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RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema a relação entre vilania, redenção e homossexualidade tendo 

como base o personagem Félix Khoury da telenovela Amor à vida (Rede Globo, 2013) e 

tomou como objeto as leituras realizadas a partir do personagem em questão por membros da 

Comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Transexuais) da 

cidade de São Paulo. O objetivo principal é entender de qual forma as relações entre 

comunicação, consumo, vilania e questões de gênero representadas na telenovela analisada 

foram apropriadas por integrantes desta Comunidade. Em paralelo, objetiva-se mapear as 

representações de homoerotismo nas telenovelas brasileiras; identificar quais leituras 

realizadas a partir de um personagem homossexual na posição de vilão; investigar a 

repercussão do beijo gay masculino em Amor à vida e, por fim, identificar como o 

homoerotismo se caracteriza como um apelo textual. A fundamentação teórica se ancorou nos 

campos da Comunicação, Recepção, Consumo, Telenovela e Teoria Queer. Para conduzir a 

pesquisa, foi adotada a metodologia qualitativa a partir da realização de grupos focais. Foram 

selecionadas cenas, as quais realizou-se apresentação e posterior debate com os entrevistados, 

de acordo com o perfil deliberado. A partir da pesquisa empírica, foi possível identificar 

questões como identificação dos conflitos familiares do personagem pelo público, a busca 

pela aceitação da família e a reprovação da caracterização estereotipada dos personagens 

homossexuais.  

Palavras-chave: Comunicação e práticas de consumo; recepção; mediações; telenovela; 

representações homoafetivas. 



 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to discuss the relation between villainy, redemption and homosexuality 

through the character of Félix Khoury from the soap opera Amor à vida (Rede Globo, 2013). 

This work took as object readings from the character under discussion by members of the 

LGBT (Lesbian, Gays, Bisexuals and Transgender) Community in the city of Sao Paulo. The 

primary objective is to understand in which dimension the relation between communication, 

consumption, villainy and gender issues represented on the soap opera were appropriated by 

the LGBT Community. In parallel, the aim is to map the representations of homoeroticism in 

Brazilian soap operas; identifying which readings were made based on an homosexual as 

villain; investigating the repercussions of the male gay kiss on the soap opera in question and, 

finally, identify how the homoeroticism is characterized as textual appeal. The theoretical 

foundation was based on the fields of Communication, Reception, Consumption, Soap opera 

and Queer Teory. In order to conduct the research, we adopted a qualitative methodology 

from conducting focus group, where selected scenes were debated with the interviewees in 

accordance with the deliberated profile. The empirical research enabled to identify issues such 

as identification of character’s family conflicts by the public, like the search for family 

acceptance, rejection of the stereotypical characterization of homosexual characters. 

Keywords: Communication and consumption practices; reception; mediation; soap opera; 

homosexual representations. 
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Um sonhador é aquele que só ao luar descobre seu caminho e que, como punição, vê o dia 

amanhecer antes do resto do mundo. Oscar Wilde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como tema as relações e representações entre teledramaturgia, 

consumo cultural e homoafetividade. Afinal, o que consomem e porque consomem da 

narrativa teleficcional? Que significados constroem os homossexuais que acompanharam a 

personagem Félix Khoury (vivida por Mateus Solano) da telenovela Amor à vida (Rede 

Globo, 2013)? Quais significados elaboram a partir desta que foi a primeira personagem a 

protagonizar o beijo gay em horário nobre na televisão aberta. Vilão ou não? Bem quisto ou 

não por pessoas que sabem, vivem e enfrentam as alegrias e agruras de ser homossexual num 

país ainda machista e dominando pelo sistema patriarcal.   

Apoiados nos eixos da Comunicação e Consumo, buscou-se refletir sobre como 

emergem e se desenvolvem a questão das telenovelas como consumo cultural, e como se dão 

os modos de apropriação das relações homoafetivas por membros da Comunidade LGBT da 

cidade de São Paulo - público receptor e consumidor desse produto cultural. Na trama das 

reflexões sobre as Ciências da Comunicação, este trabalho é situado na Teoria das Mediações 

e nos Estudos de Recepção (em relação às pesquisas realizadas sobre tal telenovela brasileira). 

A partir dessas perspectivas, foi analisada a telenovela Amor à vida, de Walcyr Carrasco, 

veiculada de 20 de maio de 2013 a 31 de janeiro de 2014, em horário prime-time pela Rede 

Globo. O olhar foi direcionado para a personagem Félix Khoury, onde mbuitas vezes em prol 

da aceitação de seu pai César Khoury (Antônio Fagundes), transgrediu e praticou atos de 

vilania, caracterizando-se no entanto, como uma personagem marcada pela ambiguidade.  

Félix Khoury foi levado a membros da Comunidade LGBT da cidade de São Paulo 

com o intuito de refletir como o personagem em questão era apropriado e ressignificado. 

Conduziu-se nessa pesquisa um estudo de recepção de Amor à vida, centrando-nos nas 

práticas protagonizadas pela personagem em questão, analisando tal recepção por estudantes, 

jovens, adultos e trabalhadores, com perfil diversificado.  

Assim sendo, foi reunido nesta pesquisa as práticas de Félix, os discursos de 

entrevistados selecionados sobre os atos da personagem, os discursos da mídia sobre a mesma 

personagem, além do aumento do espaço na cena midiática das representações homoafetivas. 

Confrontou-se a dominância das condutas heteronormativas do patriarcado e do machismo, 
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colocando para serem ouvidas as vozes dissonantes contestando, aceitando ou recusando o 

que lhes foi exposto.  

Para colocar em prática esta pesquisa, foi utilizada a metodologia qualitativa, por 

meio de grupos focais com membros da Comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneros) da cidade de São Paulo, preferencialmente engajados 

nas questões políticas e de ampliação dos direitos da Comunidade.  

 

1.1 Questão problema, objetivos e estrutura da pesquisa    

Partindo de premissas que situam a comunicação social como processo sócio 

histórico - e também dos Estudos de Recepção, Teoria das Mediações e Estudos Culturais 

Britânicos, que situam a telenovela como lugar de medições, - o problema de pesquisa é 

concentrado: na identificação de como se deram as leituras e repercussão do primeiro vilão 

homossexual das telenovelas brasileiras. Tal pesquisa se deu a partir de um estudo de 

recepção com integrantes da comunidade LGBT da cidade de São Paulo. 

O objetivo principal foi entender de que forma as relações entre o consumo, a vilania 

e as questões de gênero representadas na telenovela em questão foram apropriadas por 

integrantes da comunidade LGBT. 

Para auxiliar a construção do objetivo principal, foram traçados objetivos 

secundários, tais quais: mapear as representações de homoerotismo nas telenovelas 

brasileiras; identificar quais leituras a Comunidade LGBT realizou a partir de um personagem 

homossexual na posição de vilão; investigar a repercussão do beijo gay masculino na 

telenovela em questão e, por fim, identificar como o homoerotismo se caracteriza como um 

apelo textual que mobiliza o consumo cultural do produto em questão.  

 

1.2 Referencial teórico 

Do conjunto de teorias abordadas ao longo da pesquisa, foram escolhidos três eixos 

teóricos e analíticos que permitiram realizar a pesquisa: Comunicação e Consumo; Estudos de 

Recepção e telenovela e Teoria Queer. Em estrutura de capítulos (1.4), serão detalhados os 

autores e teorias apresentados, relacionando-os com a temática apresentada,  
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1.3 Categorias de análise para a pesquisa 

Para identificar afinidades e divergências nas leituras, foram criadas quatro 

categorias de análise do material empírico: assistência e engajamento à telenovela; vilania; 

redenção e representações homoeróticas.   

 

1.4 Estrutura de capítulos 

Buscando a melhor organização de leitura e compreensão, esta dissertação foi 

dividida em quatro capítulos teóricos, além das considerações finais.  

O capítulo Telenovela e consumo cultural se propõe a discorrer sobre telenovela e o 

consumo cultural, apresentando seu papel na cultura brasileira e posicionando a dramaturgia e 

o espaço ocupado por ela no Brasil. Aborda também os Estudos de Recepção, Mediações e 

Estudos Culturais, bem como o papel da televisão e das telenovelas no cotidiano. O 

referencial teórico foi construído à luz de autores como Maria Aparecida Baccega, Renata 

Pallottini, Mary Douglas, Baron Isherwood, Roger Silverstone, Jesús Martín-Barbero e 

Guilhermo Orozco-Gómez, Raymond Williams, Stuart Hall; Maria Immacolata Vassallo de 

Lopes, Maria Isabel Orofino e Sílvia Borreli.  

No segundo capítulo, Cultura homossexual e Teoria Queer, foi contextualizado o 

surgimento dos movimentos em prol dos direitos de gays e lésbicas, mostrando a emergência 

desses fatos e como eles chegaram na cena midiática, com o recorte nas telenovelas exibida 

no horário das 21h na Rede Globo e seus personagens homossexuais, além de apresentar a 

Teoria Queer e autores como Renata Facchini, Judith Butler e Elisabeth Badinter.  

No Capítulo Metodologia: pesquisa de campo e os grupos focais apresenta-se a 

importância da pesquisa empírica, a metodologia proposta para sua realização, descrevendo a 

configuração de cada grupo focal realizado, as dificuldades apresentadas no estudo de campo, 

bem como as categorias de análises nas quais foram construídos os roteiros para realização da 

empiria.  

O quarto capítulo, Análise descritiva do material empírico, traz as falas dos 

entrevistados de acordo com cada grupo focal realizado, buscando destacar as quatro categorias de 

análises propostas (engajamento e assistência à telenovela, vilania, redenção e representações 

homoafetivas) e ponderando a aceitação, recusa, identificação e mobilização dos entrevistados.  

Chegando às Considerações Finais, até o momento, as questões discutidas ao longo do 

trabalho são trazidas à tona com o objetivo de costurar os objetivos desenhados ao longo do 
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trabalho, refletindo acerca dos avanços, retrocessos e a ampliação (ou não) dos direitos dos 

homossexuais por meio da representação das telenovelas.  
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A arte nunca deve tentar ser popular. O público é que deve tentar ser artístico. Oscar Wilde.  

2. Telenovela e consumo cultural 

2.1 Telenovela, mercado e produto da indústria cultural: consumo diante da tela  

A telenovela é um produto cultural bastante presente no cotidiano dos brasileiros. 

Para ratificar esta questão, primeiramente serão apresentados dados gerais sobre o meio onde 

ela é veiculada. A televisão aberta brasileira, criada no início da década de 1950 é o principal 

meio de comunicação presente nos lares brasileiros. Este dado foi comprovado em estudo 

realizado pela Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) e divulgado 

em 2013 - desde 2001, o percentual de moradias com televisão ultrapassou o de habitações 

com rádio. De 2008 para 2011, o percentual de moradias com rádio passou de 89,2% para 

83,8%, enquanto o de domicílios com televisão subiu de 95,1% para 97,2%. Atualmente, a 

televisão aberta brasileira é orquestrada por seis redes nacionais, cinco privadas (Globo, SBT, 

Record, Band, e Rede TV!) e uma pública (a TV Brasil). De acordo com dados do OBITEL 

20141, dentre essas emissoras, esta será centralizada na da Rede Globo, líder de audiência, 

detentora de 42% de participação em relação às suas concorrentes. Sua dominância se 

confirma principalmente quando analisamos sua distância em relação à segunda colocada, a 

Rede Record, que detém 14,2% de participação.  

Ainda corroborando aos dados do OBITEL 2014, em relação ao sortimento de 

programas veiculados, o gênero da ficção – que abrange telenovela, minissérie, série, filme e 

desenho infantil – ocupa o terceiro lugar, com 17,8% da configuração da grade, precedida por 

outros conteúdos como televendas, rural, turismo, saúde, sorteios e outros, com 26,1%. Na 

segunda colocação encontramos os programas informativos, qu representam (25,9%) da 

grade. 

Os investimentos publicitários em 2013 chegaram ao valor de 113 milhões de reais – 

18% a mais do que o ano anterior – sendo que quase metade desse valor (52,9%), foi 

destinado à televisão aberta. Esses números se revelam importantes quando comparados aos 

investimentos realizados em outros meios de comunicação: jornal (16,5%), TV paga (7,7%), 

                                                 

1LOPES, Maria Immacolata. Vassallo de et al. Observatório Ibero Americano da Ficção Televisiva – OBITEL 

2014: estratégias de produção transmídia na ficção televisiva. Porto Alegre: Editora Sulina, 2014. 
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internet (6,5%), revista (6,1%), merchandising (5,2%), e rádio (4,3%). Os demais meios como 

cinema e outdoor tiveram a pontuação inferior a 1% (OBITEL 2014)2. Dessa forma, tanto os 

dados de audiência quanto os de investimento publicitário confirmam a relevância da 

televisão aberta no mercado   brasileiro – e também na cultura do país.  

Especificamente em relação às Organizações Globo – emissora objeto deste estudo, a 

telenovela Amor à Vida, - representam um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, 

sendo também o maior da América Latina. Conta com 122 emissoras de TV, sendo 117 

afiliadas, e atinge 99,84% do território nacional (LEVIN; DORES, 2010)3. A Rede Globo de 

Televisão é, ainda, referência em produção de telenovelas, reconhecida internacionalmente 

por sua produção em entretenimento, em premiações como o Emmy, no qual a emissora já foi 

reconhecida oito vezes. Além disso, as novelas da emissora são produtos exportados e 

exibidos em mais de 130 países. No entanto, a telenovela não pode ser compreendida apenas 

como fenômeno de um mercado, uma vez que é ainda produto da cultura, se situando no 

terreno movediço da produção social de sentidos. 

Focalizando na telenovela Amor à vida, ela foi a segunda ficção mais vista no ano de 

2013 (de acordo com dados do OBITEL 20144, ficando atrás de Salve Jorge). Apresentou 

rating de 36,79% e share TLE de 63,2%, sendo transmitida entre 20 de maio de 2013 até 31 

de janeiro de 2014. Os principais temas abordados foram relações familiares, ambição, 

vingança e casamentos por interesse. Em paralelo, a obra de Walcyr Carrasco tratou de temas 

sociais como relações homoafetivas por meio dos personagens Félix, Niko e Eron, doenças 

como lúpus da personagem Paulinha e o câncer de Nicole, e romance na terceira idade, 

representado pelos personagens de Bernarda e Lutero. Ainda trabalhando dados do OBITEL 

20145, dentre os espectadores da telenovela, destaca-se a predominância do público feminino 

(63,2%), de faixa etária predominante acima dos 50 anos (32,9%), seguido da faixa entre 35-

49 anos (24%) e, com pouco menos de representatividade (16,9%), a faixa dos 25-34 anos. 

                                                 

2LOPES, Maria Immacolata. Vassallo de et al. Observatório Ibero Americano da Ficção Televisiva – OBITEL 

2014: estratégias de produção transmídia na ficção televisiva. Porto Alegre: Editora Sulina, 2014. 

3 DORES, Kelly; LEVIN, Teresa. Aos 45 anos, Globo celebra destaque numérico. In: Portal Propmark. São 

Paulo: Referência, 2012. Disponível em: http://propmark.uol.com.br/midia/35143:aos-45-anos-globo-celebra-

destaque-numerico Acesso em: 28/abr/2014. 

4LOPES, Maria Immacolata. Vassallo de et al. Observatório Ibero Americano da Ficção Televisiva – OBITEL 

2014: estratégias de produção transmídia na ficção televisiva. Porto Alegre: Editora Sulina, 2014. 

5__________________ Observatório Ibero Americano da Ficção Televisiva – OBITEL 2014: estratégias de 

produção transmídia na ficção televisiva. Porto Alegre: Editora Sulina, 2014. 

http://propmark.uol.com.br/midia/35143:aos-45-anos-globo-celebra-destaque-numerico
http://propmark.uol.com.br/midia/35143:aos-45-anos-globo-celebra-destaque-numerico
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Em relação ao nível socioeconômico, há a predominância da classe C (52,6%), enquanto a 

classe AB correspondeu à 35% da audiência. 

Ainda seguindo os dados do OBITEL 2014, em 2013 no Brasil, foram veiculados 35 

títulos ficcionais inéditos, repetindo o padrão de predominância massiva da produção nacional 

da televisão aberta, sendo as telenovelas o principal formato (40%) dos títulos inéditos 

exibidos, seguido das séries (25%). O prime time (19h-22h) se mantém na liderança, 

transmitindo 47,2% dos capítulos/ episódios e 52,8% das horas totais. Em 2013, houveram 14 

títulos nacionais, sendo mais de 80% das horas de ficção produzidas e exibidas foram de 

telenovelas. A telenovela reúne famílias em frente aos aparelhos televisores, sendo, de acordo 

com Campos6 (2002), um fenômeno de grande importância como produto cultural brasileiro. 

Martín-Barbero (2011)7 destaca o cotidiano como lugar de mediação das telenovelas, bom 

como a temporalidade e a competência cultural: 

Por isso, em vez de fazer a pesquisa partir da análise das lógicas de produção 

e recepção, para depois procurar suas relações de imbricação e 

enfrentamento, propomos partir das mediações, isto é, dos lugares dos quais 

provêm as construções que delimitam e configuram a materialidade social e 

a expressividade cultural da televisão. À guisa de hipótese, recolhendo e 

dando forma a uma série de procuras convergentes, embora muitas delas não 

tenham como “objeto” a televisão, propõem-se três lugares de mediação: a 

cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural 

(MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 294). 

Assim, a teleficção precisa ser compreendida a partir das tensões e ambivalências 

que marcam o terreno da cultura: “as novelas têm uma audiência garantida porque o brasileiro 

tem costume de ver TV à noite” (MOTTER. In: NARLOCH, 2005)8. Dessa forma, atinge o 

que Morin (1987)9 chama de cultura de massa. De acordo com o autor “esta não faz outra 

coisa senão mobiliar o lazer (através dos espetáculos, das competições de televisão, do rádio, 

da leitura de jornais e revistas” (1987, p. 58). Morin entende o consumidor como alguém que 

observa mas não participa inteiramente e através dessas observações filtradas que vão 

alimentar as conversações, as trocas afetivas. É através delas que o espectador vai se 

                                                 

6 CAMPOS, Maria Teresa Cardoso de. Telenovela brasileira e Indústria Cultural. Intercom - Revista Brasileira 

de Ciências da Comunicação. São Paulo, v. 25, n. 1, jan/jun. 2002. 

7 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações – comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Ed. da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2001. 

8 NARLOCH, Leandro. Por que somos loucos por telenovela? In: Portal Superinteressante. São Paulo: Editora 

Abril, 2005. Disponível em: http://super.abril.com.br/cultura/somos-loucos-novela-446064.shtml  Acesso em: 

28/abr/2014. 

9 MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX – o espírito do tempo- 1-neurose. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1987. 

http://super.abril.com.br/cultura/somos-loucos-novela-446064.shtml
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expressar e conhecer o outro, afirmando-se como indivíduo. Se o espectador é aquele que, 

através da mídia de massa, tudo observa, pode-se inferir que a cultura de massa gera um fator 

participativo de si. Teorizando acerca do tema, Friedman10, que ressalta o papel identitário do 

consumo: 

 Todo movimento social e cultural é um consumidor, ou, pelo menos, deve 

autodefinir-se em relação ao mundo das mercadorias como um não-

consumidor. O consumo dentro dos limites do sistema mundial é sempre um 

consumo de identidade, canalizado por uma negociação entre a 

autodefinição e uma série de possibilidades oferecidas pelo mercado 

capitalista. A velha máxima: ‘você é aquilo que você come’, que era uma 

caracterização de uma visão ecológica vulgar da humanidade, é 

extraordinariamente precisa quando entendida como um ato completamente 

social (1999, p. 332). 

 

 Outro autor que aborda a ênfase do consumo cultural é Featherstone11. O que vale é a 

reprodução, os signos e a força das imagens e simulações. Há um embaralhamento entre real e 

ficcional. “A superprodução de signos e a reprodução de imagens e simulações resultam numa 

perda do significado estável e numa estetização da realidade (1995, p. 33-34). 

Retomando o alcance da Rede Globo, focalizando em suas produções de 

teledramaturgia, é possível perceber a telenovela como um produto da indústria da mídia 

nacional que ecoa os gostos do público e tem influência social, política e cultural. Nesse 

sentido, será abordado o próximo tópico a narrativa da telenovela como produto da indústria 

cultural. 

A crítica cultural contemporânea já avançou muito desde as primeiras leituras de 

Horkheimer e Adorno12 (1985), obra que data de 1947. Nela, os autores alegavam que todos 

os espectadores eram forçados a passar pelo filtro da indústria cultural, sendo que essa 

indústria se configura pela diversão. Somado a isso, defendem que a cultura é uma mercadoria 

controversa: 

A cultura é uma mercadoria paradoxal. Ela está tão completamente 

submetida à lei da troca que não é mais trocada. Ela se confunde tão 

cegamente com o uso que não se pode mais usá-la. É por isso que ela se 

funde com a publicidade. Quanto mais destituída de sentido esta parece ser 

no regime do monopólio, mais todo-poderosa ela se torna. Os motivos são 

marcadamente econômicos. Quanto maior é a certeza de que se poderia viver 

                                                 

10 FRIEDMAN, Jonathan. Ser no mundo: globalização e localização. In: FEATHERSTONE, Mike (org.). 

Cultura global: nacionalismo, globalização e modernidade. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 
11 FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995. 
12 HORKHEIMER. Max e ADORNO, Theodor W. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

1985. 
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sem toda essa indústria cultural, maior a saturação e a apatia que ela não 

pode deixar de produzir entre os consumidores. Por si só ela não consegue 

fazer muito contra essa tendência. A publicidade é o elixir da vida. Mas 

como seu produto reduz incessantemente o prazer que promete como 

mercadoria a uma simples promessa, ela acaba por coincidir com a 

publicidade que precisa, por ser intragável. (HORKHEIMER & ADORNO, 

1985, p. 151.). 

