumam acontecer também nas calçadas da Avenida Paulista e em 

tantas outras localidades espalhadas pelo Brasil.  

A questão homofóbica brasileira, longe de se resumir apenas à violência física 

sofrida por homossexuais em função de sua orientação sexual, é um problema que mereceria 
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maior detalhamento neste trabalho. Contudo, dada a escassez de páginas que normalmente 

caracteriza um trabalho científico como este – e por não ser esse o foco desta pesquisa –, não 

poderemos nos estender mais sobre esse assunto aqui.   

Após essa breve descrição da novela brasileira e do contexto geográfico e social no 

qual ela está inserida, veremos, a seguir, como a representação dos homossexuais costuma 

ser feita nas séries de TV estadunidenses e de que forma tais representações contrastam com 

a realidade do nosso país.   
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4 – O SERIADO 

 

4.1 – HISTÓRIA E FORMATO DOS SERIADOS NOS EUA 

No capítulo anterior, foi feita uma descrição da história e do formato da telenovela 

no Brasil, bem como suas características principais, a fim de que a análise da obra em 

questão, Fina Estampa, pudesse ser desenvolvida em seguida. Neste capítulo, o mesmo será 

feito com a história e o formato do seriado, para que, posteriormente, a pesquisa possa 

manter seu foco na obra que aqui nos interessa: Brothers & Sisters. 

Antes, no entanto, é necessário justificar a escolha de programas de TV com 

formatos diferentes nesta análise. Para que o estudo se baseasse em produtos televisivos de 

repercussão semelhante nos dois países, uma adaptação foi necessária: como a produção e o 

consumo de telenovelas no mercado estadunidense são irrelevantes se comparados aos de 

séries de TV, optou-se por utilizar este último tipo de produto no estudo, e não as 

tradicionais soap operas.  

De acordo com o site Archive of American Television (www.emmytvlegends.org), os 

dramas gravados, categoria em que se enquadra o seriado Brothers & Sisters, começaram a 

substituir os dramas exibidos ao vivo ainda em meados da década de 1950. Já naquela 

época, os temas abordados focavam em histórias policiais, de mistério, no dia a dia dos 

hospitais ou dos tribunais.  

Inicialmente, os estúdios de cinema de Hollywood se recusaram a entrar nesse novo 

nicho de mercado, mudando de ideia e de atitude depois que a rede ABC resolveu investir na 

TV, como nos informa o site: 

A história mudou quando Leonard Goldenson, da ABC, investiu US$ 500.000 na 

realização da já financeiramente estourada Disneyland, do Walt Disney, em troca 

de a Disney criar programação para a ABC. Em 1954, a ABC estreou Davy 

Crockett, que se tornou uma mina de ouro e provou que as colaborações entre a 

televisão e o estúdio poderiam funcionar. (Site do Arquivo da Televisão 

Americana: http://www.emmytvlegends.org/resources/tv-history. Tradução do 

autor).
8 

 

 Com relação aos anunciantes, a televisão norte-americana ia aos poucos 

conquistando a confiança das empresas, não sem enfrentar dificuldades pontuais, como foi o 

caso da soap opera Guiding Light. A própria autora Irna Philips precisou financiar o 

capítulo piloto da soap opera, já que a Procter & Gamble declarou, na época, que o gênero 

nunca funcionaria na TV. Guiding Light ficou no ar durante 72 anos e entrou para o 

http://www.emmytvlegends.org/
http://www.emmytvlegends.org/resources/tv-history
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Guinness Book of World Records como o drama de mais longa duração da história da 

televisão. 

 Em se tratando de seriados de TV e seu formato, pode-se dizer que eles foram 

criados de forma diferente das telenovelas, cujo formato foi descrito no capítulo anterior. Se 

com essas últimas houve a formação de um gênero bastante semelhante ao do teleteatro, os 

seriados, por sua vez, foram criados graças à mescla e hibridizações de vários gêneros 

televisivos (POLONIATO, 1992). Segundo a definição da autora, o seriado 

É um tipo de programa televisivo de ficção que consta de un determinado número 

de episódios caracterizados geralmente por terem uma unidad narrativa 

independente cada um, mas em todos eles se conservam os mesmos personagens 

principais. (POLONIATO, 1992. Tradução do autor).
9 

 

 Também Umberto Eco, em seu artigo Innovación y repetición, definiu o seriado (ou 

série, como ele prefere chamá-lo), da seguinte maneira: 

A série funciona com base em uma situação fixa e um número restrito de 

personagens fixos, ao redor dos quais giram os secundários e os de apoio. Os 

personagens secundários devem dar a impressão de que a nova história é distinta 

das anteriores, ainda que, de fato, o esquema narrativo não mude. (ECO, 1996). 

 

 Os seriados televisivos são formados por capítulos (ou episódios) exibidos em um 

horário determinado e durante certo período de tempo, denominado temporada 

(POLIONATO, 1992). Eles podem ser divididos em dois tipos: sitcoms (ou comédias de 

situação), com duração de 20 a 30 minutos cada episódio (é o caso das atuais The big bang 

theory e Two and a half men, e das já extintas Seinfeld e Friends); e as séries de drama ou 

ação, com duração de 50 a 60 minutos cada episódio (caso de CSI, Lost e Brothers & 

Sisters).  

Uma das primeiras sitcoms da história da TV norte-americana foi I Love Lucy, que 

estreou nos EUA em 15 de outubro de 1951 e foi exibida durante seis temporadas, ganhando 

uma versão modificada por outras três, o que garantiu sua produção e exibição até 1960. I 

Love Lucy ganhou cinco prêmios Emmy e recebeu inúmeras indicações. 