 

Pode-se perceber que os meios de comunicação de massa ganham um papel 

significativo na divulgação de uma cultura própria, nascida da indústria. Por isso, ressalta-se a 

importância dos estudos culturais na quebra desse paradigma, cujo maior valor está no 

efêmero, de acordo com os autores supra citados. 

A telenovela pode ser considerada um dos mais importantes produtos da Indústria 

Cultural brasileira (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002)13, uma vez que se trata de um 

produto presente no cotidiano de grande parte dos brasileiros, independentemente de sexo, 

idade, classe social ou nível de instrução. É importante deixar claro que, ao se tratar de um 

produto, há um consumo. Mas, não se trata de um produto tangível, que nas palavras de 

Douglas e Isherwood (2006)14 é entendido como “consumo físico permite a prova, o teste ou a 

demonstração de que a experiência em questão é viável” (p. 125). Ainda de acordo com os 

teóricos, “a atividade consumo é a produção conjunta, com os outros consumidores, de um 

universo de valores. O consumo usa os bens para tornar firme e visível um conjunto particular 

de julgamentos nos processos fluidos de classificar pessoas e eventos” (p. 115). 

O consumo tem destaque em distintos campos da vida social cotidiana. Inserindo 

nesse contexto a televisão, que, por vezes de forma mais explícita e por meio de produtos 

midiáticos convida o espectador ao consumo, tanto de forma explícita como subliminar. Aqui 

falando sobre produtos culturais e consumo, onde é crível estabelecer uma relação entre esses 

dois pontos, conforme feito por Silverstone (2002). O consumo é fundamentado em contrastes 

e, ao mesmo tempo, ocasional, caracterizando uma atividade social.  

Não estamos preocupados apenas com nossa capacidade de exibir os 

produtos de nossa habilidade como consumidores competentes, mas também 

parecemos estar preocupados com o processo de consumo como algo que 

                                                 

13 LOPES, Maria Imacollata Vassallo de. BORELLI, Silvia. RESENDE, Vera. Vivendo com a telenovela: 

mediações, recepção, teleficionalidade. São Paulo: Summus, 2002. 

14 DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 
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desejamos partilhar e que propicia um momento de sociabilidade numa vida, 

em outros aspectos, solitária (SILVERSTONE, 2002, p. 150)15.  

 

Embora seja possível entender que através do consumo os indivíduos constroem seus 

significados e conjecturam seus valores, ele verifica o papel fundamental da mídia nesse 

processo: 

Consumimos sem cessar, e por nossa capacidade de fazê-lo contribuímos 

para reproduzirmos e afetamos consideravelmente a textura da experiência. 

Nisso recebemos auxilio da mídia. Com efeito, consumo e mediação são, em 

inúmeros aspectos, fundamentalmente interdependentes. Consumimos a 

mídia. Aprendemos como e o que consumir pela mídia. A mídia, não é 

exagero dizer, nos consome. E, como já opinei e continuarei a garantir, o 

consumo é, ele mesmo, uma forma de mediação, à medida que os valores e 

significados dados de objetos e serviços são traduzidos e transformados nas 

linguagens do privado, do pessoal e do particular. Consumimos objetos. 

Consumimos bens. Consumimos informação. Mas, nesse consumo, em sua 

trivialidade cotidiana, construímos nossos próprios significados, negociamos 

nossos valores e, ao fazê-lo, tornamos nosso mundo significativo. Sou o que 

compro, não mais o que faço ou, de fato, penso. E assim, espero, é você 

também. (SILVERSTONE, 2002, p. 150). 

 

O autor destaca o fato de todos terem contato com a mídia por diversos meios, em 

diversas situações e lugares, e se envolver com ela como seres sociais de diferentes maneiras 

e lugares. Assim, a mídia tem um papel bastante vinculado à definição, delimitação e 

articulação do lugar e espaço.  

Vale ressaltar ainda que, durante muito tempo, a telenovela foi considerada baixa 

cultura, não sendo considerada um produto cultural, e por esse motivo, será falado sobre os 

Estudos Culturais, que lutaram por essa ruptura e pela emergência da reação da audiência em 

relação àquilo que lhes era submetido. Brevemente será falado sobre a estrutura audiovisual 

de programas televisivos, buscando enfatizar as telenovelas brasileiras. 

2.2  Linguagem audiovisual 

A linguagem audiovisual, que articula os produtos de teledramaturgia, recebe uma 

forte herança de formas culturais que a antecederam, sobretudo a fotografia e o cinema.  De 

                                                 

15 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? 3ª edição. São Paulo. Edições Loyola: 2002. 
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acordo com Xavier (2012)16, o conjunto de imagens impressas na película corresponde a uma 

série finita de fotografias nitidamente separadas – ou seja, não há nenhum vínculo entre duas 

fotografias nitidamente separadas, e sua projeção é descontínua. A relação entre essas 

fotografias se dá no momento de montagem (edição), onde as imagens são rimadas e 

combinadas. No entanto, se pensarmos nas telenovelas, o autor defende: “um filme é 

constituído de sequências – unidades menores dentro dele, marcadas por sua função dramática 

e/ou por pela sua posição na narrativa” (2012: 27). Os capítulos das tramas são criados e 

existem ganchos entre eles, de modo que exista uma continuidade e cative a atenção do 

telespectador tanto para não mudarem de canal durante o intervalo, como para assistirem o 

próximo capítulo. 

O autor explica ainda que as entradas e saídas dos personagens são elaboradas de 

modo que exista lógica em seus movimentos, e que o espectador possa mentalmente criar uma 

representação de espaço do que está sendo exibido, ou ainda, nas palavras de Xavier17: 

As entradas e saídas (de quadro) das personagens serão reguladas de 

modo a que haja lógica nos seus movimentos e o espectador possa 

mentalmente construir uma imagem do espaço da representação em 

suas coordenadas básicas, mesmo que nenhum plano ofereça a 

totalidade do espaço numa única imagem. As direções de olhares das 

personagens serão fator importante para a construção de referenciais 

para o espectador, e vão desenvolver-se segundo uma aplicação 

sistemática de regras de coerência. (XAVIER, 2012, p. 33). 

Trazendo as técnicas cinematográficas para os dias atuais, em dezembro de 2007, as 

redes emissoras de São Paulo receberam seus canais digitais em UHF para a transmissão do 

sinal digital. Em outubro do mesmo ano, a Rede Globo estreava sua primeira trama gravada 

100% em alta definição – Duas caras. Para que isso ocorresse, a emissora teve de se adaptar a 

algumas mudanças que a nova tecnologia exige, bem como se adequar à qualidade e ao 

tamanho dos cenários, aos detalhes de maquiagem e figurino. A partir daí, os programas em 

HDTV foram se disseminando até que, em meados de 2012, a TV Acre e TV Rondônia – 

afiliadas da Rede Globo – iniciaram sua transmissão digital, fazendo com que todo o território 

nacional pudesse usufruir desse novo sistema. 

                                                 

16 XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência, 2ª edição – São Paulo, Paz e 

Terra, 2008. 2ª impressão, 2012. 

17 IDEM. 
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Herbert Zettl, em Manual de produção de televisão, nos traz os elementos da 

produção televisiva. De acordo com Zellt (2011)18, computadores e vídeos digitais baseiam-se 

no código binário, cuja vantagem é evitar distorções e erros nos dados, permitindo uma 

infinidade de combinações e variações – recursos importantes na manipulação de imagens e 

sons – sendo válido destacar que nas gravações digitais não há praticamente nenhuma perda 

na qualidade. O autor destaca que “outro fator importante da qualidade é que o código binário 

simples é relativamente imune a sinais eletrônicos estranhos – ruídos ou artefatos –, que se 

infiltram nos sinais analógicos causando distorções” (2011:55). Sendo assim, com o 

processamento de sinais digitais, o ruído eletrônico é minimamente mantido, ou até mesmo é 

anulado.  

Zettl (2011)19 ainda destaca que a transmissão do sinal digital pode ser distribuída de 

diversas formas, como cabos de fibras ópticas, roteadores de banda larga, ou ainda via Wi fi. 

Os sinais digitais são flexíveis, podendo ser compactados de diversas maneiras, denominadas 

codecs (traduzindo, sigla para compressão/descompressão). A compactação é realizada por 

meio do reagrupamento dos dados originais, sem que haja a perda deles. Conforme chegam ao 

destino, os dados podem ser realocados às suas posições originais, no processo denominado 

decodificação. 

Retomando as diferenças entre o sistema analógico e digital, o autor destaca a nova 

relação do aspecto da televisão: a proporção entre a largura e altura da tela. O aspecto 

tradicional é de 4:3 (4 unidades de largura e 3 de altura), o novo formato (HDTV) é de 16:9 – 

múltiplo do anterior. O ponto positivo que se destaca dessa proporção, nas palavras de Zellt 

(2011) é: “um close up ou close up extremo de um rosto se ajusta bem a essa relação de 

aspecto, assim como uma paisagem estendida horizontalmente” (2011: 57).  

Uma característica que realça no sistema HDTV é a escala de cores. A cor é 

importante por sua característica estética. No entanto, o sinal digital é transmitido em escala 

no tom cinza. Zellt (2011)20 ressalta que o sistema da televisão não é capaz de reproduzir o 

branco puro, nem o preto puro (100% de refletância ou 0% de refletância), podendo, na 

melhor das hipóteses, reproduzir um esbranquiçado (60% de refletância na televisão a cores). 

As transmissões em HDTV são superiores em relação à resolução (nitidez e brilho), mas 

                                                 

18 ZELLT, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

19 IDEM. 

20 IBIDEM. 
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exibem etapas sutis de cinza, branco e preto. Relembrando as cenas de Amor à vida, existia a 

predominância de tons cinzentos, característicos do sinal digital. 

Em suma, a televisão digital produz imagens e áudio de qualidade superior, 

permitindo realizar inúmeras cópias de modo com que se perca pouco da qualidade do sinal, o 

que garante maior flexibilidade na manipulação e criação de imagens. No caso de Amor à 

vida, a trama foi propositalmente gravada em tons de cinza, realizado por meio da fotografia e 

na base dos filtros, iluminação e outras técnicas, permitindo que os diretores pudessem ousar 

mais na fotografia. É válido ressaltar que Amor à vida ultrapassou o âmbito televisivo e foi 

para a internet. A trama contou com a página oficial, página nas redes Facebook eTwitter, 

além de websérie e aplicativo para celular. O que merece destaque no caso é a fanpage Félix 

Bicha Má21criada por um fã no dia seguinte após a estreia da telenovela com o intuito de 

homenagear a personagem. A página ultrapassou a marca de 3 milhões de curtidas. 

2.3  Referencial teórico: Estudos culturais e mediações –  duas perspectivas de análise 

De acordo com Cevasco (2006)22, os Estudos Culturais (Cultural Studies) surgem na 

Inglaterra e hoje tem como “ponto central de disseminação” os Estados Unidos (CEVASCO, 

2006, p. 8). Seu desenvolvimento, as manifestações e influências se deu na Inglaterra. Os 

Estudos Culturais foram contemporizados por teorias como o pensamento marxista e o 

conceito de hegemonia Gramsciniano. A ideia inicial era refletir sobre as implicações da 

extensão do termo "cultura" – a grande proposta de mudança ampliar o conceito de culturas, 

incorporando assim novas e diferentes possibilidades de sentido (COSTA, SILVEIRA e 

SOMMER, 2003)23.  

Mattelart e Neveu (2004)24 vislumbram os Estudos Culturais como um novo 

paradigma teórico, que busca entender a cultura visando especificamente a relação entre a 

vida cotidiana de grupos e a condição hegemônica:  

Pode-se qualificar, portanto, a emergência do Cultural Studies como a de um 

paradigma, de um questionamento teórico coerente. Trata-se de se considerar 

a cultura em seu sentido amplo, antropológico, de passar de uma reflexão 

centrada sobre o vínculo da cultura-nação para uma abordagem da cultura 

                                                 

21https://www.facebook.com/FélixBichaMa?fref=ts Acesso em setembro de 2014. 

22CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006. 
23 COSTA, Marisa V.; SILVEIRA, Rosa Hessel; SOMMER, Luís Henrique. Estudos Culturais, educação e 

pedagogia. Revista Brasileira de Educação, n. 23, p. 36-61, maio/jun./jul./ago. 2003. Disponível em: <http:// 

www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a03.pdf>. Acesso em 20/jun/14. 
24MATTELART, Armand; NEVEU, Érik. Introdução aos Estudos Culturais. São Paulo: Parábola Editorial, 

2004. 

https://www.facebook.com/FelixBichaMa?fref=ts
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a03.pdf
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dos grupos sociais. (...) a questão central é compreender em que a cultura de 

um grupo, e inicialmente das classes populares, funciona como contestação 

da ordem social ou, contrariamente, como modo de adesão às relações de 

poder. (MATTELART e NEVEU, 2004, p. 13-14). 
 

Além de uma ideia conceitualmente clara, a definição de cultura está em constante 

construção, devido à sua complexidade e riqueza. Hall (2003)25, um estudioso que se 

configura como um dos expoentes desta linha teórica, alega:  

 

Define cultura ao mesmo tempo como os sentidos e valores que nascem entre 

as classes e grupos sociais diferentes, com base nas suas relações históricas, 

pelas quais eles lidam com suas condições de existência e respondem a estas; 

e também como as tradições e práticas vividas através das quais esses 

entendimentos são ‘expressos’ e nos quais estão incorporados (HALL, 2003, 

p. 142). 

 

Corroboram com tais ideias a defesa de um dos fundadores dos Estudos Culturais 

britânicos, Williams (2010)26, que defendia o fato da cultura deixar de ser sinônimo apenas de 

erudição, padrões estéticos da elite, da arte, para também fazer parte da produção das pessoas 

comuns. Sob a óptica de Hall (1997)27, as rupturas com as tradições de pensamento presente 

até então sobressaem. Tal colocação vale se o imperativo de se estudar a produção cultural de 

uma sociedade e suas diferentes práticas (como textos culturais onde os significados estão 

constantemente em negociação). Nas palavras do autor: “cultura não é uma prática, mas todas 

as práticas sociais e uma soma de todas as suas inter-relações” (1997, p.60).  

Ainda com referências a Hall (2003)28, apresenta-se sua teoria da codificação e 

decodificação, fundamentada em trabalhar o processo de recepção dos telespectadores diante 

da televisão. O autor defende que em um processo de comunicação existem pelo menos três 

estratégias de leitura e recepção. A primeira delas é a hegemônica-dominante – quando o 

receptor decodifica o texto midiático a partir de seu sentido conotativo, compreendendo o 

sentido total da mensagem. A segunda posição é a negociada: o sentido é construído a partir 

de elementos que se adaptam ao discurso hegemônico e, ao mesmo tempo, se opõem a ele. A 

última estratégia é a de oposição: onde resiste totalmente ao sentido conotativo e produz um 

sentido contrário ao da ordem social dominante: 

                                                 

25 HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 
26 WILLIAMS, Raymond. Culture is ordinary. In: SZEMAN, Imre; KAPOSY, Timothy. Cultural theory: an 

anthology. Chischester: Wiley-Blackwell, 2010. 

27 HALL, Stuart. Cultural studies: two paradigms. In: STOREY, John (org.). What is cultural studies? A reader. 

London; New York: Routledge, 1997. 

28 ______________. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 
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A primeira posição hipotética refere-se à posição hegemônica-dominante. 

Quando o telespectador se apropria do sentido conotado de, digamos, um 

telejornal, ou um programa de atualidade, de forma direta e integral, e 

decodifica a mensagem nos termos do código referencial no qual ela foi 

codificada, podemos dizer que (...) está operando dentro do código 

dominante. (...) A segunda posição que identificaríamos é a do código 

negociado. (...) Decodificar, dentro da versão negociada, contém uma 

mistura de elementos, de adaptação e de oposição: reconhece a legitimidade 

das definições hegemônicas para produzir as grandes significações 

(abstratas), ao passo que, em um nível mais restrito, situacional (localizado) 

faz suas próprias regras. (...) Finalmente, é possível (...) decodificar a 

mensagem de uma maneira globalmente contrária. Ele ou ela destotaliza a 

mensagem no código preferencial para retotalizá-la dentro de algum 

referencial alternativo (HALL, 2003, p. 399-401). 

 

Conforme ressaltado, o papel do sujeito-receptor, os Estudos Culturais surgem como 

um novo paradigma para os estudos de recepção. Ele diminui o enfoque funcionalista, 

vislumbrando os efeitos das mensagens em relação às audiências. Uma referência para este 

projeto, que fez uso desse novo paradigma é The Nationwide Audience (Morley, 1980)29, um 

estudo no qual apresenta o programa televisivo para grupos distintos de pessoas e defende a 

experiência de diferentes leituras da mesma mensagem a partir do repertório de cada 

entrevistado – ou seja, retomando a teoria da “codificação-decodificação”. Nele, pode-se 

perceber que não há como considerar que exista um completo circuito de comunicação e 

interpretação sem a decodificação da mensagem.  

Trazendo a discussão para nosso objeto de estudo, a telenovela é um produto 

destinado a cultura popular, contemporizando memórias, imaginários, tradições e mesclas 

culturais, promovendo reconhecimento e criando identidades com as audiências. Concordando 

a isso, “a novela tornou-se uma forma de narrativa sobre a nação e um modo de participar 

dessa nação imaginada” (LOPES, 2003, p. 30)30.  

As telenovelas tratam o cotidiano de seus espectadores, exercendo assim a função de 

intermédio da relação emissão-recepção, a cotidianidade é lugar de medição das novelas, de 

sua temporalidade e competência cultural, a seguir, falaremos das mediações e de seu papel.  

Outra importante referência teórica neste trabalho é o estudo das mediações. Para 

falar do mesmo, primeiramente será apresentado o conceito de Baccega (1998, p.9)31, que 

entende o significado da comunicação, das significações dos produtos culturais e dos produtos 

                                                 

29 MORLEY, David. Television, audiences and cultural studies. London: Routledge, 1992. 

30LOPES, Maria Immacolata  Vassallo de. Telenovela brasileira: uma narrativa sobre a nação. Comunicação & 

Educação, São Paulo, n. 26, p. 17-34, jan./abr. 2003. 

31BACCEGA, Maria Aparecida. Recepção: nova perspectiva nos estudos de comunicação. In: Comunicação e 

educação. Ed. Moderna: São Paulo, 1998.  
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dos meios de comunicação relacionando-os com o cotidiano do sujeito receptor, com suas 

práticas culturais, com as marcas que influenciam seu modo de ver e praticar a realidade. Tais 

marcas são aquelas que lhe dão segurança necessária para estruturar, organizar/reorganizar a 

percepção dessa realidade, reconstruindo-a, com destaques ou apagamentos, de acordo com 

sua cultura. Para a autora, essas práticas culturais supracitadas constituem os filtros e as 

mediações que interferem em todo o processo comunicacional, fazendo com que os elementos 

da emissão se tornem mais familiares aos espectadores. Ainda nesse processo de 

ressignificação, Baccega (1998) destaca a importância do cotidiano dos sujeitos. O cotidiano é 

um espaço fechado em si, particular, com certo conjunto de práticas que lhe são próprias e 

pertencem àquele universo de maneira particular. É esse cotidiano particular que, de certa 

maneira, serve de filtro ao processo de comunicação porque pode se alterar a percepção da 

realidade conforme esse cotidiano. Isso significa que um indivíduo que faça serviço 

voluntário no hospital tem uma interpretação do mundo diferente de alguém que trabalha em 

uma grande organização, atuando em um escritório administrativo. 

Ainda nessa temática, Orofino (2006)32 destaca a produção da teoria latino-

americana das mediações como um fator recente e estreitamente ligado ao desenvolvimento 

dos estudos de recepção – fato acontecido a partir dos anos 1980 – porém ressalta que as 

atividades de ressignificação e resistência por meio dos receptores já vinha sendo assunto de 

discussão entre os autores críticos internacionais de pesquisas em comunicação social: 

 

A pesquisa crítica deslocou o foco das análises estruturais e econômicas da 

produção, suas determinações e o conteúdo ideológico das mensagens para, 

pela primeira vez, se debruçar sobre o consumo cultural, ou seja: recepção, 

os usos e apropriações que os cidadãos fazem da televisão (e de outros 

meios) na esfera da vida cotidiana. (OROFINO, 2006, p. 45). 

 

À luz conceitual de Martín-Barbero (1986)33 propõe o olhar dos meios para as 

mediações. A cultura é o elemento-chave em sua construção teórica, seu interesse perpassa 

“as articulações entre as práticas de comunicação e os movimentos sociais, observando as 

diferentes temporalidades e as pluralidades de matrizes culturais” (JACKS; ESCOSTEGUY, 

2005, p. 65)34. 

                                                 

32OROFINO, Maria Isabel. Mediações na produção de TV: um estudo sobre o Auto da Compadecida. Porto 

Alegre: EdiPUCRS, 2006. 
33MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2001. 

34 ESCOSTESGUY, Ana Carolina; JACKS, Nilda. Visão latino-americana. In: ESCOSTESGUY, Ana Carolina; 

JACKS, Nilda. Comunicação e Recepção. São Paulo: Hacker, 2005. 
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A ideia é tratar da comunicação como um processo no qual as mediações culturais se 

fazem presentes tanto no eixo da produção quanto no da recepção. “A comunicação, segundo 

Martín-Barbero, assume o sentido de práticas sociais onde o receptor é considerado produtor 

de sentidos e o cotidiano, espaço primordial da pesquisa” (ESCOSTEGUY e JACKS, 2005)35. 

O convite teórico é levar o debate dos meios para as mediações, “para as articulações entre 

práticas de comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a 

pluralidade das matrizes culturais” (2001, p. 261)36. 