Desde então, os seriados norte-americanos só se desenvolveram tecnicamente e se 

multiplicaram, conquistando de vez o gosto não só do telespectador norte-americano como 

também do mundo todo. 
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4.2 – BROTHERS & SISTERS: KEVIN, MASCULINIDADE E ACEITAÇÃO SOCIAL 

No dia 24 de setembro de 2006, estreava nos EUA uma nova série dramática de TV 

chamada Brothers & Sisters, escrita por Jon Robin Baitz e Ken Olin. A série era produzida 

pelo canal ABC e tinha no elenco a veterana Sally Field (conhecida do grande público desde 

que protagonizara o seriado A Noviça Voadora, no final dos anos 1960), Calista Flockhart 

(que havia estourado na década anterior na série de comédia Ally McBeal), além de outros 

nomes menos cotados. Em seu episódio de estreia, assim como nas três primeiras 

temporadas, Brothers & Sisters atingiu níveis respeitáveis de audiência, como mostra a 

matéria do The New York Times do dia 26 de setembro de 2006:  

Jeffrey S. Lindsay, um porta-voz da ABC, disse que a rede estava “extremamente 

satisfeita”. Ele observou que “Brothers and Sisters” foi o programa estreante de 

maior audiência entre as pessoas de 18 a 49 anos até agora nesta temporada, e que 

sua audiência era comparável à de “Grey’s Anatomy”, na sua estreia em março de 

2005. (The New York Times, 26/9/2006. Tradução do autor).
10 

 

 Como o próprio título sugere, Brothers & Sisters narra os dramas dos Walker, uma 

família de classe média alta de Los Angeles10 
composta de um casal de quase 60 anos de 

idade, seus cinco filhos adultos (três homens e duas mulheres) e o tio deles, irmão da 

matriarca, interpretada por Sally Field (ver Anexo I).  

Os problemas dos Walker começam a aparecer quando, logo no primeiro episódio da 

série, William, o patriarca da família, morre de um infarto fulminante. A partir daí, alguns 

segredos escondidos dos filhos vêm à tona e os irmãos e irmãs Walker precisam aprender a 

lidar com sua nova realidade.  

Segundo mais novo entre os irmãos, Kevin Walker (interpretado pelo ator galês 

Matthew Rhys) é um advogado bem-sucedido que trabalha  em um escritório no centro de 

Los Angeles. Desde o início da série, fica claro para o telespectador que Kevin é um 

homossexual assumido tanto no âmbito familiar quanto no trabalho. Entretanto, essa certeza 

não se dá por causa de seu vestuário ou trejeitos – já que, nesse sentido, o personagem 

poderia passar facilmente por heterossexual –, mas sim pelo conteúdo dos diálogos trocados 

com membros de sua família, que parecem aceitar com bastante naturalidade a orientação 

sexual de seu irmão/filho.  

Fisicamente, Kevin é um homem branco, de estatura média, em torno de 30 anos de 

idade e corpo esbelto. Em alguns episódios das cinco temporadas de Brothers & Sisters, ele 
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aparece levantando pesos na academia, surfando com os outros dois irmãos e, pelo menos 

em um dos episódios, protagoniza uma cena de luta em que agride o ex-amante de seu 

marido (ver Anexo J). Também é revelado, já nas temporadas finais da série, que um rapaz 

que Kevin agredira quando criança havia ficado impossibilitado de andar permanentemente, 

e que, devido a isso, seus pais vinham ajudando financeiramente a família dele desde então.  

 Com relação ao vestuário, Kevin costuma usar terno e gravata no ambiente de 

trabalho e traje esporte fino (geralmente calça e camisa social ou suéter) em seus momentos 

de lazer. Ao contrário de Crô, nenhum acessório chamativo ou tradicionalmente tido como 

feminino parece fazer parte de seu guarda-roupa, assim como sua voz, modo de falar e de se 

portar não refletem nenhuma afetação que poderia ser considerada como um comportamento 

típico do sexo oposto ao seu.  

 Todos esses elementos reunidos nos fazem crer que, apesar de homossexual, Kevin 

não abdicou do papel masculino tradicional descrito no item anterior. Sobre essa questão da 

masculinidade presente em homens gays, Levine explica:  

Todos os homens na nossa cultura, independentemente da orientação sexual deles 

no futuro, aprendem o papel de gênero masculino e o roteiro sexual, 

principalmente porque nossa cultura carece de um processo de socialização 

antecipatória para a homossexualidade adulta. Encarando o amor homossexual 

como uma aberração repugnante, os agentes de socialização preparam todos os 

jovens para a masculinidade heterossexual. Como qualquer outro homem, meninos 

pré-homossexuais passam por esse treinamento. Famílias, escolas e igrejas 

ensinam todos os meninos, inclusive aqueles que mais tarde se tornam gays, como 

ser viris. (LEVINE, 1998: 11-12. Tradução do autor).
12 

 

De acordo com esse pensamento, é possível entender por que os autores da série 

optaram por retratar Kevin dentro dos mesmos padrões de masculinidade que seus irmãos, 

uma vez que quase todo homem, seja ele homo ou heterossexual, recebe o mesmo tipo de 

educação voltada a corresponder ao modelo masculino vigente. Mas de que maneira esse 

modelo é eleito em detrimento dos demais? Ele é sempre o mesmo ou varia de acordo com o 

lugar e a época? E mais: como se sentem os homens ao terem de corresponder a esse modelo 

tão específico: naturalmente adequados, completamente frustrados ou em algum lugar entre 

um extremo e outro dessa escala de sentimentos? 