A recepção ocupa um lugar de negociação e ressignificação dos discursos. Nesse 

espaço, o massivo e o popular se interpelam. Orofino (2006)37 entende que não é difícil 

comprovar que a grande maioria dos estudos de recepção realizados no Brasil discutem 

divergentes leituras produzidas pelos receptores, separando essa análise do ponto de vista da 

produção e do consumo. Sob uma óptica divergente, Martín-Barbero desconstrói as 

mediações e reflete sobre o papel delas na recepção dos meios e, também, na produção 

realizada por estes. Em suas colocações, o autor sugere enxergar a própria produção como um 

jogo de negociações entre diversas culturas. Ao utilizar o exemplo do circo presente na 

periferia de São Paulo – e de como ele atrai seu público, encontrando espaço em meio às 

criações midiáticas massivas, como as advindas do cinema – revela o movimento de 

negociações e influências. 

O autor ainda reflete a importância de pensar em uma teoria crítica do discurso, 

enxergando os “discursos massivos como acontecimentos de poder” (2004:66)38.  Sua visão 

pode ser considerada como uma leitura aprofundada do que é dito – dos discursos presentes 

em uma sociedade e pertinentes para a liderança de classes dominantes – em contrapartida ao 

que é censurado. Martín-Barbero também nos chama a atenção para a relevância dos 

movimentos históricos nos estudos de processos comunicacionais. Neste prisma, vislumbra o 

papel do consumo de produtos midiáticos na construção de sentidos e identidades. Orofino 

(2006)39 evidencia algumas críticas apontadas aos estudos de recepção desenvolvidos na 

América Latina, lacunas metodológicas como, por exemplo, atribuir poderes excessivos aos 

                                                 

35 ESCOSTESGUY, Ana Carolina; JACKS, Nilda. Visão latino-americana. In: ESCOSTESGUY, Ana Carolina; 

JACKS, Nilda. Comunicação e Recepção. São Paulo: Hacker, 2005. 
36MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2001. 
37OROFINO, Maria Isabel. Mediações na produção de TV: um estudo sobre o Auto da Compadecida. Porto 

Alegre: EdiPUCRS, 2006. 
38 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura. 

SãoPaulo: Loyola, 2004. 
39OROFINO, Maria Isabel. Mediações na produção de TV: um estudo sobre o Auto da Compadecida. Porto 

Alegre: EdiPUCRS, 2006. 
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receptores, isolar o consumo do processo comunicativo, ignorar o residual dos Estudos 

Culturais britânicos (no qual a partir deles se desenvolveram os latino-americanos) e por fim, 

faltar com a interpretação para a identificação dos problemas conceituais oriundos de um 

processo metodológico predominantemente descritivo. A partir daí, sugere a elaboração de 

uma teoria que relacione o estudo “sobre o discurso às suas condições de produção, circulação 

e de consumo” (2004:67)40 indo além dos estudos linguísticos dos discursos e analisando seu 

papel ideológico.      

Martín-Barbero propõe o discurso como prática dos meios de comunicação de massa, 

como “lugar em que a língua se carrega e é carregada de história e de pulsão” (2004:69)41. 

Para ele, é essencial enxergar o processo comunicacional, fugindo da armadilha de visualizar 

produção e recepção como elementos estanques – o que leva a uma visão de transmissão 

passiva de informação. 

As questões levantadas pelos estudos da Comunicação são ilustradas com uma nova 

definição: a relação entre popular e massivo. A ideia de Martín-Barbero é que busquem: 

 A história dessa relação, o binômio processo de gestação do massivo a partir do popular; 

 Os modos de presença/ausência, de afirmação/negação da memória popular nos atuais 

processos de massmidiação; 

 Os usos populares do massivo.  

O autor tece a teoria que contemple as mediações dentro da trama cultural da 

sociedade. Nosso interesse específico neste autor deve-se ao fato de, ao focalizar a recepção 

televisiva, ter como ponto de partida a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a 

competência cultural. A cotidianidade familiar atua como lugar de conflitos e fortes tensões, 

um ambiente para negociação dos receptores com discursos hegemônicos. 

Ainda citando Martín-Barbero, “a análise crítica da família foi até agora incapaz de 

pensar a mediação social que constitui” (2001:295)42. Do mesmo modo, pensando na 

comunicação como processo, vislumbra a cotidianidade familiar também nos discursos 

realizados no campo da produção. Novamente no caso da televisão, propõe uma simulação do 

                                                 

40 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2001. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura. 

SãoPaulo: Loyola, 2004. 
41 IDEM. 
42 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2001. 
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contato, a existência de intermediários entre a narrativa ficcional e o cotidiano familiar (p. 

296). Recomenda igualmente a existência do que chama de retórica do direito, “dispositivo 

que organiza o espaço da televisão sobre o eixo da proximidade e da magia de ver” (p. 295-

97). A sensação de estar diante de algo imediato – uma das características do cotidiano para 

este pensador – e a proximidade dos personagens e fatos rotineiros constituem cenários que 

trazem familiaridade aos receptores. 

Vale ressaltar que, em relação à temporalidade social, os tensionamentos se inclinam 

sobre um tempo de “repetição e fragmento”, visto que também é o do ritual dos receptores 

quando se posicionam diariamente diante da televisão. Esse momento une o caráter em série 

da programação televisiva com a estética da repetição (p. 297-98). Em relação à mediação 

competência cultural, o autor sugere uma aproximação com a análise dos gêneros: “Pode-se 

afirmar que o gênero é justamente a unidade mínima do conteúdo de comunicação de massa 

[...] e que a demanda de mercados por parte do público (e do meio) aos produtores se faz no 

nível do gênero” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 300). 

É o gênero o grande responsável por “ativar a competência cultural [...]. São eles que 

acionam as serialidades, constituindo “uma mediação fundamental” entre as lógicas do 

sistema produtivo e as do sistema de consumo, entre a do formato e a dos modos de ler, dos 

usos” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 300-301). Da proposta inicial de mediações - 

cotidianidade familiar, temporalidade social e competência cultural - Martín-Barbero revisita 

as dimensões mediadoras para sociedade, ritualidade e tecnicidade (ESCOSTEGUY; JACKS, 

2005)43. Ainda que estabeleça as mediações iniciais, as mantém em suas reflexões, na medida 

em que analisa a sociedade como mediação relacionada às negociações que os receptores 

fazem com a mídia e com os gêneros/produtos que ela realiza (GOMES, 2011)44. A 

ritualidade é vista como o agente da ação, que implica tanto o uso social dos meios quanto a 

relação dos receptores com tempo, espaço e formas de fruição dos produtos midiáticos 

(comumente relacionadas à cultura de uma sociedade). Dessa vez, temos uma mediação que 

engloba o cotidiano familiar, a temporalidade social e a competência cultural. 

A questão da tecnicidade indica novas maneiras de elaboração de produtos 

midiáticos – relacionados tanto a narrativas quanto a estéticas – que derivam também em 

novas maneiras de assimilar e ressignificar os produtos midiáticos. Os meios operam como 

                                                 

43 ESCOSTESGUY, Ana Carolina; JACKS, Nilda. Visão latino-americana. In: ESCOSTESGUY, Ana Carolina; 

JACKS, Nilda. Comunicação e recepção. São Paulo: Hacker, 2005. 
44 GOMES, Itânia Maria Mota Gomes. Gênero televisivo como categorial cultural. Revista Famecos. Porto 

Alegre, v. 18, n. 1, p. 119, jan.-abr. 2011. 
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organizadores perceptivos (RONSINI, 2012, p. 60)45. A visão de tecnicidade que Martín-

Barbero expõe inclui a questão da tecnologia como elemento influenciador – mas não 

determinante. 

Ainda na visão do autor, os meios podem até adotar na contemporaneidade o papel 

de mediadores, porém, são os contextos históricos e culturais e a relação do receptor com 

esses meios que devem conservar-se no escopo do pesquisador. A partir da relação entre 

comunicação, cultura e política, Martín-Barbero sugere reflexões que ponderem o complexo 

cenário da sociedade nos dias atuais. Em relação à comunicação, nota a existência de uma 

razão comunicativa. Na medida em que nos deparamos na época presente uma hegemonia 

comunicacional, o autor propõe desvendar como as culturas locais agenciam com as culturas 

propostas pelas mídias. 

Chama a atenção ainda para a intensa presença do elemento cultural na sociedade. 

Tudo é cultural e permeado por sua influência. A comunicação particulariza o cultural, 

elaborando bens simbólicos ajustados aos seus ‘públicos consumidores’. Ela projeta 

discursos, imagens e imaginários, construindo um repertório compartilhado por setores e 

segmentos diversos da sociedade (MARTIN-BARBERO, 2001, p.13-14)46. 

A propósito da política, o autor recorre aos meios, observando que eles são 

mediadores, “fazendo parte da trama dos discursos e da própria ação política”, lançando mão 

do conceito de cultura política para explicitar que os meios de comunicação possuem uma 

maneira própria de criar linguagens e estabelecer culturas políticas. De tal modo, tornam-se 

responsáveis pelo surgimento de “ingredientes simbólicos e imaginários presentes no 

processo de formação do poder”. 

Embora existam discursos/formatos/gêneros dominantes, eles estão em constante 

negociação com os residuais (aqueles que surgem no passado, mas conservam sua presença na 

época presente) e com os emergentes (matrizes culturais recentes).  

Na figura abaixo, temos o esquema do Mapa das Mediações proposto por Jesús 

Martín-Barbero: 

                                                 

45 RONSINI, Veneza. A perspectiva das mediações de Jesús Martín-Barbero: ou como sujar a mão na cozinha 

empírica da recepção. In: JANOTI JUNIOR, Jeder; GOMES, Itânia Maria M. Comunicação e estudos culturais . 

Salvador: Edufba, 2011.  
46 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2001.  
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Figura 1: Mapa das Mediações 

 

Tal esquema auxilia a compreender alguns elementos, lançando luz aos estudos de 

recepção de produtos audiovisuais. No esquema apresentado, temos a revisão do autor e sua 

ampliação para o universo das mediações que considera relevantes. 

Neste mapa, vislumbramos as relações que as mediações Socialidade, Ritualidade e 

Tecnicidade estabelecem com as matrizes culturais, o consumo (recepção), os formatos 

industriais e as lógicas de produção. No caso da Socialidade, o autor entende como os “modos 

e usos coletivos de comunicação”, emergidos da relação entre as Matrizes Culturais, que 

instituem modos e formas para que ocorram determinadas práticas de Consumo e recepção. 

Sobre a Ritualidade, hospeda a relação entre formatos industriais e competência de 

recepção (consumo), que nomeiam usos sociais dos meios e trajetórias de leitura, 

estabelecidas a partir de antigas práticas sociais. Sobre a Tecnicidade, nos deparamos com os 

eixos formatos industriais e lógicas da produção como responsáveis por permitir novas 

maneiras de fruir e de comportar a recepção/significação por parte dos receptores. 

Martín-Barbero ressalta que o mapa apresentado era uma sugestão para questionar a 

dominação, produção e trabalho, tendo como base o lado das “brechas, do prazer”. Desse 

modo, direciona o olhar para o periférico e para a cultura produzidas nas margens, avaliando 

as negociações entre o que é cultura de massa e o que é cultura popular. É válido ressaltar que 

o autor mantém seu olhar em um modelo que não se propõe a ser definitivo, mas com a razão 
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de ser um mapeamento das relações entre meios, sociedade e cultura. Martín-Barbero propõe 

também o Mapa das Mutações Culturais, cuja atenção está direcionada para a transformação 

do tempo e do espaço, o intenso fluxo de imagem e de informações e as migrações 

populacionais. As mudanças sobrevindas na cultura atual, especialmente as transformações 

tecnológicas e globais – trouxeram à tona novos eixos: tempo, espaço, migrações e fluxos; e 

as mediações que se destacam são: Tecnicidade, Ritualidade, Cognitividade e Identidade. 

Esta revisão tem relação com a proposta anterior, onde é possível ver os eixos 

Lógicas de Produção, Formatos Industriais, Competências de Recepção e Consumo e 

Matrizes Culturais, mesmo que não estejam presentes, estão indiretamente contemplados.  

 

Figura 2: Mapa das Mutações Culturais 

 

A partir daí, é possível encontrar novas lógicas de produção a partir das 

possibilidades apresentadas pela Internet. Especificamente falando da teleficção, a partir da 

ação de mescla, promovida pela interface de meios (televisão e Internet, por exemplo) ganha 

outras características.  

As competências de recepção e consumo, por sua vez, perpassam as quatro 

mediações Identidade, Tecnicidade, Cognitividade e Ritualidade. De acordo com o autor, no 

momento que compreendermos a recepção como espaço de ressignificação e produção de 
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sentidos, é possível verificar que a sociedade midiatizada aufere imediações de uma sociedade 

de convergência digital e diversidade cultural. A partir da Identidade, infere-se a circulação de 

informação, fortalecida pelos meios digitais, e a facilidade e rapidez com que se cruza o 

mundo e se toma conhecimento de diversas culturas.  

Destacando a questão do consumo, é nesse espaço que é possível conferir como as 

mutações culturais se fazem presentes no universo dos receptores – seja para que estes criem 

novas maneiras de contar histórias e interagir com o universo, bem como para aprender e 

apreender informações ou para estabelecer rotinas/rituais de fruição das mídias.  

Martín-Barbero (2001)47 entende a cultura como elemento-chave em sua construção 

das teorias das mediações. Com o foco voltado à cultura popular, refletiu sobre os estudos em 

Comunicação, alegando que estes estão além da dualidade entre produção-recepção. As 

mediações culturais estão presentes tanto no quesito da produção quanto no da recepção, 

sendo o receptor um produtor de sentido. O autor ainda entende a produção como um jogo de 

negociações entre diversas culturas, bem como o papel do consumo de produtos midiáticos na 

construção de sentidos e identidades, sugerindo a elaboração de uma teoria que relacione o 

estudo acerca do discurso e às suas condições de produção, circulação e de consumo, sendo o 

discurso uma prática dos meios de comunicação de massa. 

Em relação à mediação de competência cultural, Martín-Barbero (2001) sugere uma 

aproximação com a análise dos gêneros: “Pode-se afirmar que o gênero é justamente a 

unidade mínima do conteúdo de comunicação de massa (...) e que a demanda de mercados por 

parte do público (e do meio) aos produtores se faz no nível do gênero” (2001, p.300). 

Refletindo acerca das lógicas de produção, o autor (2001) coloca que se deve medir 

como relevante aquilo da produção televisiva que influencia no formato e os modos que esse 

sistema produtivo semantiza e recicla demandas do público, bem como seus diferentes usos. 

Para tal avaliação, cita algumas métricas, como a competitividade industrial e capacidade de 

produção; os níveis e fases de decisão da produção dos gêneros; ideologias profissionais, que 

coloca em um campo de tensão as demandas sociais, requisições do sistema produtivo, regras 

do gênero e a iniciativa e criatividade dos profissionais; as rotinas de produção, e sua 

seriedade que os hábitos de produção exigem; assim como as estratégias de comercialização, 

que marca a estrutura do formato. Em relação às lógicas dos usos, Martín-Barbero (2001) as 

situa no contexto da cultura, abordando os “conflitos articulados pela cultura, as mestiçagens 

que a tecem e dos anacronismos que a sustentam, e por fim do modo com que a hegemonia 

                                                 

47 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2001. 



 

 

33 

trabalha e as resistências que ela mobiliza, portanto, dos modos de apropriação e réplica das 

classes subalternas” (p. 302). Complementando, o autor resgata Moragas para discutir sobre o 

âmbito de recepção. Ao pensar as diferentes competências comunicativas, constata estas como 

motivadoras ou interruptoras da participação social, fator que exerce influência na 

democratização do uso dos meios. 

Pelo que foi apontado até o momento, a mediação é a intermediação da relação dos 

indivíduos com o universo à sua volta, é o fator que influencia a forma como o sujeito vai se 

relacionar com o mundo. É válido ressaltar que não existe uma única mediação, mas várias. 

Podemos tomar como exemplo de mediações a linguagem, a classe social, o trabalho, o 

cotidiano, a história de vida, a família, as experiências práticas, o tipo de educação recebida, o 

bairro, a religião. De acordo com Martín-Barbero (2001), as pessoas reinterpretam o que 

veem o que leem ou ouvem com base em suas experiências e conhecimentos próprios que são 

influenciados por todas essas mediações; entre um conteúdo veiculado na televisão e o seu 

telespectador, por exemplo, há uma gama de fatores sociais, culturais, políticos e educacionais 

influenciando o processo comunicacional.  

Um autor de destaque nessa mesma temática é Guilhermo Orozco Goméz, que 

buscava a construção de um conceito de medições que pudesse ser mais facilmente 

compreendido a partir da teoria de Jesús Martín-Barbero. Este segundo autor entende a 

mediação como “o jogo estabelecido entre tais” mediações que determina o alcance dos 

meios, a apropriação e ressignificação de seus discursos por parte dos receptores, bem como 

os usos estabelecidos por estes a partir do que é apresentado pela mídia massiva (OROZCO 

GOMÉZ, 1997, p. 28)48. Corroborando ao autor, apresenta-se a visão de Orofino (2006)49, 

onde evidencia que as mediações se manifestam por meio de fontes como classe sócia, 

gênero, subjetividade, orientação, sexo, além de nos meios de comunicação. Abordando as 

múltiplas mediações, elas se apresentam nos níveis individuais, situacional, institucional e 

tecnológico, conforme será detalhado a seguir.  

As mediações múltiplas de Orozco Goméz (1993)50 foram classificadas em 

individuais: originada a partir da maneira singular de construir o conhecimento e de se 

comunicar com os outros indivíduos, institucionais: realizadas sob uma instituição social, 

                                                 

48 OROZCO GÓMEZ, Guillermo Professores e meios de comunicação: desafios, estereótipos. Comunicação & 
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como a escola, família, grupo de amigos, massmediáticas ou videotecnológicas - 

nomenclatura para o caso das mediações relacionadas à recepção de TV: tangenciadas por 

gênero, linguagem e tecnologia próprios de cada meio massivo e por fim, situacionais: dizem 

respeito aos modos de recepção, que englobam desde o lugar onde se está, os limites físicos, 

verificando até se há companhia e interação de outros receptores.   

Orozco Gómez (2001) ainda ensina que as mediações podem ser classificadas em 

dois grandes grupos: as micromediações e as macromediações. As primeiras são um conjunto 

inicial de mediações descendentes do âmbito individual dos sujeitos-audiência como sujeitos 

particulares, com caraterísticas próprias, únicas em alguns momentos, produto das suas 

heranças genéticas, de seus desenvolvimentos e caminhos pessoais, de seus aprendizados 

anteriores e das peculiares apropriações de suas experiências. As macromediações são 

mediações estruturais que acontecem em panoramas indiretos, nem sempre perceptíveis, mas 

presentes nas instituições que os sujeitos visitam e que ajudam a construir o sentido que os 

sujeitos dão ao que assistem na TV. 

O autor ainda detalha o processo de como assistir à televisão de acordo com as 

seguintes apresenta as seguintes mediações como centrais: 

 

a) Micromediações – ocorrem inicialmente no âmbito individual (através de 

experiências, criatividade, aprendizado adquirido) e, em segundo momento, nos pactos de 

leitura e interpretação de uma produção a partir da relação com o outro e com o contexto 

sociocultural; 

b) Televidência de primeira ordem – é a primeira apropriação ou significação, ocorrida 

perante o televisor. Pode ser tanto individual ou coletiva. Está relacionada a contextos 

racionais e emocionais, oriundos de decisões e intuições anteriores, de estratégias e 

ritualidades construídas anteriormente e de diversas outras mediações individuais e sociais, 

que aconteceram em determinado espaço/tempo; 

c) Televidência de segunda ordem – ocorridas posteriormente ao contato audiovisual 

(direto ou indireto). Referem-se às reapropriações, reproduções e negociações de sentido; 

d) Macromediações – referentes à formação identitária (individual e coletiva), à 

percepção como atividade cognosciva e às mediações institucionais. 

Na questão da identidade, o autor vislumbra dois tipos: as temporárias: relacionadas 

á determinada programação veiculada pelos meios. Esta perde força quando o programa deixa 

de ser veiculado e em segundo lugar temos as profundas: que reforçam características 

culturais e estão presentes na sociedade e são potencializadas pela mídia.  
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Conforme apresentado anteriormente, a recepção é alcançada a partir da interação 

mediada entre o receptor e a mensagem, que ocorre em um longo processo complexo, 

perambulando por diversos cenários e incluindo estratégias e negociações dos sujeitos com o 

referente midiático. Deste processo resultam diversas apropriações que vão da simples 

reprodução até a resistência e contestação. Para denominar exclusivamente o complexo 

processo de recepção televisiva, Orozco Gómez (2001) utiliza o termo televidência. 

Vale ressaltar que a teoria das mediações de Martín-Barbero fundamenta os estudos 

de recepção na América Latina. Nas palavras de Orofino (2006)51: “a teoria latino-americana 

das mediações é muito recente e está intimamente ligada ao desenvolvimento dos estudos de 

recepção, o que aconteceu a partir dos anos 80”. (p. 44). Eles são, em primeiro momento, 

outra perspectiva de investigação do campo da comunicação e não uma área de pesquisa de 

um dos componentes do processo comunicacional. Quando falamos em recepção, estamos 

também falando em produção, uma vez que a própria comunicação é um processo produzido e 

amparado pela articulação de momentos diferentes, mas interligados – produção, circulação, 

consumo e reprodução (HALL, 2003)52. As etapas deste processo trocam de posição, mudam 

de lugar, são mediadores e mediados um do outro. Ao mesmo tempo em que para produzir é 

necessário consumir algo, o consumo é objetivo da produção. Portanto, produção é 

imediatamente consumo que, por sua vez, é imediatamente produção (FREDERICO, 2008)53. 