Na década de 1990, o antropólogo português Miguel Vale de Almeida, em sua obra 

Senhores de si, apontou a existência de um fenômeno pouco visível em meio à abundância 

de estudos feministas surgidos principalmente a partir da década de 1960: a escassez de 
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pesquisas sobre a masculinidade. Segundo ele, para se construir uma teoria sobre ela, seria 

necessário, primeiramente, que se fizesse uma distinção entre sexo e gênero. Sendo assim, o 

ser biológico homem (sexo) precisaria ser analisado de forma desvinculada de sua 

característica mais socialmente reconhecida: a masculinidade (gênero). 

A distinção entre sexo é gênero é o ponto de partida fundamental para investigar a 

masculinidade. Baseada na distinção que a antropologia sempre promoveu entre 

biologia e cultura, e elaborada a partir dos anos sessenta pela teoria crítica 

feminista,a separação conceitual entre sexo e gênero dá a entender que o segundo é 

a elaboração cultural do primeiro. (ALMEIDA, 1995:128). 

  

É bem possível que a confusão que se faz a respeito do que é sexo e o que é gênero, 

ou seja, o que é biológico e o que é uma construção cultural, tenha contribuído para que as 

exigências sociais que se fazem em cima de homens e mulheres para que eles desempenhem 

determinados papéis sejam recorrentes e, muitas vezes, impossíveis de serem 

correspondidas.  

A história não é muito diferente quando tratamos de produtos audiovisuais e da 

representação dos homossexuais nesses meios. Mais do que um retrato ingênuo do que seria 

um homossexual na cabeça do roteirista e do diretor, essas representações tendem a criar 

padrões de comportamento e reforçar estereótipos, como já visto no terceiro capítulo desta 

pesquisa. Em se tratando dos produtos audiovisuais norte-americanos, que sempre tiveram 

grande penetração no mercado mundial, essas representações assumem um papel ainda mais 

importante.  

Segundo Vito Russo, em The celluloid closet: homosexuality in the movies, a história 

das representações de gays e lésbicas no cinema norte-americano sempre foi inadequada. 

Nas palavras do pesquisador: 

A história das representações de lésbicas e gays no cinema comercial é 

politicamente indefensável e esteticamente revoltante. Talvez exista uma 

abundância de personagens gays flutuando em várias telas esses dias, mas plus ça 

change... A visibilidade dos gays nunca foi um problema nos filmes. Gays sempre 

foram visíveis. É como eles têm estado visíveis o que tem permanecido ofensivo 

durante quase um século... As poucas vezes em que personagens gays funcionaram 

bem em filmes comerciais foram quando os cineastas tiveram a coragem de não 

fazer grandes estardalhaços sobre eles, quando eles foram retratados como 

implicitamente gays em filmes que não eram sobre homossexualidade. Então, nada 

de filmes sobre homosexualidade. Em vez disso, mais filmes que explorem 

pessoas que por acaso são gays na América e como as suas vidas se cruzam com a 

cultura dominante. (RUSSO, 1987. Tradução do autor). 
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Com relação aos produtos televisivos norte-americanos, Grossberg, Wartella, 

Whitney e Wise mostram que a história da TV norte-americana parece seguir os passos de 

sua indústria cinematográficada, pois, segundo os autores, ela “é marcada pela representação 

de homossexuais masculinos como objeto de humor, pena e medo”, o que se assemelha 

bastante à história das representações dos gays nas telenovelas brasileiras, como já visto 

anteriormente no capítulo 2 desta pesquisa. A cena só se modificou após protestos da 

população homossexual em meados dos anos 1970, como mostram os autores: 

Protestos de ativistas gays na década de 1970 levaram a representações mais 

positivas – por um tempo. Mas os anos 1980 viram uma repercussão antigay. Ao 

longo dos anos 1990 até hoje, o número de representações de personagens 

homossexuais na televisão tem aumentado e as próprias representações têm sido 

mais positivas. Em particular, programas voltados para adolescentes e jovens 

adultos têm integrado bem-sucedidamente personagens fixos homossexuais (ao 

contrário de aparições especiais em apenas um “episódio muito especial” de uma 

série). Minha vida de cão (My so-called life) e Buffy, a caça vampiros (Buffy, the 

vampire slayer) são dois desses exemplos. No final dos anos 1990, Ellen e Will & 

Grace mostraram personagens gays e lésbicas em sitcoms do horário nobre, e hoje, 

programas como The L-word, Queer eye for the straight guy, Queer as folk e Six 

feet under apresentam regularmente muito mais nuances e representações 

explícitas do estilo de vida de gays e lésbicas. (GROSSBERG; WARTELLA; 

WHITNEY e WISE, 2006. Tradução do autor). 

 

 Pelo que já foi visto até aqui e levando em consideração a época em que foi 

produzida e exibida a série Brothers & Sisters, podemos afirmar que Kevin faz parte dessa 

nova leva de personagens retratados de forma positiva pela TV norte-americana. No item a 

seguir, será mostrada a família homoparental constituída por ele e Scotty e de que forma ela 

se distingue da experiência afetiva e sexual vivida por Crô.  

 

4.3 – UM NOVO MODELO DE FAMÍLIA 

Na primeira temporada de Brothers & Sisters, o foco da história de Kevin se dá na 

sua vida amorosa turbulenta, já que o advogado parece ter dificuldades para estabelecer 

relacionamentos duradouros. Desde o início da série, todas as cenas em que Kevin aparece 

beijando algum de seus amantes ou namorados são mostradas com naturalidade e sem 

cortes, contrastando bastante com todo o mistério que envolve as conquistas amorosas de 

Crô, de Fina Estampa, e o tabu que se tornou a exibição (ou não) do beijo gay na televisão 

brasileira.  
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A partir da segunda temporada, um antigo affair de Kevin, que chega a aparecer em 

alguns episódios da primeira – o chef Scotty –, se torna seu namorado, e os dois acabam se 

casando em uma cerimônia realizada na residência dos Walker, em Pasadena, durante a 

terceira temporada da série (ver Anexo K). 