Trazendo como exemplo a produção televisiva, a audiência é, simultaneamente, fonte para a 

produção e receptor para o consumo. Desse modo, os estudos de recepção se propõem como 

uma perspectiva integradora, tentando sobrepujar o estudo fragmentado e categorizado do 

processo comunicacional. 

Ainda na questão dos estudos de recepção, Fiske (1999)54 alerta sobre a importância 

da compreensão da recepção como um processo cultural, entendendo que a televisão e seus 

programas tendo em vista a importância que este meio possui em nossa sociedade não têm 

efeito sobre as pessoas, mas sim uma eficácia na sociedade. A análise do processo de 

recepção deve alcançar o trabalho ideológico dos meios que promova valores que deem aos 

eventos significados conforme interesses de determinado grupo hegemônico. Sendo assim, 

compreende-se que os estudos de recepção implicam em compreender os processos de 
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mediação entre as necessidades do sistema industrial, as estratégias comerciais e as exigências 

oriundas da trama cultural e dos modos de ver.  

Referenciando-se em Baccega (1998)55: “a recepção, como ato cultural, desempenha 

importante papel na construção da realidade social” (1998:11). A partir de então, notamos a 

importância de seu estudo.  

Através destes estudos podemos descobrir quais são os processos reais que 

resultam do encontro dos discursos dos meios de comunicação apropriados 

(transitoriamente) ou incorporados (com permanência na cultura) pelos 

sujeitos-receptores imersos em suas práticas culturais. (BACCEGA, 1998, p. 

11). 

Nos estudos de recepção nos deparamos com dois pressupostos principais: o receptor 

é ativo e as mensagens dos meios são polissêmicas. Sob um prisma, postular a atividade do 

receptor quer dizer que: 1) os receptores são sujeitos sociais; 2) por serem sujeitos sociais, 

levam se encontram com os meios sua cultura, sua maneira na estrutura social e o contexto 

particular da sua inserção na sociedade; 3) são categorias como classe socioeconômica, 

gênero, faixa etária, entre outras que definem os códigos que o receptor usará para decodificar 

as mensagens; 4) a gama de contextos sociais e culturais equivale a uma multiplicidade de 

possíveis leituras.  

Os estudos de recepção permitem investigar os significados que as audiências 

efetivamente criam a partir das mensagens dos diversos meios de comunicação. A pesquisa 

aqui exposta concentra-se na recepção televisiva, por ser a televisão o meio de comunicação 

com maior difusão na América Latina. Para os estudos de recepção, a televisão é ao mesmo 

tempo um meio técnico de produção e transmissão de informação e uma instituição social, 

produtora de significados, definida historicamente como tal e condicionada política, 

econômica e culturalmente. Essa dualidade se assume como um todo intrínseco na interação 

com a audiência (OROZCO GÓMEZ, 2005)56. 

Sob a óptica de Lopes, Borelli e Resende (2002)57, os estudos de recepção se 

destacaram como uma renovação das pesquisas sobre o público no campo da comunicação, 

sendo influenciada por correntes que repensaram esse pólo, como a teoria das mediações de 
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57 LOPES, Maria Immacolata Vassalo de; BORELLI, Silvia; RESENDE, Vera. Vivendo com a telenovela: 

mediações, recepção, teleficionalidade. São Paulo: Summus, 2002. 
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Martín-Barbero. A recepção, dessa maneira, passa a ser uma perspectiva teórica que consegue 

integrar os processos de produção, produto e audiência, de modo que é entendido como o 

momento da produção do sentido. Para Martín-Barbero (2001)58, a comunicação transpõe o 

conceito de que era baseada nos meios, para ser pensada como questão de mediações, é uma 

questão de cultura. Complementando a isso, com o recorte da telenovela: “a recepção da 

telenovela traduz-se numa experiência cultural e de comunicação” (LOPES; BORELLI; 

RESENDE, 2002. p. 23). Corroborando a isso, Rocha (2012)59 defende que há uma relação 

entre o receptor e a mídia que se caracteriza como um jogo simbólico de apropriações e 

representações, no qual elementos diversos influenciam no processo de dar valor e significado 

aos produtos culturais consumidos – fatos esses com ligação com a cultura em que o 

indivíduo está inserido, que, por sua vez, também sofreria influências de acordo com o sentido 

proposto pela ideologia e assuntos pautados pelos produtos. Para Martín-Barbero (2001), a 

recepção faz parte de processos tanto objetivos quanto subjetivos, nos aspectos macro 

(relações de poder e estruturas sociais) até os aspectos micro, os quais podem ser 

influenciados pelo indivíduo. 

Este autor (2001) defende que os estudos culturais conservam a ideia de que a 

audiência é composta por receptores que formam uma complexa estrutura, em que os 

indivíduos são agregados em classes e subculturas, além de autenticar o “deslocamento”, em 

que o foco do entendimento da recepção sai dos meios e passa aos “atores sociais integrados 

em práticas sociais e culturais que os extrapolam” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 13. 

Retomando Lopes, Borelli e Resende (2002)60, os estudos culturais, da década de 1970, 

analisaram a produção e recepção das mensagens a partir de uma visão marxista em um 

quadro semiológico, que pode perceber a recepção como uma “prática complexa de 

construção social do sentido” (p. 28). Essa visão entende a audiência como uma estrutura em 

que cada elemento é reunido por classes ou grupos e que cada um destes tem seu código e 

identidade – e, assim, entende-se que as mensagens circulam dentro de certa dinâmica 

cultural, o que faz com que sua significação se valore de acordo com as referências que os 

indivíduos têm dentro desse campo. 
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Lopes, Borelli e Resende (2002)61 colocam que a recepção, apesar de apoiar-se nas 

esferas do cotidiano e do psicológico, possuiu ascendências inseridas na cultura e na política e 

é um contexto complexo e multidimensional. As pessoas vivem seu cotidiano e, com isso, 

passam a estar dentro de relações de poder “estruturais e históricas”, que estão acima de suas 

práticas cotidianas. E essa questão de poder é basilar na produção e reprodução social do 

sentido em processos culturais, sendo também relacionada à significação. As autoras ainda 

propõem os seguintes princípios, em relação à recepção: a relação receptores-televisão é 

necessariamente mediatizada; a recepção é um processo e não um momento; o significado (...) 

é negociado pelos receptores (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002, p. 40). Assim sendo, 

molda-se que o processo de comunicação se inicia na produção, o que implica no fato de que 

há uma “intencionalidade global política e econômica concreta que se inscreve no discurso 

social hegemônico” (p. 41) e isso faz com que haja um significado para a realidade, sendo que 

este não é transparente.  

Hall (2003) apud Tondato, Abrão e Macedo (2013)62 entendem o processo 

comunicacional como complexo, indo além da relação linear entre emissor e receptor. A partir 

de Hall (2003), o receptor se apropria das mensagens e, com base em suas práticas sociais, 

reelabora-as e as retransmite, fazendo assim com que também se torne um emissor, sendo um 

processo dialógico que ocorre no cotidiano, desenvolvendo assim o processo de construção 

social e cultural do consumo material. Complementar a isso, as autoras supracitadas defendem 

que a recepção e o consumo como indissociáveis, uma vez que os receptores são os próprios 

consumidores, que ao receberem as mensagens e as interpretarem de acordo com suas práticas 

sociais reelaboram o conteúdo e lhe atribuem novos significados – “são estes receptores que 

irão consumir determinados produtos/ serviços, escolhendo-os de acordo com suas 

identidades, com os grupos aos quais pertencem”,(p.150). Retomando Lopes, Borelli e 

Resende (2002), todo o processo de comunicação seria articulado a partir das mediações. Para 

Martín-Barbero (2001), através das mediações pode-se compreender a interação entre 

produção e recepção, sendo a cultura o lugar em que se dá sentido ao processo de 

comunicação – podendo-se pensar, assim, a mediação como estrutura presente em práticas 

sociais e no cotidiano dos receptores, que ao ser realizado por meio dessas práticas, 

transforma-se em múltiplas mediações (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002). De acordo 
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com as autoras, ao deslocar o foco dos estudos dos meios para as mediações, não se esvaiu a 

importância dos meios – pelo contrário, com a cultura sendo mediadora da análise, passou a 

se perceber a real e multifacetada importância dos meios – além de inserir a comunicação na 

ordem das práticas culturais. Complementando a isso, não existem relações diretas entre os 

componentes do processo de comunicação (receptor, meio, mensagem,), sendo toda relação 

entre eles mediada, incluindo o fato do meio ser uma mediação também. 

A partir de tudo que foi exposto até agora, podemos entender como se constitui a 

teoria das mediações e sua importância para os estudos nos processos de recepção, foi 

possível entender a relação do receptor com a televisão, como uma relação mediada. 

Retomando Martín-Barbero, as mediações seriam um “lugar” que possibilita perceber a 

interação entre os espaços de produção e recepção, sendo que o que se produz na televisão 

não está respondendo unicamente a um sistema industrial. Além disso, a televisão não 

funciona senão à medida que assume demandas dos receptores (e, ao fazer isso, legitima), mas 

não pode simplesmente assumi-las e legitimá-las sem ressignificar em função do discurso 

social hegemônico (MARTÍN-BARBERO, 2001). Souza (1996) cita Orozco Gómez e aponta 

que a interação dos receptores com a televisão não se dá apenas no momento de assistência à 

sua programação: para ele, a ação de ver televisão precisa ser entendida como uma “sucessão 

de negociações”, desde o ato de ligar o aparelho de TV até desligá-lo, de modo que essas 

negociações podem resultar em uma apropriação diferenciada da mensagem que foi emitida 

até um contraponto frente à mensagem proposta. Segundo Lopes, Borelli e Resende (2002), a 

televisão é um meio estratégico de modernização, que apresenta uma lógica empresarial 

articulada de forma integrada ou conflituosa com outras lógicas sociais, que, de acordo com 

as autoras, levam a processos culturais e comunicativos com a marca da hibridização - 

conceito firmado por García Canclini. Além disso, verifica-se uma particularidade da 

televisão, em que são colocados dispositivos tecnológicos de ponta e podem-se observar 

discursos tanto modernos quanto retrógrados, que permitem diversas “hegemonias” 

combinando-se com demandas sociais (idem). 

Martín-Barbero (2001) analisa que, apesar do meio televisão passar por diversas 

mudanças, a mediação em que ele opera social e culturalmente na América Latina tem sofrido 

poucas alterações. De acordo com o autor, isso está ocorrendo sob a justificativa de que a 

propagação sobre pluralização e descentralização, o que é ofertado de novo aponta a uma 

estratificação social, em que a diferenciação dos produtos liga-se ao poder aquisitivo dos 

indivíduos. Os sistemas de mídia, incluindo a televisão, passam a integrar sistemas maiores 
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como o cultural e o político-econômico. Em contrapartida, Orofino (2006)63 discorda e aponta 

que as mediações na América Latina vêm sofrendo grandes alterações: “atualmente já se 

somam duas décadas de produção dos estudos de recepção na América Latina e é claro que 

houve um grande avanço e a contribuição que resulta deste campo de pesquisa é bastante 

significativa” (2006, p. 52).  

 

2.4 Estrutura narrativa, o papel do melodrama – modos de consumir 

Em termos estruturais, o gênero narrativo e a telenovela se fundam sobre o 

melodrama – gênero dramático originário da França no século XVIII – e que possui grande 

aceitação popular e abriu caminho para o desenvolvimento do drama romântico. Vivaz, cria 

intrigas e paixões, podendo trazer a identificação entre o público e os personagens – 

personagens esses que vão desde representações de pessoas inocentes a perversos vilões, 

inspirando compaixão, medo, e interagindo com o espectador.  

De acordo com Lopes (2009)64, “a televisão chegou ao Brasil em 1950 e, ao longo da 

história, o Estado influiu de diferentes maneiras nessa indústria, “detentor até hoje do poder 

de conceder e suspender concessões de TV, sua política sempre foi a de estimular o modelo 

comercial, não tendo havido, a rigor, até hoje, nenhuma experiência de televisão pública de 

massa no País” (p. 22).  

A telenovela é uma história contada aos pedaços na televisão. Ela deixa vários fios, 

com pontas soltas que se unem ao final da trama. O roteiro de teleficção é desenvolvido de 

modo a comunicar por meio de imagens e sons (trilhas, efeitos sonoros) ações, circunstâncias, 

sentimentos, emoções, conflitos e mudanças, e em grande maioria das vezes o cerne da trama 

é um conflito amoroso. Lopes (idem) descreve a telenovela que hoje é conhecida como 

formato da ficção televisiva, emergiu em 1963, podendo ser definida como uma narrativa 

ficcional de serialidade longa, cuja exibição se dá, em média, seis vezes por semana, cuja 

duração é de aproximadamente 200 capítulos com tempo médio de sessenta minutos, sendo 

quinze deles intervalos comerciais, perdurando no total por oito meses. Pallottini (2012)65 
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defende que na televisão internacional há diferentes tipos de narrativas dramatizadas, cuja 

linguagem é peculiar e se apropriam de imagens a serem transmitidas: existem as soap 

operas, as séries, minisséries, telenovelas “fechadas” (escritas e gravadas antes de irem ao ar) 

e as telenovelas “de formato brasileiro” que são “abertas”, nas palavras da autora: “escrita por 

capítulos; dimensão alargada com tendência a aumentar exageradamente; para manter a 

atenção do consumidor; estrutura aberta [...], passível de receber o influxo do consumidor – o 

famoso feedback” (p. 51). Mauro Alencar, especialista no gênero, em seu livro A Hollywood 

brasileira: panorama da telenovela no Brasil66, defende que por a redação da telenovela ser 

aberta, está sujeita a “ventos e trovoadas no decorrer do período, espichando e encolhendo-se 

de acordo com o gosto do público e outros interesses. Mas sem perder a coerência” 

(ALENCAR, 2004, p.50)67. A telenovela pode causar paixão por parte do espectador, e assim 

tomar novos rumos na trama. Ainda de acordo com Alencar, um detalhe importante na 

fórmula das telenovelas é que ao início da veiculação da trama, existem apenas trinta 

capítulos escritos e uma sugestão para o final da história. O desfecho, no entanto, pode ou não 

ser condizente ao proposto na sinopse original, isto se deve por que a audiência assume o 

papel de co-autor, sinalizando rumos e indicando caminhos aos personagens e 

consequentemente para a trama e seu modo de contá-la.  

Alencar nomeia de “gancho” os cortes da narrativa para criar expectativa na 

audiência, com o intuito de que o espectador continue a acompanhar a trama no capítulo 

seguinte. O autor ainda defende o gancho como fator determinante do ritmo e movimento da 

telenovela. Os ganchos entre os intervalos comerciais são menos intensos, ao passo que os do 

final de cada capítulo são mais instigantes. Nas palavras deste autor: “cada capítulo traz os 

elementos necessários para alimentar a fantasia e o ideal” (ALENCAR, 2004, p. 62).  

O processo de socialização, de acordo com Baccega (2013)68, envolve diversas 

agências, principalmente a escolar e familiar, e tem encontrado no aparato midiático uma 

nova agência capaz de repercutir na formação dos sujeitos sociais. À luz dessas relações 

emerge a questão do consumo, que é capaz de construir identidades.  

                                                 

66 ALENCAR, Mauro. A Hollywood brasileira: panorama da telenovela no Brasil. – 2ª Edição. Rio de Janeiro: 

Ed. Senac Rio, 2004. 

67Idem. 

68 TONDATO, Marcia Perencin; BACCEGA, Maria Aparecida. (Orgs). A Telenovela das Relações de 

Comunicação e Consumo: Diálogos Brasil e Portugal. Jundiaí, Paco Editorial: 2013. 



 

 

42 

O consumo se relaciona diretamente, sem laço de subordinação, com a 

comunicação através: da mídia em geral; do discurso publicitário, 

tradicionalmente reconhecido como a ponte produção-consumo; do boca a 

boca; e das festas culturais, comunicação plena de credibilidade, muitas 

vezes esquecida pelos estudiosos. Em todas estas formas de comunicação é 

possível reconhecer e caracterizar a presença do consumo, seja no formato 

da divulgação de bens, seja no reflexo de práticas sociais. (BACCEGA, 

2013, p.13-14). 

Sendo assim, por meio de um mecanismo de identificação, as pessoas podem se 

transformar em consumidores do que é ditado pelas telenovelas. Possuir determinado objeto, 

querer se parecer com determinado personagem, repetir os jargões podem alimentar no 

espectador a ideia de pertencer a um grupo social entendido como dominante – somos todos 

parte integrante de uma sociedade que transforma tudo em mercadoria, inclusive os modos de 

ser, pensar e vestir. Para ilustrarmos o que foi dito, podemos trazer à tona as meias de lurex 

usadas pela personagem Júlia (Sônia Braga) em Dancin’ Days (Rede Globo, 1979), os 

acessórios ostentados pela personagem Jade (Giovana Antonelli) de O clone (Rede Globo, 

2001-2002), ou ainda os bordões “salguei a Santa Ceia” e “piquei salsinha na tábua dos Dez 

Mandamentos” de Félix (Matheus Solano) em Amor à vida (Rede Globo, 2013-2014). 

O envolvimento com a trama algumas vezes ultrapassa os bordões, vestimentas e 

acessórios, como no caso do ator André Gonçalves, interprete de Sandro de A próxima vítima 

(Rede Globo, 1995) que fora fisicamente agredido por um grupo preconceituoso por estar em 

cena com um personagem homossexual. A personagem Camila (Carolina Dieckmann) de 

Laços de família foi contemplada por um site (www.euodeioacamila.cjb.net) criado pelos 

espectadores que não aprovavam seu personagem por considerá-la dissimulada, infantil e 

chorona. Não se pode assegurar que não existam tais confusões por parte dos telespectadores 

ao promoverem reciprocidade entre a ficção e a realidade, transferindo aos intérpretes as 

características dos personagens, sendo elas boas ou ruins. As telenovelas em geral apresentam 

uma abordagem informativa e pedagógica, fazendo com que a audiência seja complacente 

com o personagem e torça por seu final feliz, mesmo que isso contrarie seus dogmas e 

pensamentos sobre a homoafetividade, como no caso de Félix. 

É válido ressaltar que muitas tramas das telenovelas promovem o merchandising 

social, abordando assuntos de relevância para as pessoas, como por exemplo, câncer de 

mama, e assim expondo os sintomas, diagnósticos, possíveis prognósticos e tratamentos. 

Outro exemplo é trazer pessoas portadoras de necessidades especiais, apresentando as 

dificuldades de locomoção que possuem e denotando a falta de acessibilidade a determinados 

http://www.euodeioacamila.cjb.net/
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lugares. As telenovelas debatem assuntos ora delicados, como homossexualidade e valores da 

sociedade, e por isso prestam um serviço público de informação. Nas palavras de Tondato, 

Abrão e Macedo (2013)69, “a telenovela pode ser entendida como fonte de reflexão, capaz de 

levantar questões relevantes à cultura, pois estabelece relações diretas com essa e, dessa 

forma, ajuda a organizar a vida social” (p.153). Sendo assim, as telenovelas presentes no 

cotidiano brasileiro, atuando quase como um ritual de consumo presente ao final do dia de 

cada espectador. As tramas colaboram na construção e até mesmo legitimação das 

identidades, constituindo e desenvolvendo modelos de comportamento e criando repertórios. 

Retomando Pallottini (2002), outro ponto a ser considerado na dinâmica das 

telenovelas são os conflitos secundários, que ao longo da trama se solucionam, mas que 

preenchem o tempo até que se alcance o final da estória e o conflito principal seja 

solucionado. Os “mini-conflitos” estão presentes em todos os capítulos, o final de cada bloco 

se encerra com uma situação de conflito ou expectativa, de modo a prender a atenção do 

espectador para que ele não zapeie para outra emissora. Essa situação se repete ao final de 

cada capítulo, com o intuito que ele se ancore ao próximo por meio desse conflito, e faça com 

que o espectador continue acompanhando a trama no dia seguinte. Nessa ânsia de prender a 

plateia, a estrutura da telenovela se torna redundante. Ainda concordando com a autora, essa 

redundância dá um ritmo lento á trama, possivelmente para novamente atrair as audiências, ou 

ainda, como defende Lopes (2003)70: 

Tão importante quanto o ritual de assistir aos capítulos das novelas 

cotidianamente são as informações e os comentários que atingem a todos, 

mesmo àqueles que só de vez em quando ou raramente veem a novela. As 

pessoas, independente de classe, sexo, idade ou região acabem participando 

do território de circulação dos sentidos das novelas, formadas por inúmeros 

circuitos nos quais são reelaborados e ressemantizados. (LOPES, 2003, p. 

30). 

 

A partir de então, pode-se dizer que essa redundância é proposital para captar mais 

espectadores, e trazer a telenovela à pauta mesmo para aqueles que a consomem 

esporadicamente. No contexto narrativo das telenovelas, há diversos elementos que compõem 

a trama a fim de torná-la não apenas mais próxima da realidade, mas também para que se 
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torne mais interessante e encante este receptor, despertando o desejo deste de acompanhar a 

trama capítulo após capítulo (CAMPOS, 2002)71. 

Ainda adentrando na questão da narrativa, Motter (2004)72 delimita a telenovela em 

dois níveis constitutivos: o melodrama e o realista. O melodramático é conduzido pelo 

sentimentalismo e pelo romantismo, podendo variar entre o cômico e o sério. O segundo nível 

contém uma representação do cotidiano onde há um distanciamento do que é visto como 

representação, tentando se potencializar a realidade e a verossimilhança – sendo que o 

melodrama pode e muitas vezes tenta ser realista, podendo esses dois níveis estarem presentes 

em uma mesma trama. Corroborando ao realista, retomamos Lopes (2003)73, “a fusão dos 

domínios do público e do privado realizada pelas novelas permite sintetizar problemáticas 

amplas em figuras e tramas pontuais e, ao mesmo tempo, sugerir que dramas pessoais e 

pontuais podem vir a ter significado amplo” (p. 28).  