Já na quarta temporada, com o relacionamento já solidificado, Kevin e Scotty 

decidem adotar uma criança, fato este que recebe o apoio dos Walker e acaba sendo 

consumado ao trazerem para a família Olivia, uma menina de 10 anos de idade. Mais tarde, 

o casal teve Daniel, fruto de inseminação artificial (ver Anexo M). 

A aparente naturalidade com que é encarada a homoparentalidade na Los Angeles de 

Brothers & Sisters contrasta com a relativa dificuldade da sociedade brasileira de encarar 

esse novo arranjo familiar como algo legítimo. Em Adoção para homossexuais, o juiz Luiz 

Carlos de Barros Figueirêdo, professor da Escola Superior de Magistratura do Estado de 

Pernambuco, chama a atenção para a invisibilidade da questão nos diversos setores da 

sociedade: 

Existe a homossexualidade. Existem preconceitos fortíssimos. Existem pais e mães 

homossexuais com filhos, biológicos ou adotivos. Não se trata de seres de outros 

planetas ou de um problema distante, e sim de algo presente em cada cidade, em 

cada esquina, em cada família. É uma crueldade contra a espécie humana tentar 

retirar o tema da agenda de discussão e deixar de se buscar soluções que atendam a 

todas as partes envolvidas. Não se trata de “lixo”, e muito menos de se varrer para 

debaixo do tapete, mas de vidas humanas que merecem respeito e dignidade. 

(FIGUEIRÊDO, 2011: 25). 

 

Ainda sobre o tema da homoparentalidade, as autoras Mariana de Oliveira Farias e 

Ana Cláudia Bortolozzi Maia, no livro Adoção por homossexuais: a família homoparental 

sob o olhar da psicologia jurídica, explicam quais são os diversos tipos de preconceitos que 

entram em cena quando se fala no assunto: 

As maiores preocupações da sociedade em relação ao fato de um casal 

homossexual criar uma criança é o medo de que este abuse sexualmente da 

criança, que a orientação sexual desta seja influenciada pelo comportamento 

homossexual de seus pais ou que elas corram maiores riscos de terem problemas 

no desenvolvimento psicossocial. [...]. As pesquisas mostram que não há relação 

entre a homossexualidade e o abuso sexual com crianças. [...]. Se a orientação 

sexual dos pais influenciasse a dos filhos, nenhum homossexual poderia ter sido 

concebido e educado dentro de um modelo heterossexual de família. [...]. No que 

diz respeito ao desenvolvimento psicossocial de crianças que vivem em lares cujos 

pais/mães são homossexuais, os estudos em Psicologia mostram que não há 

diferenças entre o desenvolvimento apresentado por essas crianças e por aquelas 

que convivem com pais/mães heterossexuais. (FARIAS e MAIA, 2009: 69-70).  
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 Em se tratando da realidade californiana, no entanto, a família homoparental já é 

totalmente reconhecida nesse estado, sendo permitido que homossexuais casados ou 

solteiros possam adotar uma criança e ter sua dupla paternidade reconhecida na certidão de 

nascimento dela. Sendo assim, a história de Kevin e Scotty, em Brothers & Sisters, parece 

um retrato tão fiel da realidade onde a trama é ambientada quanto pode ser, como nos mostra 

o quadro a seguir, tirado do website da Lambda Legal, uma organização fundada em 1973 

que tem como objetivo defender a igualdade de direitos de gays e lésbicas nos EUA (com o 

intuito de tornar o quadro mais acessível à compreensão, somente a parte que nos interessa – 

as questões relativas à homoparentalidade – foi copiada, deixando de lado as informações 

referentes ao casamento e às proteções trabalhistas do público LGBT):  

 

No Seu Estado: Califórnia13 

 

Leis Estaduais de Maternidade/Paternidade 

Quem pode 

adotar 
Qualquer adulto. Código de Família §§ 8600, 8601. 

Adoções pelo 

2º genitor 

Expressamente permitidas em todo o estado por Sharon S. v. Corte Superior, 31 Cal. 4º 417 (2003). O 

estatuto também permite adoções por padrasto/madrasta feitas por parceiros domésticos registrados. 

Notas 
A lei estadual utiliza as mesmas presunções de parentesco para adultos em relações de mesmo sexo e de 

sexos diferentes que tenham e/ou criem filhos juntos, e também bane a discriminação por orientação sexual 

e identidade de gênero contra pais em potencial LGBT em cuidados/adoção. 

(Tradução do autor) 

 

Como podemos perceber, pelo menos em termos legais, a realidade retratada em 

Brothers & Sisters parece estar mais próxima de uma igualdade de direitos conquistados 

pelos homossexuais do que aquela mostrada em Fina Estampa, o que talvez seja um dos 

fatores que fazem com que as representações desse grupo produzidas na maior rede de TV 

brasileira sejam bem diferentes daquelas feitas pela maior rede de TV dos EUA. Entretanto, 

a própria série nos lembra que esse é um fenômeno ainda recente, uma vez que o tio de 

Kevin, Saul, só toma coragem para se revelar homossexual para a família anos depois de o 

sobrinho ter feito o mesmo, o que nos mostra que a aparente aceitação social da 

homossexualidade pelos norte-americanos não passa de uma realidade conquistada pelas 

gerações mais jovens.  
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A seguir, serão descritas duas cenas de Brothers & Sisters (ambas da segunda 

temporada da série) em que a homossexualidade dos personagens é retratada claramente. Na 

primeira, Saul, tio de Kevin, conta ao sobrinho que ele próprio é gay, não sem deixar 

transparecer alguma culpa ou medo pelas consequências dessa revelação. Na segunda cena, 

Kevin pede Scotty em casamento para surpresa do chef. 