Seguindo Lopes, Borelli e Resende (2002)74, os gêneros ficcionais, tanto os clássicos 

como os contemporâneos acabam por fazer parte da memória: “é possível afirmar que os 

gêneros ficcionais estão presentes desde os gregos, reencontram-se – reciclados e 

transmudados – no campo literário e transformam-se, fundamentalmente, em base de 

sustentação para a produção da ficcionalidade nos meios audiovisuais” (p. 244-245). 

Concatenando a isso, é possível entender que ainda que existam novos elementos dentro do 

melodrama, este mantém as características dos primórdios ao mesmo tempo em que consegue 

se adaptar ao hoje. Nas palavras de Borelli (1997): 

Os gêneros diversificam-se porque se alteram, com o processo de 

modernização, as referências simbólicas que conformam o imaginário 

coletivo; transformam-se em função dos apelos da indústria cultural e de um 

mercado de bens simbólicos sempre em expansão. Este mercado conta com a 

presença de um público vasto, ávido por novidades e segmentado por 

interesses masculinos, femininos, geracionais e por necessidades individuais 

que compõem um quadro social bastante heterogêneo. (Borelli, 1997:172 

apud Lopes; Borelli; Resende, 2002). 
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Além do melodrama, cabe falar da questão do humor inserido como complemento ao 

melodrama. O objeto aqui de estudo, a personagem Félix Khoury pode ser considerada, além 

de vilão – assunto que será posteriormente abordado –, também uma figura cômica. 

Novamente trazendo Lopes, Borelli e Resende (2002)75: “Se para Tadié (1982), Calvino 

(1993) e Vincent-Buffant (1994) a aventura, o erotismo e as lágrimas o melodrama 

configuram a essencialidade da ficção, para Bakhtin (1987) a comicidade, o riso compõem a 

essência da ficcionalidade popular”. (p. 275). As autoras ainda destacam, a partir de leituras 

acerca da obra de Bakhtin: 

A paródia, a sátira e o realismo grotesco despontam, em Rabelais, em meio a 

cenários vinculados ao banquete – em que abundância e excesso se 

manifestam pelos atos de comer muito e beber em demasia – e expressos em 

marcantes imagens reveladoras do “baixo corporal”. Com este inventário 

Bakhtin qualifica a comicidade enquanto gênero popular, enquanto forma de 

expressão oposta àquela da cultura medieval oficial, eclesiástica e feudal. 

São esses mesmos elementos que permitem a Bakhtin esclarecer que o 

gênero cômico não é homogêneo; pelo contrário, explicita-se em sua plena 

diversificação: o bufo, o burlesco e o grotesco apresentam-se como 

categorias diferenciadas dentro de um padrão de gênero mais amplo e 

expressam momentos variados do processo cultural diversificado. (LOPES, 

BORELLI e RESENDE, 2002, p. 275).  

 

Sendo as telenovelas um produto essencialmente voltado para as classes populares, é 

plausível que ela utilize da comicidade para atrair o público e fazer com que ele consuma a 

trama, e ainda que a comicidade seja um gênero homogêneo, ele se torna multifacetado, o que 

amplia as possibilidades de se trabalhar com o tema.  

Pallotinni76 (2012), ao citar Hauser, entende que o melodrama manifesta uma 

estrutura tripartida com um vigoroso antagonismo inicial, uma colisão violenta e um 

desenlace que representa o triunfo da virtude e o castigo do vício, e ainda “uma ação muito 

clara e desenvolvida com muita economia, com a primazia da fábula sobre os caracteres, com 

figuras tópicas, como o herói, a inocência perseguida, o vilão, e a personagem cômica”. 

(HAUSER apud PALLOTINNI, 2012, p. 166). É fácil identificar dentro da telenovela quais 
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são os personagens “bons” e “maus”, uma vez que costuma haver uma clara distinção que permite 

identificar quem são personagens virtuosos e quais são os com menos empatia perante o público.  

O melodrama presente nas telenovelas dá abertura para desdobramentos dos gêneros 

narrativos, a fim de ganhar as audiências e ampliar o consumo. No caso de Amor à Vida, nos 

centrando no personagem Félix Khoury, temos o tensionamento entre o melodrama e a 

comicidade. De acordo com Baccega e Orofino (2012)77, o melodrama é um gênero popular 

criado com o intuito de gerar comoção e emoção, e por isso utiliza-se de arquétipos, 

estereótipos e dicotomias, como o bem e o mal, permitindo que o público se manifeste, 

tomando partido de um comportamento moralmente aceito ou recusado.  

Em geral, as histórias do melodrama são simples e regidas por um protagonista, que 

segundo Motter (2004)78, deve “vencer uma série de obstáculos para finalmente alcançar seu 

objetivo ou a quebra de uma instabilidade para a instauração de conflitos que deve ser 

resolvido, tendendo sempre a um final feliz” (p.259). Morin (1987) também aborda a questão 

do final feliz, o happy end, falando da construção dos heróis e como se dão seus desfechos: 

O tema da felicidade está ligado ao tema do presente. O happy end é uma 

eternização de um momento de ventura em que se encontram enaltecidos um 

amplexo, um casamento, uma vitória, uma libertação. Ele não se abre na 

continuidade temporal dos ‘eles foram felizes e tiveram muitos filhos’, mas, 

sim, dissolve passado e futuro no presente de intensidade feliz. Este tema 

projetivo corresponde idealmente ao hedonismo do presente desenvolvido 

pela civilização contemporânea. (MORIN, 1987, p.120). 

 

Essa questão do herói e final feliz nos traz a temática da vilania, sempre presente nos 

enredos das telenovelas. O vilão costuma ser o antagonista da história, personagem que se 

opõe ao protagonista e serva como empecilho para este atingir seus objetivos. No caso do 

anti-herói Félix Khoury foi perdoado e alçado à categoria de mais importante personagem 

homossexual masculina da telenovela brasileira. 
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2.5 Construção de personagens e o papel dos vilões no melodrama 

Alguns vilões das telenovelas merecem destaque tanto por seu lado negativo quanto 

pelo seu destaque de caracterização e aceitação perante o público. Dentre as várias 

personagens, merecem destaque: Leôncio Almeida, de Escrava Isaura (Rede Globo, 1976), 

Yolanda Pratini de Dancin’ Days (Rede Globo, 1978), Odete Roitman de Vale Tudo (Rede 

Globo, 1988), Laurinha Figueiroa de Rainha da Sucata (Rede Globo, 1990), Perpétua 

Esteves, de Tieta (Rede Globo, 1990), Felipe Barreto de O Dono do Mundo (Rede 

Globo,1991), Raquel Araújo de Mulheres de Areia (Rede Globo, 1993), Maria Altiva de A 

Indomada (Rede Globo, 1997), Laura Prudente e Renato Mendes de Celebridade (Rede 

Globo, 2003), Marcos Soares Mendonça  de Mulheres Apaixonadas (Rede Globo, 2003), 

Nazaré Tedesco de Senhora do Destino (Rede Globo, 2004), Bia Falcão de Belíssima (Rede 

Globo, 2005), Olavo Novaes de Paraíso Tropical (Rede Globo, 2007), Flora de A Favorita 

(Rede Globo, 2009), Carminha (Carmen Lúcia Moreira de Souza Araújo) de Avenida Brasil 

(Rede Globo, 2012).  

Na telenovela brasileira, o vilão é, em geral, belo, elegante, sedutor, economicamente 

estável e predominantemente do sexo feminino. A construção dessas personagens nas 

telenovelas brasileiras parece implicar em uma relação entre vilania e beleza. A impressão é 

que há uma dualidade entre beleza e feiura moral, como se fosse uma condição imperativa 

para formar ao vilão toda a potencialidade de ser cruel, injusto, abominável. A personificação 

do feio como um personagem mau não está mais presente nos enredos, fazendo com que, em 

sua maioria, sejam bonitos e luxuosos. No entanto, a beleza semelha não ter como única 

função de encobrir a vilania, mas está presente para compor a identidade da personagem – ao 

mesmo tempo belos, os vilões são monstruosos, trapaceiros, manipuladores, e, 

predominantemente, objetivam dinheiro e poder.  

As personagens são agentes, que definem por alguns traços quase opostos: herói-

vilão, mulher-homem, criança-adulto, etc. A partir daí, Brait (2004)79 afirma ser a personagem 

a agente da ação que integra “o jogo de forças opostas ou convergentes que estão em presença 

numa obra” (BRAIT, 2004 p, 44). A autora ainda enumera as funções de uma personagem, a 

partir de distinções classificadas por Souriau: condutor da ação: personagem, comumente o 

tido como protagonista, que dá o primeiro impulso à ação - é o que representa a força 
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temática: pode nascer de um desejo, de uma necessidade ou de uma carência; oponente: 

personagem que possibilita a existência do conflito, força antagonista; objeto desejado: força 

de atração, fim visado, elemento que representa o valor a ser atingido; destinatário: 

personagem beneficiária da ação; adjuvante: personagem auxiliar que ajuda ou impulsiona 

uma das forças; e árbitro/juiz: personagem que intervém em uma ação, a fim de resolvê-la.  

A recepção e a leitura da vilania possuem um papel relevante na trama, podendo até 

determinar o sucesso de uma telenovela. Um ponto importante é maneira com que o vilão é 

interpretado, é um tanto desafiador tornar o personagem crível, de modo que ele não seja 

caricato, e ao mesmo tempo tenha personalidade forte, exerça sua função de modo que tenha a 

aceitação do público. No caso de Amor à vida, a vilania é protagonizada pela primeira vez na 

teledramaturgia por um homossexual. Ora os vilões são tão convincentes e tão bem aceitos pelo 

público, que acabam por algumas vezes se dividindo, sendo ao mesmo tempo vilões e mocinhos. 

Nem todo personagem é mau o tempo todo, ou bonzinho por toda a trama, conforme veremos 

posteriormente nas construções de personagens.  

O personagem é o principal em um enredo, é o que dá vida à trama, ou ainda, como 

descreve Cândido, Rosenfeld, Prado e Gomes (1998)80 “a personagem pareça o que há de 

mais vivo no romance; e que a leitura deste dependa basicamente da aceitação da verdade da 

personagem por parte do leitor” (p. 54). Os autores ainda complementam a força das grandes 

personagens, creditando ao fato de que o sentimento que temos da sua complexidade é 

máximo.  

Trazendo Brait (2004)81 novamente para a discussão, a partir de um estudo sobre 

personagens ficcionais, a autora levanta um ponto que merece destaque: a verossimilhança. O 

público por vezes tem dificuldade em separar ficção e realidade, ou ainda de desvincular a 

imagem do personagem com a do ator que o interpreta, ou, nas palavras da autora “ainda que 

os termos ‘papéis’ e ‘figuras dramáticas’ indiquem possíveis diferenças existentes entre 

pessoas e personagens, a frase ‘Cada uma das pessoas que figuram em uma narração, poema 

ou acontecimento’ obriga o leitor a encarar a narração, o poema e o acontecimento como 

sendo fenômenos de uma mesma espécie” (p. 10). Quando muito próxima à realidade, a 

construção de cada personagem pode gerar confusão entre o real e a ficção, chegando até 
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mesmo a um intérprete de um vilão, por exemplo, ser recriminado na rua pelas atitudes de seu 

personagem, como visto anteriormente. 

Também anteriormente foi dito que nem sempre o vilão é mau o tempo inteiro, e o 

mocinho bonzinho por toda a trama. De acordo com Foster (apud BRAIT, 2004)82, as 

personagens podem ser qualificadas como planas ou redondas. A construção das planas se dá 

apenas por uma qualidade ou ideia, sendo personagens mais “simples” e estáticas, não 

surpreendem o receptor e suas ações apenas comprovam a raiz e essência pela qual foi criada 

– e podem ainda ser divididas em tipos ou caricaturas, sendo o tipo um personagem que atinge 

alto nível de peculiaridade, mas não se deforma, enquanto a caricatura tem sua única ideia ou 

qualidade trabalhada de forma exagerada e com distorção proposital (muitas vezes a favor da 

sátira); já as personagens redondas são complexas, apresentando-se de forma multifacetada, 

observando-se em seu caráter e ações diversas tendências, trabalhadas para surpreender o 

receptor, podendo apresentar, ao mesmo tempo, visões amplas e particulares sobre o ser 

humano. 

Utilizando os critérios de Foster, a seguir serão apresentados os mais recentes vilões 

da trama das 21h da Rede Globo, a ver: Clara - interpretada por Mariana Ximenes - Passione, 

(2010/2011) como uma personagem redonda, pois, embora estivesse determinada a seguir 

com seu plano e seus golpes, quando algum assunto relacionado à sua irmã Kelly (Carol 

Macedo), a vilã passava a exercer um papel de boa moça. Leonardo – interpretado por Gabriel 

Braga Nunes –, de Insensato Coração (2011) pode ser considerado um personagem plano, 

pois durante toda a trama buscou levar vantagem principalmente, sobre o irmão Pedro, tendo 

um final trágico: foi assassinado na penitenciária onde cumpria pena por seus crimes. Tereza 

Cristina – interpretada por Cristine Torloni – Fina Estampa (2011/2012) também pode ser 

considerada como plana, uma vez que durante toda a trama destratou seus funcionários e 

recriminou sua filha por namorar um rapaz de classe econômica inferior à sua. Carminha – 

interpretada por Adriana Esteves – Avenida Brasil (2012) pode ser classificada como uma 

personagem redonda, pois, embora tivesse sua capilaridade na vilania, tinha afeto por seu 

amante Max (Marcello Novaes), e mais ainda por seu filho Jorginho (Cauã Reymond), por 

quem não media esforços para defender. Lívia Marine – interpretada por Cláudia Raia – Salve 

Jorge (2012/2013) pode ser qualificada como plana. A personagem era agenciadora do tráfico 

humano, uma mulher sofisticada e acima de qualquer suspeita, que em nenhum momento da 

trama temeu ser pega por seus crimes, beirando a psicopatia. Finalmente chegamos ao 
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personagem principal desse trabalho, Félix Khoury – interpretado por Matheus Solano – Amor 

à Vida (2013/2014).  

O objeto de estudo deste trabalho, Félix Khoury, é o filho mais velho do casal César 

(Antônio Fagundes) e Pilar (Susana Vieira) – donos do Hospital San Magno - no entanto, ao 

contrário da irmã Paloma (Paolla Oliveira), não mostra vocação para seguir a carreira médica, 

mas ambição é o que não lhe falta. Já que não conseguiu ser médico, formou-se em 

administração, para assim poder trabalhar na diretoria do hospital e colocar em prática seus 

planos de ser o único à frente dos negócios da família. Além disso, Félix ainda esconde ser 

homossexual e mantém um casamento de aparências orquestrado por seu pai, com a estilista 

Edith (Bárbara Paz). Paloma engravida e surge mais um obstáculo para Félix. Sua irmã dá à 

luz a uma menina no banheiro de um bar, e ao encontrar Paloma desmaiada com o bebê ao 

lado, o vilão sentindo-se ameaçado pela mais nova herdeira dos Khoury, sequestra a criança e 

a deixa em uma caçamba de lixo em um beco. Ao longo da trama, acredita-se que sua filha 

(Klara Castanho) fora sequestrada e a história segue até o dia em que mãe e filha se 

reencontram. Paloma acredita que seu par romântico Bruno (Malvino Salvador) foi quem 

roubou sua filha, mas César coloca um investigador para averiguar o caso e descobre que 

Félix deixou sua neta em uma caçamba de lixo. A partir daí, a sorte muda para o vilão. 

Deposto de seu cargo no Hospital San Magno, expulso da casa de sua mãe, acaba indo morar 

com Márcia (Elizabeth Savalla), que foi sua babá no passado e hoje vende cachorro-quente 

em uma das ruas de maior movimento de São Paulo. Em troca da estadia, Félix se vê obrigado 

a ajudar a ambulante e se sente humilhado. Em meio a essa crise, Niko (Thiago Fragoso), 

dono de um restaurante japonês, entra na vida de Félix e o ajuda a se regenerar. Niko pede a 

Pilar, mãe do vilão, que aceite o filho de volta e ela cede. Félix e Niko se envolvem 

afetivamente, até que terminam a trama juntos, com dois filhos adotivos e cuidando de César, 

que durante a trama rejeitou o filho por ser homossexual. Pode-se dizer que o amor trouxe ao 

nosso vilão a redenção, sendo assim, uma personagem redonda, ou ainda, na interpretação de 

Barros (2003)83 a partir de Bakhtin, um personagem polifônico “emprega-se o termo polifonia 

para caracterizar um certo tipo de texto, aquele em que se deixam entrever muitas vozes, por 

oposição aos textos monofônicos, que escondem os diálogos que os constituem” (p. 5-6).  

 

                                                 

83 BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORIN, José Luiz. (orgs). Dialogismo, Polifonia, Intertextualidade: em 

torno de Bakhtin. 2ª edição – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Susana_Vieira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paolla_Oliveira
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Entende-se que, no geral, há um consenso de o protagonista ser a mola mestra das 

histórias, ou seja, a história gira a partir dele e de suas atitudes. Entretanto, a longo da trama 

de Amor à vida, as personagens secundárias passaram a assumir o caráter de protagonistas em 

certos momentos da narrativa, e quem de fato estava escalado para ser o destaque acabou 

ficando à sombra, como no caso de Paloma, ao passo que Félix protagonizou a telenovela. 

No caso da personagem, Félix Khoury, é plausível de se dizer que o amor trouxe sua 

redenção. Um personagem polifônico que, ao mesmo tempo demonstrava ser ambicioso e 

buscava o trono familiar a qualquer custo, evidenciou seu lado “mocinho” ao ajudar Márcia a 

vender hot dog na rua e cuidar de sua neta, alertou o então amigo Niko das armações de 

Amarilys (Danielle Winitis) para ficar com o bebê que se propôs a ser barriga solidária, e 

lutou para desmascarar a madrasta Aline (Vanessa Giácomo), que pouco a pouco, envenenava 

e debilitava seu pai, César. Terminou a trama convivendo em harmonia com seu parceiro 

Niko, com os filhos e com seu pai, que no início da trama era um homofóbico radical. Os 

espectadores torciam pelo final feliz de Félix e Niko, possivelmente mais do que para o casal 

principal da trama, Paloma e Bruno.  

A cena final da trama retrata com emoção o núcleo familiar construído por Félix, não 

só por mostrar o tão esperado beijo gay, mas pelo pedido de perdão que César faz ao filho. A 

cena do beijo em si rompe um silêncio e promove a ideia de que aquela relação não é 

assexuada, como muitas vezes os casais homossexuais são retratados nas telenovelas. É 

possível perceber que existe um relacionamento afetivo entre dois personagens, mas eles não 

fazem mostras explicitas de carinho, por exemplo, sendo possível exibir e desmistificar a 

imagem homossexual e evidenciar que o amor entre pares iguais é possível, embora, e ainda 

superado no caso de Amor à vida, o maior preconceito reside no ambiente familiar, visto que 

por aceitações sociais Félix se viu obrigado a manter um casamento de aparências.  

A questão do beijo gay protagonizado na trama, possivelmente demonstra outros tons 

de desigualdade. A cena do beijo pôde evidenciar que o amor homossexual é belo e natural. O 

ato do beijo entre Félix e Niko foi precedido por uma conversa cotidiana, entre o casal, que 

poderia ser substituído por um casal heterossexual, com declarações de amor que soaram de 

maneira natural, romântica e emocionante ao público. Dando continuidade às reflexões sobre 

a recepção por parte do público para personagens homossexuais, no capítulo seguinte será 

mostrado principalmente a ascensão das representações de relações homoafetivas nas 

telenovelas e como foi a aceitação do público perante elas.   
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Fazer parte da sociedade é uma amolação, mas estar excluído dela é uma tragédia.  

Oscar Wilde 

 

 

3. Cultura homossexual, movimentos em prol dos homossexuais e Teoria Queer – o 

amplo universo além das cores do arco-íris 

 

É válido nesse momento conceituar os termos “homossexual” e “homossexualidade” 

(antes denominado “homossexualismo”) que começaram a ser estudados de modo mais 

contundente no final do século XIX. O termo “homossexual” deriva do grego “homos”, que 

significa “semelhante”, “igual”, dessa maneira implantou-se o dualismo homossexual e 

heterossexual como maneiras reciprocamente específica e de comportamentos distintivos. 

Alguns estudiosos apontam que a criação do vocativo “homossexualidade” foi 

denominada pelos alemães Karl Heinrich Ulrichs e Karl Maria Kertberry (1868), embora 

outros atribuam à médica húngara Karoly Maria Benkert (1869)84 

Nas antigas Roma e Grécia, a homossexualidade era um comportamento aceito 

socialmente em decorrência de suas organizações sociais, como afirma Foucault (2006): “as 

práticas com rapazes e mulheres não constituíam categorias classificatórias entre as quais os 

indivíduos pudessem repartir-se”85. Ampliando a questão do homossexualismo para o 

universo masculino, trazemos a colocação de Badinter86 e do imperativismo masculino.  

 

A ordem “seja homem”, tão frequentemente ouvida, implica que isso não é 

tão evidente e que a virilidade não é, talvez, tão natural quanto se pretende. 

A exortação significa, na melhor das hipóteses, que a posse de um 

cromossomo Y ou de um órgão sexual masculino não basta para definir o 

macho humano. Ser homem implica um trabalho, um esforço que não parece 

ser exigido das mulheres. É mais raro ouvir “seja mulher” como uma 

chamada à ordem, enquanto a exortação feita ao menino, ao adolescente e 

mesmo ao adulto masculino é lugar-comum na maioria das sociedades 

(BADINTER, 1993, p. 3-4). 
 

 Trazendo para as reflexões outra colocação desta autora, que chama atenção para a 

crise de identidade masculina. Citar o escritor alemão Gunter Grass, numa colocação dos anos 

1970 sobre o que vem a ser homem: “Um lugar de doloroso sofrimento... um brinquedo do 

                                                 

84 MOTT, Luiz. Teoria antropológica e sexualidade humana. 2006. Disponível em: 

<http://www.antropologia.ufba.br/artigos/teoria.pdf>. Acesso em: 10/08/14. 
85 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2: o uso dos prazeres. Tradução de Maria Thereza da C. 

Albuquerque. 11. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2006. 
86 BADINTER, Elisabeth. XY: sobre a identidade masculina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 
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acaso... um teatro de angústia e desesperança”. E sentenciona o pedido de liberdade 

masculino: eles “querem libertar-se da coação da illusio viril (BADINTER, 1993, p. 5)87. 

A partir dessa cisão da aceitação a respeito da figura masculina na atualidade e 

também do homossexualismo, apontaremos alguns fatos e movimentos históricos relativos às 

lutas por direitos dos homossexuais.  

 

3.1 Cronologia de movimentos em prol dos direitos homossexuais 

 

No dia 28 de junho de 1969, em Greenwich Village, bairro de Nova Iorque, ocorreu 

um fato que deu início ao movimento homossexual organizado (Ribeiro, 2010)88. Este autor 

ainda defende que naquela data frequentadores do bar já tido como gay - Stonewall Inn - se 

uniram para dar uma basta à violência das batidas policiais no local e reagiram da mesma 

maneira ao tratamento a que eram submetidos. Era comum, à época, que homens e mulheres, 

travestis, drag queens, clientes e transeuntes fossem levados em camburões às delegacias e 

fichados, ainda que não tivessem desrespeitado qualquer lei, mas apenas por estarem nos 

arredores de boates ou bares de homossexuais, sob falsas alegações de venda ilegal de bebidas 

alcóolicas. Esses frequentadores perdiam o emprego ou sofriam outras formas sérias de 

discriminação ao terem sua identidade descoberta e escancarada pela sociedade. No dia em 

que ocorreu a reação, liderados por travestis e drag queens, houve reações violentas aos atos 

policiais.  

Pelo histórico de Ribeiro, as palavras de ordem “Sou homossexual e me orgulho 

disso” e “Eu gosto de rapazes” soaram de maneira crescente por diversas ruas do bairro; o 

movimento se repetiu durante todo aquele final de semana, inaugurando o fato de um grupo 

de homossexuais resistirem publicamente à discriminação. O termo orgulho passou a 

representar o sentimento de comunidade, ligada por laços de orientação sexual semelhante. 

Dando continuidade ao histórico dessas manifestações, um ano após esse primeiro 

movimento ativista, um grupo chamado Frente de Libertação Gay lançou o jornal Come Out 

e elegeu a data de 28 de junho como o Dia Internacional do Orgulho Gay, iniciando assim a 

realização das Paradas do Orgulho Gay que, atualmente, ocorrem em vários países como 

Canadá, Austrália, Alemanha, Inglaterra e Brasil. A Parada é hoje o símbolo do movimento 

que se destina a promover a diversidade e aceitação.  

                                                 

87 BADINTER, Elisabeth. XY: sobre a identidade masculina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 
88 RIBEIRO, Irineu Ramos. A TV no armário: a identidade gay nos programas e telejornais brasileiros. São 

Paulo: GLS, 2010. 
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Em 1991, a homossexualidade deixou de ser considerada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) uma doença, mas ainda existem profissionais que violam as determinações 

de seus conselhos e propõem tratamentos para “curar” a homossexualidade. No Brasil, por 

meio da pressão principalmente do Grupo Gay da Bahia determinou-se que nenhum 

profissional da área de saúde possa exercer ação em benefício da patologização do 

comportamento ou das práticas homoeróticas, uma vez que o Conselho Federal de Medicina, 

em 1985, e o Conselho Federal de Psicologia, em 1999, deixaram de classificar a 

homossexualidade deixou de ser considerada como doença. 

Em 2003, o Vaticano lançou uma campanha contra a legalização da união civil 

homossexual e pediu aos políticos católicos de todo o mundo que fossem contrários aos 

projetos de leis em favor do casamento gay. No entanto, a partir de 2011, no Brasil, a família 

homoafetiva foi reconhecida como entidade familiar, conferindo-lhe todos os efeitos jurídicos 

previstos para União Estável. 

No Brasil, de acordo com a pesquisadora Renata Facchini, membro do Núcleo de 

Estudos de Gênero da Universidade de Campinas (Unicamp) esses movimentos começaram a 

se organizar mais tarde, em meados dos anos 1970, de acordo com os registros bibliográficos 

sobre o tema (FACCHINI, 2005)89.  

 

O termo movimento homossexual é aqui entendido como o conjunto das 

associações e entidades, mais ou menos institucionalizadas, constituídas com 

o objetivo de defender e garantir direitos relacionados à livre orientação 

sexual e/ou reunir, com finalidades não exclusivamente, mas 

necessariamente políticas, indivíduos que se reconheçam a partir de qualquer 

uma das identidades sexuais tomadas como sujeito desse movimento. 

(IDEM, p. 84). 

 

Ainda de acordo com Facchin os movimentos ganharam maior espaço em meados 

dos anos 1980. Mesmo assim, isso ocorreu de maneira incipiente por conta da influência que a 

ditadura militar teve na nossa cultura e também, à expansão de expressões religiosas 

contrárias à homossexualidade. A partir de 1996, começaram a ocorrer atividades públicas 

para comemorar o 28 de junho, sendo que em 1997 ocorreu a primeira Parada do Orgulho 

GLBT90 (gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), em São Paulo – 

manifestação que ocorre até hoje.  

                                                 

89 FACCHINI, R. Sopa de Letrinhas? Movimento homossexual e produção de identidades coletivas nos anos 90. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 
90 A sigla GLBT é oficialmente aprovada pela ILGA – International Lesbian and Gay Association – e tem sido 

mundialmente difundida como designador das minorias sexuais em geral. 
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A seguir, será apresentado cronologicamente como se deu a evolução esses 

movimentos em São Paulo, de acordo com a organização do evento91. É válido ressaltar que o 

ponto de partida desse movimento sempre ocorre no mesmo dia da semana (domingo) e 

mesmo lugar: Avenida Paulista – uma das principais da cidade. Em 1997, sob o título Somos 

muitos e estamos em todas as profissões! cerca de 2 mil pessoas reuniram-se no dia 28 de 

junho na Avenida Paulista – uma das principais da cidade. O grupo caminhou em marcha até 

a Praça Roosevelt com o intuito de protestar contra a discriminação e violência sofridas 

constantemente pela população LGBT. 

No ano seguinte, 1998, com a temática Os direitos de gays, lésbicas e travestis são 

direitos humanos a marcha triplicou o número de participantes, chegando a reunir 7 mil 

pessoas.  

Em 1999, por uma questão de ajuste de data, o evento ocorreu em 27 de junho e o 

número de participantes foi aumentando, reuniu 35 mil pessoas com o tema Orgulho Gay no 

Brasil, rumo ao ano 2000. 

Em 25 de junho de 2000, – novamente adaptando a data para o evento ser em um domingo, 

120 mil pessoas manifestaram - quase quatro vezes o número de pessoas da edição anterior - 

Celebrando o orgulho de viver a diversidade. Em 17 de junho de 2001 a quantidade de 

pessoas dobrou, chegando a 250 mil participantes, com o tema Abraçando a diversidade. 

A 6ª Parada do Orgulho Gay aconteceu em 2 de junho de 2002, e dessa vez, foram 

500 mil pessoas sob a temática Educando para a diversidade. No ano seguinte, em 22 de 

junho de 2003, a sétima edição do evento, cujo tema era Construindo políticas homossexuais, 

levou às ruas 1 milhão de pessoas. 

No ano seguinte, em 13 de junho de 2004, reunindo 1,8 milhão de participantes sob a 

temática Temos família e orgulho. O evento, realizado em 29 de junho de 2005, conduzido 

pelo ideal Parceria civil, já! Direitos iguais: nem mais, nem menos levou às ruas 2,5 milhões 

de pessoas. Completando a 10ª edição, Parada do Orgulho GLBT ocorreu em 17 de junho de 

2006, com 3 milhões de pessoas – apenas lembrando que a 1ª edição reuniu 2 mil pessoas. O 

tema era a luta contra a homofobia, com o título Homofobia é crime! Direitos sexuais são 

direitos humanos. 

No ano seguinte, em 10 de junho de 2007, a 11ª Parada do Orgulho GLBT lutava Por 

um mundo sem machismo, racismo e homofobia! reunindo 3,5 milhões de pessoas.  

Exatamente em 28 de junho, data da primeira manifestação em prol dos direitos LGBT no 

                                                 

91 Disponível em: http://paradasp.wordpress.com/parada/ 

http://paradasp.wordpress.com/parada/
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Brasil e no mundo, no ano de 2008, o tema foi Homofobia mata! Por um Estado laico de fato! 

e reuniu 3,4 milhões de pessoas.  

A 13ª Parada do Orgulho LGBT ocorreu em 14 de junho de 2009, com a marca de 

3,1 milhões de participantes mais uma vez protestava contra a homofobia Sem Homofobia, 

Mais Cidadania – Pela Isonomia dos Direitos!. Essa edição se destacou pela participação do 

príncipe indiano Manvendra Singh Gohil, pertencente à dinastia Gohil, linhagem que tem 

cerca de seiscentos anos. Ele se tornou celebridade mundial após, em 2007, se revelar 

homossexual em um programa americano.  

No dia 6 de junho de 2010 – ano de eleição presidencial – o pedido dos 3,5 milhões 

de manifestantes era em prol da cidadania: Vote contra a homofobia: defenda a cidadania!. A 

15º Parada do Orgulho LGBT ocorreu em 26 de junho de 2011 e levou às ruas 4 milhões de 

pessoas protestando contra a homofobia: Amai-vos uns aos outros: basta de homofobia!. 

Novamente levando às ruas 4 milhões de pessoas em 10 de junho de 2012, a marcha 

protestava pela Homofobia tem cura: educação e criminalização. Em 2 de junho de 2013, o 

público de 4,5 milhões de participantes manifestava sob o tema Para o armário, nunca mais!. 

O calendário de 2014 foi um pouco diferente em decorrência dos eventos que 

ocorriam no País: Copa do Mundo e eleição presidencial. Assim, o evento ocorreu em maio, 

no dia 4. Reuniu 4 milhões de pessoas, e pegando o gancho do evento esportivo que o Brasil 

estava sediando, o tema foi País vencedor é país sem homolesbotransfobia. Chega de Mortes! 

Pela Aprovação da lei de identidade de gêneros!. 

No ano de 2015 ocorrerá a 19º Parada do Orgulho LGBT. De acordo com a 

organização, a temática será Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim: 

respeitem-me!. Estima-se que o número de participantes seja semelhante aos anos anteriores.  

Como vimos, as temáticas foram evoluindo e o número de participantes crescendo, 

passando de 2 mil pessoas na 1ª edição para 4 milhões em 2014. Facchini (2005)92 categoriza 

o histórico da Parada do Orgulho LGBT em três momentos. O primeiro deles contempla de 

1997 a 1999, quando a Parada enfoca temáticas ligadas à visibilidade LGBT e se consolida 

como manifestação política do movimento. Nesse período, a Parada teve um crescimento de 2 

mil para 35 mil participantes e foi criada a APOGLBT (Associação da Parada do Orgulho 

GLBT de São Paulo). 

                                                 

92FACCHINI, R. Sopa de Letrinhas? Movimento homossexual e produção de identidades coletivas nos anos 90. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 
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Entre os anos de 2000 e 2002, encontra-se o segundo momento. Devido ao grande 

aumento do público, de 100 mil para 500 mil pessoas, desenvolveu-se como temática 

principal o conceito de diversidade, envolvendo a sociedade na causa a partir da ideia de 

respeito. Nesse período, as atividades em torno da Parada começaram a se multiplicar, dando 

origem ao Mês do Orgulho LGBT de São Paulo. 

O terceiro momento parte de 2003 até hoje, visto que a Parada está consolidada como 

manifestação social crescente, refletindo as demandas da comunidade como forma de pressão 

política para o reconhecimento e garantia efetiva de Direitos Humanos. De acordo com a 

organização do evento, foram criadas frentes de trabalho formadas por vários grupos e ONGs 

paulistas a fim de apresentar politicamente as necessidades da população LGBT nas 

atividades do Mês do Orgulho. Com 1,5 milhões de participantes, foi registrada em 2004 no 

Guinnes World Records, o Livro dos Recordes Mundiais, como a maior manifestação do 

gênero no mundo. Na comemoração de seu décimo aniversário, os organizadores se 

depararam pela primeira vez com o Termo de Ajuste e Conduta (TAC), imposto pela 

Prefeitura de São Paulo, sofrendo a ameaça de ter a Parada retirada da Avenida Paulista. 

Mesmo diante da determinação, mais um recorde de público foi batido e, desde então, 

juntamente com a Corrida de São Silvestre e a Festa de Réveillon, é o único evento com 

autorização para ser realizado no local, o que legitima sua importância histórica.  

A Parada do Orgulho LGBT tem igualmente ganhado espaço na mídia e, assim, 

ocupa lugares de destaque na visibilidade dos direitos homossexuais. De acordo com a 

organização da Parada93, em 2009, além do acontecimento em São Paulo, outras 150 cidades 

brasileiras realizaram eventos semelhantes ao que ocorre na capital paulista, reunindo mais de 

5 milhões de pessoas nesses encontros. O Brasil é o país sede da maior Parada do mundo, e 

também possuiu o título em número de Paradas.  

Irineu Ramos Ribeiro, em seu livro A TV no armário: a identidade gay nos 

programas e telejornais brasileiros, realizou um levantamento sobre as informações 

divulgadas na mídia sobre a Parada do Orgulho LGBT de 2007. Embora os dados não sejam 

recentes, a 11ª edição da Parada pertence ao terceiro momento (2003 até presente) citado por 

Facchini, podendo assim, mesmo que maneira distante, porém nossa única fonte, contemplar 

os eventos mais atuais.  

O estudo foi realizado entre os dias 5 e 12 de junho de 2007 (o evento ocorreu no dia 

10) e foram observados os telejornais das emissoras Band, SBT, Record, Globo, TV Cultura, 

                                                 

93 Disponível em: http://paradasp.wordpress.com/parada/ 
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Gazeta, Rede TV, Rede Mulher, Globonews e Bandnews (sendo essas duas últimas 

pertencentes à televisão por assinatura). Durante esse período, nesses canais, o evento foi 

noticiado 48 vezes, conforme mostraremos na sequência. 

A Rede Globo – maior canal aberto brasileiro em termos de difusão (Ibope) – foi a 

emissora que mais divulgou reportagens relacionadas à Parada: dezesseis notícias ao longo 

dos oito dias observados, ocupando 45 minutos e 40 segundos. No entanto, esse espaço 

dedicado não necessariamente foi positivo à causa, visto que quase metade deste tempo 

abordava assuntos como o assassinato de um turista europeu, distribuição de seringas 

descartáveis e violência na região da Avenida Paulista (local de realização do evento), 

erroneamente relacionando este ponto com a Parada. 

O SBT foi o segundo canal com mais tempo de exposição do assunto, 

disponibilizando 14 minutos e 37 segundos para o tema. É preciso levar em consideração que 

ele transmite menos telejornais do que a primeira colocada em transmissão. A emissora falou 

sobre a cartilha citada, sobre o assassinato do turista e trouxe matérias com conteúdo 

informativo sobre a festa. 

O canal fechado Globonews trouxe apenas duas reportagens sobre a Parada do 

Orgulho LGBT, mas sob a óptica policial, com notícias relacionadas à destruição que havia 

ocorrido na região do evento, mais uma vez associando-o à violência. A segunda matéria 

sobre a Parada falou sobre uma cartilha de conduta de saúde para as pessoas que fossem 

participar da festa. 

A Gazeta se dedicou a realizar uma cobertura do evento, sem se aprofundar no 

assunto, falando da sua grandiosidade, quantidade de pessoas e decoração, além da questão da 

segurança, chamando atenção para a necessidade de cuidado com roubos e assaltos. 

A Band utilizou 11 minutos e 53 segundos, divididos em cinco inserções. Desse 

tempo, 10 minutos e 19segundos foram matérias informativas, enquanto as demais abordavam 

a preparação da cidade para o evento e suas expectativas.  

A Rede TV dividiu em dois momentos os 5 minutos e 7 segundos dispostos para 

tratar o assunto, o primeiro mostrou o movimento do turismo e comércio e entrevistas com os 

participantes. Já o segundo abordou a cartilha de conduta para o evento. 

A TV Cultura dedicou 4 minutos e 34 segundos de seu tempo abordando, assim 

como as demais emissoras, a existência da cartilha de conduta, além de mostrar a preparação 

da festa e entrevistar participantes. Vale aqui ressaltar que foi o único canal a utilizar o slogan 

do evento na reportagem do telejornal Cultura Meio-Dia, mostrando que 3,5 milhões de 

pessoas compareceram à Parada, que teve como tem Por um mundo sem racismo, machismo e 
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homofobia. A emissora também foi a única a entrevistar autoridades e políticos, abordando 

questões sobre o apoio financeiro do poder público ao evento. Sobre isso, Ramos (2010) 

ressalta que essa prática pode ter sido em prol de camuflar interesses próprios do canal: “é 

importante lembrar que a TV tem, também, seus interesses e que ambos – poder público e 

emissora pública – se beneficiam quando interagem” (p. 86). 

O canal Bandnews praticamente ignorou o evento, veiculando apenas 38 segundos, 

em matéria que’’ ressaltou o número de pessoas. Não houve realização de entrevistas. A Rede 

Mulher seguiu os passos da Bandnews e dedicou somente 30 segundos, exibindo poucas 

imagens da festa.  

Os estudos de Ramos (2010) apontam a relação entre a grandiosidade do evento (na 

questão do número de participantes) e a exposição televisiva como pouca relevância sob o 

ponto de vista da pluralidade das identidades de gênero dos que participam. Ainda sobre a 

pesquisa, observou-se que as reportagens veiculadas e analisadas enfatizavam a questão 

econômica e policial, deixando em segundo plano a essência da Parada: a identidade 

homossexual e a luta contra a homofobia. Nas palavras de Ramos (2010): “a diversidade de 

gêneros durante a Parada do Orgulho Gay de São Paulo foi pouco explorada. A impressão que 

fica é que as redações dos telejornais veem o gay como uma comunidade única, homogênea” 

(p. 87).  

Em síntese, as matérias relacionadas à Parada do Orgulho LGBT de São Paulo 

procuraram pontos de fuga em pilares econômicos e de cunho violento, deixando na 

penumbra a questão dos gêneros sociais presentes na festa.  

A Parada do Orgulho LGBT vem ganhando destaque também no cenário econômico. 

O Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo analisa o comportamento do turismo 

paulistano. O núcleo de estudos publicou o relatório Parada LGBT 201294, onde constam 

dados econômicos, socioculturais e perfil dos participantes que traremos na sequência. 

Na 16º Parada do Orgulho LGBT, 64,3% dos presentes já estiveram em alguma outra 

edição do evento. O perfil do público, se dividiu em 63,3% do sexo masculino e 36,7% 

feminino. A faixa etária predominante é a dos 18-24 anos, correspondendo a 38% dos 

presentes, com percentuais parecidos temos a faixa do 25-29 anos, com 20,4% de presença, e 

19,1% com idade entre 30-39 anos. Destes, 55,8% se assumiram homossexuais, 31,9% 

heterossexuais e 12,4% bissexuais.  

                                                 

94 Disponível em: http://www.observatoriodoturismo.com.br/?p=1198 

http://www.observatoriodoturismo.com.br/?p=1198
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Em relação à escolaridade, 40,8% possui ensino médio completo, seguido dos 24% 

que possui nível superior completo e 17,2% superior incompleto. Sobre a ocupação, 42,7% 

são assalariados, 14,8% autônomos, 12,1% funcionários públicos e 10,1% estudantes. A renda 

mensal de 3 a 5 salários mínimos se sobressai, seguidamente (27,7%) de uma renda um pouco 

abaixo, variando entre 1 e 3 salários mínimos; na terceira colocação, com 18,7%, o intervalo 

de 5 a 10 salários mínimos. Podemos correlacionar a questão da renda mensal com a idade e o 

grau de instrução, visto que se temos uma parcela considerável de jovens (18-24 anos), é 

condizente que pessoas jovens podem ainda não terem concluído o ensino médio e não 

conseguiram atingir maturidade salarial.  

Dos presentes, 49,6% são naturais de São Paulo e 39,5% são turistas, mas apenas 

2,6% se deslocam de outros países para o evento, principalmente Peru, Estados Unidos, 

Holanda e Argentina. Os brasileiros, em geral vem de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e 

Bahia. Para 80,3% dos turistas, a Parada é o principal motivo da viagem – sendo que 39,6% 

fazem a viagem de avião, 26,3% de carro e 19,7% de ônibus intermunicipais. O local de 

hospedagem para 56,1% deles são os hotéis. Já para 31,5%, são casas de amigos/ parentes.  

Em média, os visitantes permanecem 3 ou 4 dias na cidade, e nesse período 

despendem aproximadamente R$ 1300, sendo que, ao frequentarem bares ou casas noturnas, 

gastam em média R$ 226 em uma noite, e durante o evento, o gasto médio é de R$ 182.  

Até o momento, foram mostrados alguns dos principais fatores na consolidação do 

movimento LGBT por seu reconhecimento e identidades sociais, como ocorreu a emergência 

da temática. Foi abordado o consumo gerado pela Parada do Orgulho LGBT sob a óptica 

econômica, no entanto, é válido ressaltar a questão do consumo como pertencimento e criador 

de identidade.  