 

CENA 1 (segunda temporada, episódio 15) 

Após comprometer a empresa da família Walker com uma dívida de US$ 20 

milhões, Saul, irmão de Nora, vai preso por dirigir embriagado e bater o carro. Ele liga para 

Kevin, que paga a fiança e o libera da prisão. Ambos estão no carro conversando sobre os 

últimos acontecimentos quando Saul revela ao sobrinho que ele próprio é homossexual. 

Kevin: O que aconteceu? 

Saul: Eu não sei. Eu estava quase em casa, Kevin. Estava a dois quarteirões da minha casa. 

Viro aquela esquina todos os dias. Não sei como bati. 

Kevin: Seu nível de álcool estava acima do limite legal. 

Saul: Desculpe. Parece que sou só uma decepção ultimamente. 

Kevin: Pare com isso. Pelo menos ninguém saiu ferido. 

Saul: Não é verdade, Kevin. Todos estão feridos. Eu magoei a todos. Magoei Nora, Sarah... 

Kevin: Todo mundo comete erros, Saul. Não é desculpa para tratar a si mesmo sem nenhum 

respeito. 

Saul: Kevin, tiraram minhas impressões digitais e me colocaram na cela dos bêbados. O 

que há para se respeitar? 

Kevin: Que tal me respeitar? Que tal respeitar as pessoas que te amam? O que fez com a 

Ojai não é desculpa para enfiar o carro numa árvore. 

Saul: Eu não arrisquei a Ojai Foods para ganhar dinheiro, Kevin. Fiz aquilo para salvar 

minha vida. Eu queria sair da empresa. Queria ser livre. 

Kevin: Pode dizer. Eu te amo, está tudo bem. 

Saul: Sou gay, Kevin. Me diga como posso ser gay na minha idade. 
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Kevin: Não sei como ser gay na minha idade. Mas entendo por que está com medo. 

Saul: Quero recuperar meu tempo. 

Kevin: É um truque que ninguém sabe fazer. Saul, se acha que a família vai ficar parada 

assistindo você desperdiçar o tempo que tem punindo a si mesmo, está errado. Vou te levar 

pra casa. 

Saul: Certo. Obrigado, Kevin. 

Kevin: De nada. De nada, Tio Saul. 

 

Fim da Cena 1. 

 

CENA 2 (segunda temporada, episódio 15) 

 

Kevin chega em casa depois de um longo dia de trabalho. Scotty está esperando por 

ele e o impede de acender a luz assim que o namorado abre a porta e chama seu nome. 

Kevin: Scotty? 

Scotty (vindo da cozinha e acendendo a luz da sala): Espere! Permita-me… Tcharan! 

Kevin: Trocou as lâmpadas. 

Scotty: Não fique desapontado. 

Kevin: Não fiquei. É que eu ia trocar. 

Scotty: Bem, estava meio estressado, então te dei uma folga. 

Kevin (sendo ajudado por Scotty a tirar o paletó): Mesmo? Não entendo por quê. 

Scotty: Foi ruim assim? 

Kevin: Deixe-me ver... Primeiro, lidei com a destruição dos negócios da família, quando 

Justin anunciou que se sentiu atraído por Rebecca, nossa irmã. 

Scotty: O quê? 

Kevin: Pode acreditar, não acabou. Sarah me ligou se martirizando por causa do caso com 

o cara que quase destruiu os negócios da família. E a pièce de résistance? Saul, que assinou 
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o negócio que causou tudo isso, depois de ser preso por dirigir embriagado e bater numa 

árvore, porque perdeu o desejo de viver, saiu do armário comigo. 

Scotty: Meu Deus, ele está bem? 

Kevin: Vai ficar bem, eu acho. Mas... Toda essa gente doida da minha família está numa 

enlouquecida queda livre e completamente incapaz de ser feliz. E olho para Saul, que 

perdeu a vida toda, e percebo como tenho sorte porque chego em casa e encontro uma 

pessoa boa e carinhosa, que troca as lâmpadas e... Case comigo. 

Scotty: O quê? 

Kevin: De verdade. Não quero esperar. Quero que seja oficial. 

Scotty: Porque eu troquei as lâmpadas? 

Kevin: Não (risos). É, mais ou menos. Porque, Scotty, você é assim. Eu sou completamente 

apaixonado por você. Em você, chego a amar as coisas que odeio. Com você, não tenho que 

ser ninguém além de mim mesmo. E para mim, família é isso. E quero que sejamos uma 

família. Quero que sejamos uma família, porque aí, nunca acaba. Estou fazendo tudo 

errado (e ajoelhando-se): Scotty, estou pedindo, quer casar comigo? 

Scotty (ajoelhando-se também e segurando nas mãos de Kevin): Sim. Sim, Kevin, eu quero 

casar com você. 

Os dois se beijam e a cena acaba. 

  

Como se pode perceber, as relações afetivas de Kevin, assim como sua sexualidade, 

são tratadas de forma bastante distinta da maneira como Crô vivencia essas mesmas 

experiências. O que se pode perceber, principalmente após a leitura da segunda cena de 

Brothers & Sisters, é que a legalidade do relacionamento de Kevin e Scotty dentro do 

contexto social californiano confere ao casal as condições necessárias para que possam 

experimentar não apenas uma união afetiva como o casamento, como também permite que 

cenas de beijo entre eles possam ser exibidas na TV aberta nos EUA sem maiores 

problemas. De forma equivalente, porém oposta, Crô vive sua sexualidade na 

clandestinidade, evidenciando as condições adversas em que ainda se encontram os 

relacionamentos homoafetivos no Brasil, o que talvez tenha sido o caso de Saul, tio de 

Kevin em Brothers & Sisters. A culpa que o personagem deixa transparecer ao assumir sua 
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condição homossexual ao sobrinho e a confissão de uma vida afetiva negligenciada nos 

levam a crer que a naturalidade com que Kevin encara a própria sexualidade se deve ao fato 

de ele pertencer a uma geração posterior à do tio. Seguindo essa linha de raciocínio, é 

possível nos questionarmos se personagens caricatos como Crô não seriam apenas 

predecessores de personagens mais realistas como Kevin, embora a realidade social 

brasileira pareça estar longe da aceitação de cenas como a última transcrita acima.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa procurou, antes de mais nada, fazer uma descrição da 

representação dos homossexuais masculinos nas obras ficcionais televisivas do Brasil, em 

especial, nas telenovelas. Com o objetivo de traçar um perfil dos modelos de homossexuais 

exibidos aqui para o grande público da TV aberta, foi necessário escolher uma obra recente 

que retratasse com fidelidade grande parte dos personagens gays exibidos pelo canal de 

televisão com maior audiência do país: a Rede Globo. Para isso, foi escolhida uma 

telenovela do horário das 21h, tradicionalmente o horário com maior número de televisores 

ligados e sintonizados no canal, como objeto de estudo de caso. Fina Estampa pareceu ser a 

escolha adequada não apenas por se adequar aos pré-requisitos descritos acima, como 

também por apresentar Crodoaldo Valério (ou apenas “Crô”, como acabou ficando 

conhecido pelo grande público), um personagem homossexual que fez muito sucesso 

durante o desenrolar da história e, por que não dizer, continua dando frutos à emissora 

mesmo um ano depois de a trama de Aguinaldo Silva ter se encerrado na “telinha”. 

 Entretanto, para que se chegasse a essa análise mais específica das representações 

dos homossexuais na telenovela brasileira, tornou-se necessário fazer primeiramente um 

apanhado mais amplo do contexto midiático em que está inserida a Rede Globo, e, devido a 

isso, a pesquisa se iniciou com um capítulo sobre internacionalização midiática e os fluxos e 

contrafluxos da comunicação, já que a exportação é uma característica marcante das 

telenovelas da emissora. Em seguida, foi feito um breve histórico desse formato específico 

de programa e de sua gradativa importância dentro de nossa sociedade como um todo, 

mapeando as principais aparições de personagens homossexuais nas telenovelas ao longo 

das décadas, bem como seu contexto dentro de cada história. O terceiro capítulo foi 

inteiramente dedicado a Fina Estampa e à análise do personagem Crô, a fim de que se 

pudesse estabelecer um paralelo entre ele e o personagem Kevin, de Brothers & Sisters, obra 

esta mais detalhadamente analisada no capítulo 4.  

 No que se refere aos personagens homossexuais masculinos em geral exibidos na 

televisão brasileira (e, mais especificamente, pela Rede Globo), pode-se dizer que, no geral, 

tais personagens sempre estiveram marcados ora pela comicidade ora pela clandestinidade (e 

não raras vezes apresentando elementos de ambos), já que a simples admissão de sua 

homossexualidade era vista como algo inviável nos primeiros anos das telenovelas no Brasil. 
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De acordo com exemplos de telenovelas e personagens gays coletados nesta pesquisa, foi 

possível perceber que, embora exista uma abertura para personagens homossexuais cômicos 

e caricatos, a estes (e, de resto, a todos os outros personagens gays) não costuma ser dado o 

direito de manifestarem abertamente sua sexualidade na trama a qual pertencem. Sendo 

assim, ainda que personagens como Áureo, de Morde e Assopra, Roni, de Insensato 

Coração e Crô, de Fina Estampa, tenham tido bastante repercussão e conquistado a simpatia 

do grande público, isso não parece lhes garantir uma passagem automática para o mundo dos 

personagens sexualmente ativos dentro das tramas. Suas relações afetivas tendem a ser 

manifestadas nas telenovelas da emissora de forma clandestina (como é o caso de Crô) ou 

então com o único objetivo de fazer o telespectador rir da situação hilária que 

inevitavelmente se apresenta como pano de fundo (inúmeros são os exemplos de 

personagens afetados que se insinuaram para personagens completamente hétero para que se 

explorasse a comicidade da cena).  

 Nos casos em que a caricatura não chega a ser explorada, um número significativo de 

personagens parece viver uma vida dúbia, mantendo relações heterossexuais simultâneas às 

suas “escapadas” extraconjugais com outros homens, o que nos permite concluir que essa é 

também a realidade de uma parcela da população homossexual, muito embora esses casos 

possam também ser encarados como manifestações de uma bissexualidade genuína, e não de 

uma homossexualidade que, por motivos diversos, não é passível de ser assumida.  

Em contrapartida, hoje em dia já se pode perceber um número cada vez maior de 

casais homossexuais menos estereotipados em telenovelas globais, o que nos leva a crer que 

o telespectador brasileiro já tem consciência de que a figura caricata não é a única expressão 

possível da homossexualidade.  

Seja de um jeito ou de outro, o que parece claro é que nenhum personagem 

homossexual masculino da TV brasileira até hoje pôde ser visto manifestando sua 

sexualidade por meio de carícias ou de beijos, tal como ocorre com casais heterossexuais, de 

forma que é possível afirmarmos que ainda não há uma igualdade de direitos nesse sentido. 

As razões para isso parecem ter origens as mais diversas, mas é bem provável que os 

diversos discursos (médicos, morais, psicanalíticos, religiosos etc.) formulados e 

reformatados ao longo dos séculos tenham colaborado para a construção de uma cultura 

avessa à visualização das manifestações homossexuais como um todo, o que, em última 
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análise, parece ser também o grande combustível das manifestações homofóbicas existentes 

até hoje. 