Nas palavras de Baccega (2008)95 os locais de interação social foram modificados, e 

assim, surgiram novas formas de vivenciar a identidade de pertencimento: 

 

Ser consumidor não é um processo isolado: relaciona-se com todos os 

contextos sociais. Suas representações, seus valores passam as diversas 

esferas de atividade. O processo de consumo revela-se como um conjunto de 

comportamentos com os quais o sujeito consumidor recolhe e amplia, em 

seu âmbito privado, do modo que ele for capaz de ressignificar, as mudanças 

culturais da sociedade em seu conjunto. (BACCEGA, 2008, p.3). 

 

O consumo é uma das mais básicas atividades do ser humano, é possível viver sem 

produzir, mas não sem consumir. O consumo pode ser analisado muito além do exercício 

                                                 

95BACCEGA, Maria Aparecida (Org.) Comunicação e Culturas do Consumo.  – São Paulo: Atlas, 2008. 



 

 

61 

material, como entende Rocha (2008)96: “é muito mais do que mero exercício de gostos, 

caprichos ou compras irrefletidas, mas todo um conjunto de processos e fenômenos 

socioculturais complexos, mutáveis, através dos quais de realizam a apropriação e os 

diferentes usos de produtos serviços” (2008:120). A autora ainda teoriza: 

 

Com esta observação parece possível melhor articular a concepção de uma 

“imagética do consumo”, terminologias que prevê uma interpretação menos 

focada em produtos ou serviços em si, mas que considera a inserção do 

consumo em toda uma cena ou rede midiática, rizomática e dinâmica. 

Desenvolvendo essa proposta, encontra-se que a lógica de produção, 

percepção e atribuição de sentidos e afetos característica de dinâmicas e 

processos de consumo pode ser percebida a partir dos rastros imaginários de 

toda uma imagerie localizada na limiaridade entre a comunicação estetizada 

e a própria estetização do cotidiano. (ROCHA, 2008, p.123). 

 

A autora relaciona a questão identitária com o consumo, uma vez que cada vez mais 

é possível perceber a identidade articulada a práticas e hábitos de consumo. É plausível de se 

reconhecer tribos urbanas (skatistas, góticos, funkeiros) por meio de signos, como vestimenta 

e lugares que frequentam, ultrapassando a posse de bens, mas através de questões políticas 

fazendo com que se tornem cidadãos. Consumir é um ato de comunicação. O consumo é 

capaz de incluir ou excluir as pessoas do meio social. As identidades se definem pelo 

consumo, nas palavras de Canclini (2008)97: 

 

As lutas de geração a respeito do necessário e do desejável mostram outro 

modo de estabelecer as identidades e construir a nossa diferença. Vamos 

afastando-nos da época em que as identidades se definiam por essências a-

históricas: atualmente configuram-se no consumo, dependem daquilo que se 

possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir. (p. 30) 

 

Assim sendo a cultura é um processo multinacional, qualquer cidadão, de qualquer 

país, religião e ideologia pode se comunicar por meio desses códigos. É importante frisar que 

os meios de comunicação contribuem bastante para organizar a formação da identidade e 

cidadania na sociedade.  

                                                 

96 ROCHA, Rose de Melo. Comunicação e consumo: por uma leitura política dos modos de consumir. In: 

Comunicação e Culturas do Consumo.  São Paulo: Atlas, 2008. 

97CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização; tradução 

Maurício Santana Dias. 7ª edição. Rio de Janeiro: Editora UFRJ: 2008. 
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Retomando a temática do consumo Rocha (2005)98 o classifica como hedonista, 

moralista, naturalista e utilitária. Essas facetas podem às vezes aparecer sozinhas ou 

combinadas de diversas maneiras, não se excluem mutuamente e podem se alternar nos 

discursos. 

Adequando ao objeto de estudo desse trabalho, a marca hedonista é a que melhor se 

aplica ao contexto, visto que: 

 

A visão hedonista se estabelece como o mainstream da ideologia do 

consumo. Ela é a percepção do consumo mais enfatizada, mais óbvia, mais 

recorrente, pois se repete de forma incessante na mídia, sobretudo no 

discurso publicitário. Mas será exatamente por força dessa popularidade que 

ela também se torna facilmente perceptível ao observador crítico. (...) A 

visão hedonista denuncia a si mesma, com que entrega sua carga ideológica 

ao equacionar consumo com sucesso, felicidade ou com qualquer outra das 

infinitas seduções publicitárias. (ROCHA, 2005, p.128) 

 

A mídia seduz e cria padrões que as pessoas entendem que devem ser seguidos. Os 

homossexuais, por muito tempo excluídos do meio social e da cena midiática, acabaram por 

formar guetos com o intuito de ganhar força para então se sentirem pertencentes à sociedade: 

“este código, ao traduzir relações sociais, permite classificar coisas e pessoas, produtos e 

serviços, indivíduos e grupos” (2005, p. 136). É possível entender aqui o consumo como 

inclusivo. A base hedonista – mais famosa ideologia aplicada ao consumo, mais vista pelo 

prisma publicitário e mais divulgado pode ser entendida como mais perceptível ao observador 

crítico, é onde a ideologia é mais facilmente identificada, se repete de modo incessante na 

mídia.  

Corroborando o que foi dito, cabe trazer a fala de Costa (2004)99, que entende a 

hipertrofia da economia capitalista diluída nas esferas da vida social (política, religião, 

família) em: “um consumismo hedonista e narcisista que está na base do culto ao corpo e da 

epidemia de atentados violentos à vida. (...) o culto ao corpo efeito do fascínio pelas imagens 

corporais da moda, ambos estimulados pela publicidade” (p. 131). O autor ainda complementa 

que os indivíduos consomem porque aprenderam a associar consumo à felicidade: “a 

expansão industrial se somou ao hedonismo utilitarista do prazer e da dor para formar o hábito 

do consumo” (p. 137).  

                                                 

98ROCHA, Everardo. Culpa e prazer: imagens do consume na cultura de massa. In: Comunicação, Mídia e 

Consumo, vol 2. Nº 3. ESPM, São Paulo: 2005. Pg. 123-138. 

99COSTA, Jurandir Freire. O vestígio e a aura: corpo e consumismo na moral do espetáculo. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2004. 
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Slater (2002)100 teoriza que ao consumir rotineiramente, é possível construir 

identidades e relações sociais: “o consumo tem se tornado um meio cada vez mais crucial de 

exercermos nossa cidadania no mundo social” p. 14). O autor ainda entende as lutas pelo 

poder, força, recursos materiais, financeiros e simbólicos se tornaram fundamentais para a 

reprodução cultural do mundo cotidiano. 

A partir de Hall (2011)101 é válido diferenciar os conceitos de identificação e 

identidade:  

O conceito de “identificação” acaba por ser um dos conceitos menos bem 

desenvolvidos da teoria social e cultural, quase tão ardiloso – embora 

preferível – quanto o de “identidade”. Ele não nos dá, certamente, nenhuma 

garantia contra as dificuldades conceituais que têm assolado o último. Resta-

nos buscar compreensões tanto no repertorio discursivo quanto psicanalítico, 

sem nos limitarmos a nenhum deles. Trata-se de um campo semântico 

demasiadamente complexo para ser deslindado aqui, mas é útil estabelecer, 

pelo menos indicativamente, sua relevância para a tarefa que temos à mão. 

Na linguagem do senso comum, a identificação é construída a partir do 

reconhecimento de alguma origem comum, ou de características que são 

partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo 

ideal. É em cima dessa fundação que ocorre o natural fechamento que forma 

a base da solidariedade e da fidelidade do grupo em questão. (HALL, 2011, 

p.105-106). 

 

Retomando Slater (2002), o autor ainda entende a cultura do consumo trata 

basicamente em torno e negociação de status e identidade – a prática e a comunicação da 

posição social.  Complementando a isso, os bens do consumo são fundamentais para a forma 

de construir a aparência social, bem como os grupos sociais que compõem a formação da 

identidade:  

 

Os problemas de identidade e status (...) promovem uma nova flexibilidade 

nas relações de consumo, comunicação e significado. Não que as 

mercadorias e atos do consumo tenham se tornado mais importantes para 

indicar status (sempre foram cruciais), e sim que a estrutura do status e do 

significado ficaram instáveis, flexíveis extremamente negociáveis. A 

aparência torna-se um ponto privilegiado de ação estratégica de formas sem 

precedentes. (SLATER, 2002, p.38). 

 

Sendo assim, entende-se que através de formas de consumos culturais específicos é 

possível produzir e reproduzir culturas, relações sociais e, como produto disso, a sociedade. 

Pertencer à uma cultura ou modo de vida faz com que o indivíduo se torne vivo. O autor ainda 

entende a identidade enquanto membro de uma cultura como representada através da estrutura 

                                                 

100SLATER, Don. Cultura do Consumo e Modernidade. São Paulo: Nobel, 2002. 

101 HALL, Start. Quem precisa de identidade? In: Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. 

Tomaz Tadeu Silva (org). Stuart Hall, Kathryn Woodward. 10ª edição – Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  
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significativa das ações sociais (p.131-132). É válido destacar que as próprias relações sociais 

que são reproduzidas por meio do consumo cultural. 

Trazendo essa discussão à temática homossexual, por muito tempo e ainda hoje, 

houve uma repressão e discriminação desse público, e como já dito, contribuindo para a 

formação de guetos. Com o intuito emergir essas vozes dissonantes, os estudos de gênero 

foram ganhando visibilidade, conforme será visto a seguir. 

 

3.2 Teoria Queer – pressupostos que lançam luz ao universo homossexual 

 

Desenvolvido a partir dos movimentos libertários dos anos 1970, esta temática 

transversa áreas como Sociologia, Filosofia, História, Antropologia e Comunicação. É 

relevante politicamente, tratando de um objeto de regulações e campo em disputa. Os estudos 

queer se dão a partir do questionamento de uma ideia de natureza que se fundamenta a 

sexualidade – ideia esta que emerge da crítica a pares opositivos como natureza/cultura, 

feminino/masculino, normal/patológico, sexo/gênero. É possível compreender a Teoria Queer 

como uma frente que busca abranger um amplo conjunto – e relativamente disperso – de 

reflexões sobre a heterossexualidade como um regime político-social que regula nossas vidas. 

Estamos aqui falando de regras sociais e de gênero socialmente impostas, que criam e mantém 

a desigualdade de toda ordem, em especial no menor reconhecimento político e de direitos de 

pessoas cuja sexualidade e/ou gênero entram em desacordo com as normas vigentes. Esses 

estudos têm como função prover ferramentas conceituais e teóricas para desconstruir 

ontologias sociais e culturais construídas a partir da perspectiva masculina e heterossexual.  

Na leitura de Dourado (2007)102, partindo de Foucault, a Teoria Queer adota o 

conceito de biopolítica, que aborda os processos de produção de corpos e sexualidades, ou 

seja, ao invés de idealizar o corpo ou o sexo como um dado neutro ou físico, a teoria em 

questão, a partir da biopolítica, irá analisar os discursos, as estratégias e os interesses que 

estabelecem valores e constroem subjetividades estimadas como manifestações da natureza. 

De acordo com Louro (2001)103, as chamadas “minorias” sexuais são, hoje, muito 

mais visíveis do que antes, e, consequentemente, torna-se mais acirrada a luta entre elas e os 

                                                 

102 DOURADO, Rodrigo Carvalho Marques. Subalterno e Massificado: manifestações do Corpo Queer em dois 

momentos da prdução audiovisual pernambucana. III ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em 

Cultura, realizado  entre os dias 23 a 25 de maio de 2007, na Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-

Bahia-Brasil. 

103 LOURO, Guacira Lopes. Teoria Queer - uma política pós-identitária para a Educação. Revista Estudos 

Feministas. V.9, n2, 2001. 
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grupos conservadores, nas palavras da autora:  

 

Esse embate, que merece uma especial atenção de estudiosos/as culturais e 

educadores/as, tornasse ainda mais complexo se pensarmos que o grande 

desafio não consiste, apenas, em assumir que as posições de gênero e sexuais 

se multiplicaram e escaparam dos esquemas binários. (LOURO, 2001, p. 

542). 

 

 

As denominadas chamadas “minorias” sexuais estão hoje mais em evidência e, por 

consequência, torna-se mais explícita e acirrada a luta entre elas e os grupos conservadores. A 

autora ainda destaca a questão da afirmação da identidade e propõe demarcar suas fronteiras, 

o que implica em uma disputa quanto às formas de representá-la. Observar as produções 

midiáticas, Ao vemos cenas com conteúdo homofóbico e personagens estereotipados – 

conforme foi evidenciado na pesquisa empírica. Sendo exibidos na mídia, são contrapostos 

por representações que podem ser chamadas de positivas de homossexuais. Conforme visto, a 

representação da personagem homossexual é engraçado, submisso, exagerado, afetado, e 

dificilmente atrelado à vilania. No caso de Félix, embora ele tivesse algumas das 

características mencionadas, ele possuía um lado não maniqueísta e até mesmo ambíguo, que 

o tornava mais próximo da realidade, quebrando esse paradigma do gay sempre bonzinho.  

Louro (2001)104 traz à discussão Judith Butler, uma das mais destacadas teóricas 

queer que ao mesmo tempo defende o caráter discursivo da sexualidade, ela produz novas 

concepções a respeito de sexo, sexualidade, gênero. Butler (1999)105 ainda afirma que as 

sociedades constroem normas que regulam e materializam o sexo dos sujeitos e que essas 

posturas normativas precisam ser constantemente repetidas e reiteradas para que tal 

materialização se concretize. No entanto, a autora destaca: “os corpos não se conformam, 

nunca, completamente, às normas pelas quais sua materialização é imposta” (2001:548). A 

partir desse momento, tais normas precisam ser constantemente citadas, reconhecidas em sua 

autoridade, para que possam exercer seus efeitos. Sendo assim, é possível compreender que 

essas normas regulatórias do sexo apresentam, por conseguinte, um caráter performativo, ou 

seja, possuem um poder continuado e repetido de produzir aquilo que nomeiam e, 

consequentemente, repetem e reiteram continuamente as normas dos gêneros sob as lentes 

heterossexuais. Butler (p. 57) é enfática em sua colocação: “Assim, o gay é para o hetero não 

                                                 

104 LOURO, Guacira Lopes. Teoria Queer - uma política pós-identitária para a Educação. Revista Estudos 

Feministas. V.9, n2, 2001. 

105BUTLER, Judith. “Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do ‘sexo’”. In: LOURO, Guacira Lopes 

(Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. p. 151-172. 
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o que uma cópia é para o original, mas, em vez disso, o que uma cópia é para uma cópia”. 

Butler (1999), novamente sendo lida por Louro (2001), direciona seu olhar crítico e 

argumentativo para a oposição dicotômica heterossexual – homossexual e afirma que a 

oposição preside não apenas os discursos homofóbicos, mas continua presente, também, nos 

discursos favoráveis à homossexualidade, seja para defender a integração de homossexuais ou 

para reivindicar uma espécie ou uma comunidade em separado, seja para considerar a 

sexualidade como originariamente natural ou para apresentá-la como socialmente construída. 

Lopes (2001) corrobora isso ao falar que: “a identidade negada é constitutiva do sujeito, 

fornece-lhe o limite e a coerência e, ao mesmo tempo, assombra-o com a instabilidade”. 

(2001: 549). Pelo ponto de vista desconstrutivista, seria demonstrado a recíproca implicação – 

constituição dos opostos e se passaria a questionar os processos pelos quais uma forma de 

sexualidade (a heterossexualidade) acabou por se tornar a norma, ou ainda, indo além, passou 

a ser idealizada como natural. Corroborando a isso, Lopes (2008)106 entende como desafio a 

produção de imagens positivas homossexuais, mas também difundir narrativas plurais na 

sociedade, para não só entender o que/ quem se é, mas o que/ quem não é.  

Ainda de acordo com Lopes (2008), a representação social possibilita uma política 

indenitária de confronto e marcação das diferenças que, em primeira instância, realça uma luta 

política e teórica contra a repetição de imagens negativas em favor da necessidade de imagens 

positivas. Essa estratégia teve o papel de enfatizar a relação entre estereótipo, estigma e 

cultura. Entretanto, conduz a outro extremo, ao criar novos estereótipos, desta vez idealizados 

e romantizados, como o dos personagens gays masculinos em recentes comédias românticas 

como o novo herói. 

A partir daí, é possível perceber cada vez mais a necessidade de imagens positivas e 

diversidades de narrativas. Novamente retomando ao objeto de estudo, enfatiza-se que Félix 

passou de anti-herói da trama ao principal personagem, além de o público torcer para seu final 

feliz – que de fato ocorreu, de maneira semelhante à como são representados os casais 

heterossexuais das telenovelas: casados, com filhos e vivendo em harmonia, ou ainda, como 

Lopes (2008) articula: 

Defendo uma política, uma ética e uma estética da homoafetividade. Não 

pretendo apenas cunhar mais um termo, mas penso que falar em 

homoafetividade é mais amplo do que falar em homossexualidade ou 

homoerotismo, vai além do centralidade da sexualidade, bem como é um 

termo mais sensível para apreender as fronteiras frágeis e ambíguas entre a 

                                                 

106 LOPES, Denilson. Estudos Culturais e Estudos LGBTs no Brasil. Revista Iberoamericana, Vol. LXXIV, 
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homossexualidade e a heterossexualidade, construídas no século passado, 

sem também se restringir a uma homossociabilidade homofóbica, como em 

tantos espaços sociais que foram tradicional e exclusivamente masculinos 

como times de futebol, internatos, quartéis e bares. Uma política da 

homoafetividade busca alianças para desconstruir espaços de 

homossociabilidade homofóbicos ou heterofóbicos, ao mesmo tempo que 

pensa, num mesmo espaço, as diversas relações entre homens (ou entre 

mulheres), como entre pai e filho, entre irmãos, entre amigos, entre amantes. 

(LOPES, 2008, p. 953-954) 

 

Adentrando na questão da heteronormatividade, Colling (2014)107 ressalta que um 

dos maiores esforços consiste na crítica ao que se convencionou chamar de 

heteronormatividade homofóbica (2014:1) defendida por aqueles que veem o modelo 

heterossexual como o único correto e saudável. Ou ainda, Badinter (1993)108 destaca a 

importância da definição “por oposição” (1993:117) da identidade masculina. A autora 

entende a masculinidade heterossexual tradicional também comporta aspectos positivos, como 

o status, o sucesso, a resistência, a independência ou a dominação social de homens adultos 

por outros homens, e suas relações sexuais com as mulheres.  

O fato é que a questão da homossexualidade tem recebido destaque nas produções 

das telenovelas brasileiras e, o que antes era visto como assunto tabu, hoje pode ser discutido 

no horário nobre da televisão com menos repulsa. A seguir, será mostrado a 

homossexualidade como apelo textual nas telenovelas, e os principais personagens 

homossexuais, com o recorte de tramas veiculadas nos últimos dez anos pela Rede Globo, no 

horário das 21 horas – emissora e horário do objeto de estudo. 

 

3.3 Homossexualidade como apelo textual nas telenovelas 

 

Para abordar o erotismo homossexual presente em Amor à Vida, será trazido o 

conceito de clamores textuais de Silverstone (2005)109, que tem como intuito verificar como a 

mídia chama atenção das audiências, medindo seu poder, eficácia e efeito.  

No contexto da mídia, Silverstone (2005)110 compreende o erotismo como 

engajamento textual capaz de trazer o resultado da relação entre a audiência e o conteúdo 
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produzido pela mídia que oferecem prazer mais do que o produto de um texto midiático. O 

autor ainda aponta que o apelo erótico vem crescendo nos meios de comunicação – o enfoque 

aqui, como visto, está nas telenovelas – e este crescente apelo está implantado em um 

contexto onde o direito dos telespectadores em consumir o que deseja é primordial. 

O erótico é tanto uma precondição como a justificação da experiência. É por 

uma esperança que transcende, uma esperança e desejo de que algo nos 

toque, que somo atraídos até esses textos e performances que, em outros 

aspectos, seriam mundando e triviais. (SILVERSTONE, 2005, p. 109). 

 

Ao falar da exposição erótica na mídia, o não consumir se torna preceito: “prazer, 

excitação, sensação são constantemente oferecidos, mas poucas vezes realmente entregues” 

(p. 96). O hábito de assistir programas de televisão é praticado, muitas vezes como forma de 

entretenimento e lazer, e nem sempre o que nos é exposto é satisfatório: “os prazeres a serem 

adquiridos pela cultura da mídia são ou debilitantes ou falsos: que eles trivializam, distorcem; 

nos seduzem para fora do mundo real”. (idem). Cada indivíduo tem o direito ao consumo e 

deve defender e legitimá-lo em prol de seu prazer e a mídia pode oferecer a ele o que cada um 

busca. 

A representação homossexual que a mídia nos apresenta, principalmente por meio 

das telenovelas, nos permite compreender o consumo, tanto cultural como mercadológico, 

como instrumento e ferramenta de afirmações sociais. É notório que existe um mercado de 

segmento homossexual voltado a esse público, e ele vem crescendo e se fazendo presente 

diante da sociedade, ampliando sua presença em mídias como a televisão, e cada vez mais 

comumente nas telenovelas. A sexualidade vem sendo discutida de forma crescente e cada 

vez mais no bojo de tramas televisivas é trazida à cena o homossexual. No entanto, é válido 

ressaltar que essas discussões nem sempre auxiliam na redução do preconceito, mas ao menos 

convidam o espectador a discutir o assunto, muitas vezes ultrapassando o campo da televisão 

e indo às redes sociais, por exemplo. Para Hamburger (1998)111, “a televisão oferece a difusão 

de informações acessíveis a todos sem distinção de pertencimento social, classe social ou 

região geográfica.” (p. 442).  