O personagem Crô, da obra aqui analisada, faz parte do grupo de personagens 

homossexuais caricatos que fazem bastante sucesso com o público graças às suas tiradas 

cômicas. É possível que personagens desse tipo tenham tanto apelo junto ao telespectador 

brasileiro justamente pelas razões mencionadas por Walter Lippman, em Opinião Pública, já 

que o estereótipo, ao simplificar aquilo que por essência é muito mais complexo, facilita a 

compreensão do público de telenovelas, que, como demonstrado pela pesquisa liderada por 

Maria Immacolata Vassalo de Lopes, tende a ser numericamente mais representado pelas 

camadas mais pobres e carentes de educação do país. Entretanto, quando comparamos os 

modelos de homossexuais que fazem maior sucesso no Brasil com aqueles que costumam 

ser representados em séries de TV norte-americanas (no caso desta pesquisa, o Kevin, de 

Brothers & Sisters), percebemos que a caricatura é cada vez menos representativa das obras 

ficcionais de lá. As razões que levam a essa diferença ainda são desconhecidas, mas tudo 

leva a crer que os avanços na legislação norte-americana a favor dos direitos dos 

homossexuais sejam um fator crucial para que a homossexualidade nos EUA tenha passado 

a ser encarada de forma mais natural pelo telespectador de lá, principalmente na última 

década. Dessa forma, enquanto aqui as manifestações de afeto homossexual ainda 

permanecem um grande tabu entre público e produtores de TV, lá os personagens 

homossexuais já podem se acariciar, beijar e até mesmo aparecer seminus na mesma cama, 

fenômeno este muito provavelmente provocado pela legitimação de suas relações na 

sociedade de lá. 

Outro fator importante e que foi um dos motivadores desta pesquisa é a própria 

questão da masculinidade (ou melhor, aquilo que é considerado masculino) e sua 

valorização em nossa sociedade. Enquanto na vida real os “gays mais masculinos” parecem 

ocupar um lugar privilegiado na lista de preferências dos outros gays, nas telenovelas 

brasileiras o modelo que faz mais sucesso entre os telespectadores parece continuar sendo o 

do homossexual afetado e hilário. É bem verdade que, na vida real, a preferência em questão 

está mais relacionada a interesses sexuais, enquanto nas telenovelas o sucesso de Crô e de 

tantos outros personagens semelhantes a ele parece se referir ao seu potencial para 

entretenimento fácil e imediato. De qualquer forma, as razões que levam os homossexuais a 

quererem quase sempre parecer masculinos e a evitarem (ou até mesmo ridicularizarem) os 

sinais femininos em seus parceiros em potencial indicam que existe um fator além do 
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simples desejo de se manter no jogo das relações amorosas. Embora esta pesquisa não se 

proponha a encontrar respostas definitivas para uma questão tão complexa, não seria 

equivocado afirmar que os papéis de gênero determinados pela sociedade também cumprem 

uma função importante nesse processo. Seguindo essa linha de raciocínio – e talvez 

extrapolando alguns limites do que esta pesquisa foi capaz de abordar –, é bem possível que 

a própria comicidade aparentemente inerente a personagens como Crô se deva a uma 

estranheza que estamos condicionados a sentir ao nos depararmos com sujeitos que se 

recusam a seguir os papéis de gênero pré-estabelecidos para o seu sexo. Essa é inclusive 

uma questão que mereceria maiores investigações em pesquisas futuras sobre o assunto. 

Por fim, assim como a maioria de suas antecessoras, Fina Estampa também foi 

comercializada internacionalmente, iniciando seu processo de contrafluxo principalmente 

em países da América Latina. É possível que a constante exportação de produtos como as 

telenovelas globais e a consequente disseminação de personagens como Crô nos diversos 

países em que essa disseminação se dá contribua para o reforço dos estereótipos e dos 

entraves para a aquisição de uma futura igualdade entre as sexualidades, embora não se 

possa afirmar com certeza que isso de fato ocorra. O que parece correto afirmar, no entanto, 

é que, mais do que o processo de internacionalização de Fina Estampa, a produção de Super 

Crô, o filme confirma a aceitação do personagem criado por Aguinaldo Silva e pode ajudar a 

medir o quanto o telespectador brasileiro está interessado em ver personagens como o 

mordomo de Tereza Cristina.   
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NOTAS 

 

1 Gíria que designa os homossexuais masculinos com trejeitos e atitudes femininas. Na fala do amigo, o uso do feminino 

para se referir aos gays serve para reforçar essa ideia.   
 

2 Entende-se aqui por contrafluxos da comunicação os processos de penetração dos produtos de comunicação vindos dos 

países em desenvolvimento nos desenvolvidos. 

 
3 The main argument is that representation is constructed in and through discourse – discourse is here understood as 

language not only as an abstract system, but as language use, as communication, both interpersonal and mediated. […]. 

From an analytical point of view, to understand mediated representations of cultural difference, we need to find out their 

conceptual antecedents, their “conditions of possibility”, and to sketch out their implications, with the goal of 

contributing to the construction of less problematic representations. However, the function of representation is not one of 

simple reproduction of problematic, unfair, and outright racist images and discourses. Rather, it has to be seen as a 

condensed form of the symbolic value of cultural difference, circulating through the many channels of communication 

available. 

4 The Disney/ABC Television Group is composed of The Walt Disney Company’s global entertainment and news 

television properties, owned television stations group, as well as radio publishing businesses. This includes the ABC 

Television Network, ABC Owned Television Stations Group, ABC Entertainment Group, Disney Channels Worldwide, 

ABC Family as well as Disney/ABC Domestic Television and Disney Media Distribution. Hyperion publishing and the 

Company’s equity interest in A&E Television Networks round out the Group’s portfolio of media businesses. 

5 Salvo excepciones, no hace falta prestar demasiada atención a la información visual en cuanto a la consecución de las 

tramas, sino a lo que los personajes hacen al decir, principalmente por el diálogo, pero también por los soliloquios y la 

revelación de su pensamiento (voz en off). Con todo y por ser tan importante, el lenguaje verbal nunca se empleará en 

largos parlamentos. No se usa para explicar, ni para analizar, sino para dar noticia breve de incidentes y evaluar a los 

otros personajes y a sus acciones. 

6  In 1922, Walter Lippmann, in an attempt to explain how democracy should work, and why so often it doesn’t, referred to 

the “pictures in our heads”, the mental images on the basis of which we apprehend and act upon the world. And for the 

most part, these pictures in our minds are generalized abstractions, simplified versions passed to us through our culture. 

And because they are repeated across time, because they are so pervasive, they have acquired a rigid structure and are 

resistant to change. […] For Lippmann, although traditional means of dissemination of stereotypes are still present, the 

mass-mediated images are far more influential in propagating stereotypes, because they already provide images that can 

then store in our memories, and conjure up whenever necessary. 

7 In the traditional male role, masculinity is validated ultimately by individual physical strength and aggression. Men are 

generally expected not to be emotionally sensitive to others or emotionally expressive or self-revealing, particularly of 

feelings of vulnerability or weakness. Paradoxically, anger and certain other impulsive emotional expressions, 

particularly toward other males, are expected or tolerated. The traditional male prefers the company of men to the 

company of women and experiences other men as the primary validator of his masculinity. 

8 The tables turned when ABC’s Leonard Goldenson invested $500,000 into the completion of Walt Disney’s cash-strapped 

Disneyland, in exchange for Disney programming for ABC.  In 1954, ABC premiered Davy Crockett, which became a 

gold mine and proved that television and studio collaborations could work. (Archive of American Television: 

http://www.emmytvlegends.org/resources/tv-history). 

9 Es un tipo de programa televisivo de ficción que consta de un determinado número de episodios caracterizados 

generalmente por tener una unidad narrativa independiente cada uno de ellos, pero en todos ellos se conservan los 

mismos personajes principales. 

10 Jeffrey S. Lindsey, an ABC spokesman, said the network was “extremely pleased.” He noted that “Brothers and Sisters” 

was the highest-rated new show among 18-to-49-year-olds so far this season, and that its ratings were comparable to 

those of “Grey’s Anatomy” in its debut in March 2005. 

11 Por questões práticas, Los Angeles aqui é entendida como o condado de mesmo nome (e não apenas sua sede, a cidade de 

Los Angeles). O condado engloba ainda Burbank (cidade onde se localiza o núcleo de teledramaturgia do canal ABC) e 

Pasadena (local da casa dos Walker). 

12 All men in our culture, regardless of future sexual orientation, learn the male gender role and sexual script, mainly 

because our culture lacks an anticipatory socialization process for adult homosexuality. Regarding same-sex love as a 

loathsome aberration, the agents of socialization prepare all youths for heterosexual masculinity. Like every other male, 

prehomosexual boys undergo this training. Families, schools and churches teach all boys, including those who later 

become gay, how to be manly. 

http://www.emmytvlegends.org/resources/tv-history
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13                                                                                                        In Your State: California 

Statewide Parenting Laws 

Who May 

Adopt 
Any adult. Fam. Code §§ 8600, 8601. 

2nd Parent 

Adoptions 

Expressly permitted statewide by Sharon S. v. Superior Court, 31 Cal. 4th 417 (2003).  Statute also permits 

stepparent adoptions by registered domestic partners. 

Notes 
State law uses same parentage presumptions for adults in same-sex and different-sex relationships who 

have and/or raise children together, and also bans sexual orientation and gender identity discrimination 

against LGBT prospective parents in foster care/adoption. 
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Anexo A – Novela Fina Estampa: personagens principais 

 

                                 

Griselda “Pereirão”          Tereza Cristina                   René                              Crô                                                                                                                                                                   

(Lília Cabral)                 (Cristiane Torloni)         (Dalton Vigh)            (Marcelo Serrado)        

 

                                    

Baltazar, o chofer                    Quinzé                       Antenor                        Amália                                                                             

(Alexandre Nero)          (Malvino Salvador)         (Caio Castro)           (Sophie Charlote) 

 

                                

      Patrícia                     René Júnior                  Teodora                         Marilda                                                                                                           

(Adriana Birolli)           (David Lucas)      (Carolina Dieckman)        (Kátia Moraes) 
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Anexo B: Tereza Cristina (Christiane Torloni) e Crodoaldo Valério (Marcelo Serrado) 
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Anexo C – Novela Fina Estampa (o popular “Crô”) 
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Anexo D – Crô com o time de vôlei “colorido” e, abaixo, os possíveis amantes tatuados 
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Anexo E – Novela Insensato Coração: Roni (Leonardo Miggiorin, à direita) e, abaixo, a 

novela Morde e Assopra: Áureo (André Gonçalves)  
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Anexo F – Super Crô, o filme (atores fazem leitura de roteiro e ensaiam para as 

filmagens, que estão marcadas para começar em maio) 
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Anexo G – Família 1: Moradores de comunidade em São Paulo 
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Anexo H – Família 2: Moradores da periferia de São Paulo 
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Anexo I – Série Brothers & Sisters: elenco (em pé e ao centro, Sally Field) 

 

 

 

 

Anexo J – Kevin e algumas expressões de sua masculinidade 
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Anexo K – O casamento de Kevin e Scotty 
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Anexo L – Kevin e Scotty: manifestações de afeto e de sexualidade 
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Anexo M – Kevin e Scotty com os filhos Olivia (à esquerda) e Daniel (à direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