As telenovelas retratam, de certo modo e ora vez de forma fictícia, acontecimentos 

sociais e realidades (ou não) que se tornaram cada vez mais complexas e variadas. Essas 

                                                 

111 HAMBURGER, Esther. História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. v. 4. São 

Paulo: Cia. das Letras, 1998. 



 

 

69 

mudanças refletem nas escolhas dos grupos sociais representados por elas, como os 

homossexuais, ou ainda, como citam Martín-Barbero e Rey (2001)112: 

“Com o surgimento na cena de temas que conseguem abalar, de alguma maneira, as 

certezas anteriores, referimo-nos à percepção de gênero, (...) às modificações da 

sexualidade, ao enfraquecimento das noções tradicionais da autoridade, que influem 

em suas narrativas, mas também na orientação geral de seu poder como atores 

sociais.” (MARTÍN-BARBERO e REY, 2001, p. 79). 

 

A telenovela é responsável por criar e disseminar modelos indenitários que poderão 

servir como referência para o espectador, tanto quanto os bordões ou os acessórios usados por 

uma determinada personagem. Podemos dizer que as telenovelas auxiliam na construção da 

realidade e, ao mesmo tempo, alimentam-se do real tendo participação ativa na construção da 

realidade, em um processo permanente em que ficção e fato real se nutrem um do outro, tendo 

como produto a modificação de ambas e criando novas realidades, que alimentarão outras 

ficções, que produzirão novas realidades e interpretações, gerando um ciclo.  

É possível observar a homossexualidade estabelecida como um dos diversos 

elementos de discurso possíveis na telenovela, podendo ele ser maniqueísta, da dualidade 

entre o bem e o mal, o amor romântico em oposição à conveniência socialmente estabelecida, 

tanto em personagens principais, como em secundários. Enquanto a homossexualidade em si 

foi discutida de forma direta, em um número relativamente pequeno de vezes através dos 

personagens das tramas, sua presença é assegurada pelas interpretações tanto das personagens 

homossexuais quanto das personagens heterossexuais, mas não apenas gays e lésbicas 

(enrustidos ou assumidos), como também travestis, transgêneros, bissexuais, heterossexuais 

que fingem ser homossexuais por alguma razão. Faremos um recorte das tramas dos últimos 

dez anos, nas produções da Rede Globo transmitidas no horário nobre. 

Em 2003-2004, Celebridade, de Gilberto Braga, entre personagens que buscam a 

escalada social através da fama, o bombeiro Vladimir Coimbra (Marcelo Faria) tenta seguir 

na contramão: é tímido e incapaz de compreender a pressão que a noiva Darlene (Débora 

Secco) faz para conseguir alcançar o “estrelato por ele mesmo”, sem realmente ter talento 

como artista em nenhuma área. Darlene procura enganar o rapaz para posar de sunga, 

capacete e mangueira na mão para uma revista gay. Expulso do corpo de bombeiros, o rapaz 

passa grande parte da trama tentando voltar, enquanto se torna bem- sucedido e famoso como 
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modelo, a carreira mais improvável para o seu temperamento. Esse é um exemplo de como a 

postura social de um indivíduo pode afetar sua carreira profissional, tendo como base a 

sexualidade – nesse caso, uma imagem de homossexualidade “indireta”, representada pela 

foto na revista. Vladimir é heterossexual e inocente sobre os nuances do mundo da fama; sua 

carreira de vocação tem normas rígidas e conservadoras de conduta pública que entram em 

conflito com a armadilha em que ele é jogado pela noiva. Por outro lado, a vilã Laura 

Prudente da Costa (Claudia Abreu) se mostra disposta a tudo para chegar ao “topo do mundo” 

e se tornar produtora, ocupando o lugar de sua musa, Maria Clara Diniz (Malu Mader). Entre 

suas muitas artimanhas, ela seduz homens, rouba documentos e mantém um breve 

relacionamento com Dora Lima (Renata Sorrah, em participação especial) para obter 

vantagens em um contrato de produção. Em outros momentos da novela, a personagem 

manifesta uma preferência bissexual. No entanto, não há registros de qualquer relação direta 

entre a sexualidade de Laura e sua índole perversa. 

Em 2004, Senhora do destino veio substituir Celebridade. A produção, encerrada em 

2005, é considerada o maior sucesso de audiência dos últimos anos, com uma trama que 

falava de retirantes que buscam a felicidade no Sudeste, das consequências do AI-5, da 

corrupção política, da homossexualidade, da troca de bebês na maternidade, da violência 

doméstica e do envelhecimento com dignidade, mesmo diante do mal de Alzheimer. A 

homossexualidade é apresentada em dois momentos bem diferentes. A médica Leonora – ou 

“Léo” (Mylla Christie) – e a estudante Jenifer (Bárbara Borges), filha do banqueiro de bicho 

Giovanni Improta (José Wilker) vivem uma relação conturbada a princípio, com a dificuldade 

de Jenifer em aceitar seus próprios sentimentos. Mais tarde, as duas iniciam um processo para 

adotar um bebê que Leonora achou no lixo. O público aceitou a relação entre as duas, 

mostrada de forma um pouco mais ousada do que a de Mulheres apaixonadas, com cenas de 

carinhos e até uma cena na cama. Mesmo com a indicação, por grupos LGBTT, de um 

estereótipo semelhante ao das meninas de Mulheres apaixonadas, porém, a visibilidade do 

relacionamento e do direito de adoção de crianças por casais homossexuais foi bem vista 

pelos movimentos em favor dos direitos civis. De outro lado, o carnavalesco Ubiracy (Luis 

Henrique Nogueira) era efeminado ao extremo, o que causou reações negativas por parte dos 

profissionais que administram e organizam os desfiles de escolas de samba. Ele tinha uma 

relação complicada com um dos rapazes da comunidade da escola de samba, que não aceita a 

própria orientação bissexual e se considera heterossexual. 
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Em 2005, temos América, que traz uma história relativa às tentativas de imigração 

ilegal para os Estados Unidos, entremeadas com o universo dos rodeios. Numa das grandes 

fazendas de gado, Junior (Bruno Gagliasso) é preparado pela mãe para administrar os 

negócios deixados pelo falecido pai, mas prefere desenhar roupas, maquiar as amigas e sonhar 

com os peões. Segundo a divulgação da novela, Junior é um rapaz homossexual “não 

estereotipado”. Não podemos concluir como ficará a imagem dele antes de chegar ao fim da 

trama, mas uma observação preliminar mostra que o jovem apresenta algumas características 

de estereótipo, senão efeminado (inversão de gênero).  

Em Páginas da vida, de Manoel Carlos, que estreou em 2006, o dermatologista 

Rubens (Fernando Eiras) mantém um relacionamento com o músico Marcelo (Thiago Picchi). 

Assim como ocorreu com o casal de lésbicas de Senhora do destino, agora a Globo apresenta 

um casal de homens gays que tenta adotar um filho. A diferença é que, pela primeira vez, o 

casal já está formado no início da trama, distante, portanto, da “narrativa da revelação”. No 

entanto, novamente perfeitamente integrado dentro de um modelo heteronormativo. A única 

diferença, em relação aos casais heterossexuais, é que os casais gays parecem assexuados. 

Na novela Paraíso tropical, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, exibida em 2007, 

Rodrigo (Carlos Casagrande) e Tiago (Sergio Abreu) formavam o casal gay da telenovela. Os 

dois, que estiveram juntos durante toda a novela, sequer se tocavam, mesmo nos momentos de 

maior intimidade. Na mesma novela, o personagem Hugo (Marcelo Lahan) foi agredido 

verbalmente pelo pai (Paulo Betti). Hugo era namorado do personal trainer Felipe (Miguel 

Kelner) e desejava casar com Taís (Alessandra Negrini) para ocultar a sua orientação sexual 

dos pais. No dia do casamento, o pai descobre a farsa e o agride. Hugo e Felipe saíram da 

trama logo depois da cena. 

Na sequência, em 2007-2008 foi exibida a trama Duas caras, de Aguinaldo Silva. 

Nela, temos a trama de Bernardinho (Thiago Mendonça), um jovem homossexual explorado 

pelo pai, Bernardo (Nuno Leal Maia), pela madrasta, a dissimulada Amara (Mara Manzan), e 

pelos irmãos João Batista (Júlio Rocha) e Benoliel (Armando Babaioff). Mas o rapaz acabará 

se apaixonando por Dália (Leona Cavalli), sua melhor amiga, que ele ajudou a salvar das 

drogas. Vemos ai uma ‘redenção à homossexualidade’.  

Insensato Coração foi exibida em 2011 e escrita por Gilberto Braga e Ricardo 

Linhares. Esta trama recebeu considerável atenção da mídia pela quantidade de personagens 
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assumidamente homossexuais. Sueli (Louise Cardoso) trabalha num quiosque no Calçadão de 

Copacabana e, para deixá-lo mais bonito, enfeita o local com uma linda bandeira listrada com 

as cores do arco-íris. Sem querer, Sueli transforma o quiosque num ponto de encontro gay da 

praia. Mal sabe ela que seu filho, Eduardo (Rodrigo Andrade), "se descobre" gay mesmo 

namorando Paula (Tainá Müller), filha de Horácio (Herson Capri), mas depois acaba 

arrumando um namorado. Outro personagem que gerou repercussão foi Vinícius (Thiago 

Martins). O rapaz tem má índole e será uma espécie de psicopata. Ele é filho bastardo de 

Oscar (Luigi Baricelli) e se sente recalcado por vir de uma família mais modesta. Viveu um 

triângulo amoroso com Rafa (Jonatas Faro) e Cecília (Giovanna Lancelloti) e foi líder de uma 

gangue de pitboys que espancou homossexuais. Vinícius foi responsável pela morte de um 

rapaz chamado Gilvan (Miguel Roncato). Outro personagem homossexual na trama foi Roni 

(Leonardo Miggiorin), um homossexual caricato e estereotipado.  

Fina Estampa foi exibida em 2011-2012 e escrita por Aguinaldo Silva e teve como 

destaque Tereza Cristina (Christiane Torloni) também tem a seu dispor um fiel mordomo, o 

engraçado homossexual Crodoaldo Valério (Marcelo Serrado), apelidado de Crô, já que por 

um erro do cartório não foi 'Clodoaldo'. Sua fala era engraçada e divertidamente não queria 

lembrar seu passado pobre. Ele idolatrava a patroa e fazia todas suas exigências. A única 

ligação de Crô com seu passado é a sobrinha Vanessa, que tem sua faculdade paga por 

Tereza. Crô também se sente humilhado e por isso fazia tudo que a madame queria. Mais uma 

vez vemos uma representação forçada e estereotipada. 

Amor à Vida, exibida em 2013-2014, escrita por Walcyr Carrasco, protagonizou um 

personagem homossexual vilão. Relembrando o que já apresentamos, temos na trama o vilão 

Félix (Matheus Solano). Cariato e piadista, seus jargões caíram nas graças do público. 

Ganhou a aceitação do público ainda que no primeiro capítulo tenha jogado a sobrinha em 

uma caçamba de lixo para ficar com toda a herança da família. Não possui bom 

relacionamento com seu pai, César (Antônio Fagundes) e aplica diversos golpes ao longo da 

trama, mas o amor fez com que ele se redimisse. Termina a trama cuidando do pai que o 

rejeitou durante toda a trama, e se tornou a ‘mocinha’ com final feliz ao lado de Niko (Thiago 

Fragoso), com direito ao primeiro beijo gay masculino das telenovelas.  

Em família, escrita por Manoel Carlos e exibida em 2013-2014 trouxe o triângulo 

amoroso vivido por Clara (Giovanna Antonelli), Marina (Tainá Müller) e Cadu (Reynaldo 

Gianecchini). Clara e Cadu eram casados, até que a esposa de apaixona por Marina e vive o 
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dilema de romper barreiras sociais e aceitar seu novo amor, abdicando do marido. Houve uma 

questão moralista na trama, em princípio o casal estava sendo rejeitado pelo fato de Clara ter 

um filho, e seu romance poder colocar em cheque a constituição familiar tradicional. Com o 

passar do tempo o casal foi aceito, e ao final assinou o contrato de união estável entre pessoas 

do mesmo sexo. 

No ar no momento, temos Império, trama de Aguinaldo Silva, onde temos presentes 

quatro personagens homossexuais: Téo Pereira (Paulo Betti) que podemos dizer que sua 

representação carrega muito nas tintas - um jornalista de língua afiada, maldoso. Publica 

notícias em seu blog sem muita preocupação com a ética e a verdade. O personagem Claudio 

Bolgari (José Mayer) possui uma empresa que organiza festas, é casado e tem dois filhos, no 

entanto, possui dificuldades em assumir sua bissexualidade, mantendo um caso secreto com 

Leonardo (Klebber Toledo), e ao ser descoberto sofre o desprezo do filho. Leonardo, após o 

término do caso com Cláudio, se torna morador de rua, mas com a ajuda do ex-amante e sua 

esposa tenta se reerguer. Por fim temos Xana Summer (Aílton Graça), um travesti amigável e 

carismático que é dono de um salão de beleza. Ainda que de maneira breve, mostramos aqui 

como historicamente aconteceram alguns dos principais movimentos da hoje denominada 

Comunidade LGBT, e como a partir daí se deram as representações homossexuais na 

televisão, em especial nas telenovelas do horário nobre da Rede Globo. 

A televisão pode ser vista como dispositivo a serviço de um saber, um meio de 

comunicação e ensino, além de um poder, e atualmente, age principalmente na estratificação 

do corpo, da sexualidade, dos gêneros e suas funções sociais, colaborando (ou tentando 

colaborar) com a emancipação de visões estereotipadas ou até mesmo preconceituosas a 

respeito dos homossexuais. Não podemos negar que tivemos avanços no papeis desse público, 

assim como tivemos a ampliação de espaço para os homossexuais nas tramas.  

Sendo uma trama aberta, aberta, existiram, e ainda existem as pesquisas de audiência 

e opinião balizando as histórias contadas. O percurso das telenovelas no Brasil e, 

especialmente aquelas que representaram a homossexualidade de alguma forma, também 

mostraram que em seu universo industrial, algumas coisas mudam rápido, outras levam mais 

tempo. No entanto, já houveram beijos gays e até mesmo casamentos com pessoas do mesmo 

sexo. No entanto, ainda temos produções que usam a personagem homossexual como 

“instrumento cômico” secundário e estereotipada. 
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Qualquer um pode fazer uma coisa. O mérito está em fazer o mundo acreditar que foi você 

quem a fez. Oscar Wilde. 

 

4. Metodologia e recepção: a cultura homossexual na telenovela Amor à vida e os 

telespectadores  

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia proposta para auxiliar nas respostas 

do problema de pesquisa: identificar as leituras e disputas em torno do significado sobre 

“cultura homossexual” e suas práticas de consumo a partir da personagem Félix Khoury da 

telenovela Amor à Vida (Rede Globo, 2013). O objetivo desse estudo é mapear as 

representações de homoerotismo nas telenovelas brasileiras; identificar as leituras de alguns 

membros pertencentes à Comunidade LGBT da cidade de São Paulo realizaram a partir de um 

personagem homossexual na posição inicial de vilão; investigar a repercussão do beijo gay 

masculino na telenovela em questão e, por fim, identificar como o homoerotismo se 

caracteriza como um apelo textual crescente na televisão brasileira, por meio da telenovela, de 

seriados, de reality shows.  

Para finalizar nosso panorama de estudos, serão apresentados os grupos de discussão 

realizados apenas com integrantes da Comunidade LGBT da cidade de São Paulo, com foco 

em pessoas pertencentes aos coletivos ligados à causa. Os grupos focais serviram como forma 

de entender diretamente da fonte do objeto de estudo como realizavam a recepção da 

personagem. 

  

4.1. Grupos focais e pesquisa de campo – trajetos metodológicos e a descrição dos 

receptores 

 

Marin (2006, p. 66)113 entende que cada problemática demanda observações e 

caminhos diferentes de pesquisa, portanto, exige construções de procedimentos para além dos 

modelos pré-existentes. Portanto, nossa pesquisa se desenvolveu em três etapas 

metodológicas. Na primeira fase, empreendemos levantamento bibliográfico. Conforme Lima 

(2008, p. 48)114 esta “é a atividade de localização e consulta de fontes de informação escrita 
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orientada pelo objetivo explícito de coletar materiais mais genéricos ou específicos a respeito 

de um tema”. Ou seja, trata-se da escolha de livros e artigos acadêmicos que contribuam e 

enriqueçam a pesquisa proposta, tendo como objetivo relacionar a literatura com o objeto 

estudado. Como defende Bonin (2006115, seria debruçar-se sobre as pesquisas já existentes em 

relação ao tema: “revisitar, interessado e reflexivo, das pesquisas já realizadas sobre o tema/ 

problema a ser investigado ou próximo a ele” (p. 31).  

O segundo momento consistiu em pesquisa documental, que é definida por Lima 

(2008)116 por qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade 

que possa servir para consulta, estudo ou prova. Ou ainda, nas palavras de Bonin (2013)117: 

“os percursos exploratórios podem incluir uma gama de procedimentos, como o levantamento 

de dados já existentes relacionados ao fenômeno investigado, disponíveis em bancos de 

dados, em pesquisas anteriores e em outros cenários” (p. 30). Para este projeto de pesquisa, 

buscou-se notícias divulgadas em jornais e revistas de grande circulação falando sobre o 

personagem, bem como informações divulgadas em portais de notícias, repercussão na rede 

social Facebook e o site oficial da telenovela.  

Para a terceira etapa metodológica, foi utilizada as leituras da Comunidade LGBT a 

partir da personagem Félix Khoury. A proposta foi entender de forma mais aprofundada as 

percepções dos receptores, utilizando-se grupos focais: Segundo Malhorta, o grupo focal é: 

“Uma entrevista com um pequeno grupo realizado por um moderador treinado, que leva a 

discussão de maneira não-estrutural e natural” (2005, p. 115)118. O autor ainda complementa 

que “os principais objetivos da discussão em grupo é obter a percepção das questões de 

interesse do pesquisador, contemplando um grupo de pessoas do mercado-alvo apropriado” 

(p. 115).  Neste caso, o mercado-alvo são pessoas pertencentes à Comunidade LGBT da 

cidade de São Paulo politicamente engajadas nos direitos do grupo. 

Ao eleger a abordagem qualitativa nesta pesquisa, toma-se como referência Lima119 

(2008, p.40). A autora reconhece a existência de aspectos a serem investigados, de difícil 

mensuração, por se apoiarem em perspectivas sociologicamente construídas. A abordagem 

qualitativa traz a possibilidade de adoção de metodologias específicas, moderadas pela 
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especificidade do objeto de estudo. Evoca também a ideia de intensidade no lugar de 

quantidade e resgata a proposta “de o homem ser reconhecido como singular universal no 

processo investigatório” (p. 33). 

Para a realização dessa pesquisa foram elaborados quatro grupos focais (GF), 

entendendo-os como: 

 Discussão estruturada para obter informação relevante de um grupo de 

pessoas sobre um tópico específico. O objetivo dos grupos é colher 

informação sobre os sentimentos, valores e ideias das pessoas acerca do 

personagem em questão, e não obter consenso, nem tomar decisões, apenas 

analisar suas falas. (MALHORTA, 2005, p.115) 

 

Seguindo também as linhas propostas por Lopes, Borelli e Resende (2002)120, 

entende-se e ressalta-se aqui o grupo focal como uma entrevista coletiva, na qual se objetiva 

estimular o debate baseado na convergência e no conflito de opiniões dos participantes. 

Conceituam-se os grupos focais como “uma entrevista com um pequeno grupo realizado por 

um moderador treinado, que leva a discussão de maneira não-estrutural e natural” 

(MALHOTRA, 2005, p. 115)121. O autor ainda complementa que “os principais objetivos da 

discussão em grupo é obter a percepção das questões de interesse do pesquisador, 

contemplando um grupo de pessoas do mercado-alvo apropriado” (p. 115).  Embora a 

dinâmica da pesquisa seja não-estrutural, é necessário a criação de um roteiro para conduzir 

os entrevistados, e a partir dele delimitar as categorias de análise da pesquisa que serão 

posteriormente apresentadas.  

O principal estudo de recepção que esta pesquisa se baseia no trabalho desenvolvido 

por David Morley, realizado a partir do programa Nationwide, um magazine de política, 

entretenimento e esportes, veiculado após o noticiário matutino. A pesquisa foi desenvolvida 

com dezoito grupos focais, oriundos de diferentes níveis do sistema educacional, com origens 

sociais e culturais distintas, algumas delas sendo moradoras da região de Midlands (Londres). 

Os participantes eram estudantes de tempo integral e parcial, em diferentes níveis de educação 

complementar e superior. Na pesquisa, Morley posteriormente mostrou o programa para onze 

grupos, alguns de níveis diferentes do sistema de ensino, e outros tantos de sindicatos como 

de centros de formação em gestão – desta vez, principalmente em Londres.  Os grupos eram 

compostos, principalmente, de cinco e dez pessoas. Após a visualização do vídeo, as 

discussões eram gravadas e as falas dos participantes analisadas. O estudo indicou diferentes 

                                                 

120 LOPES, Maria Immacolata Vassalo de; BORELLI, Silvia; RESENDE, Vera. Vivendo com a telenovela: 

mediações, recepção, teleficionalidade. São Paulo: Summus, 2002. 
121 MALHOTRA, Naresh. K. Introdução á Pesquisa de marketing. São Paulo: Pearson Pretince Hall, 2005. 
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respostas da audiência mediante os produtos televisivos, não se justificando apenas pela 

classe, mas encontrando raízes nas diferenças socioculturais e a partir do repertório de vida de 

cada entrevistado.  

No caso desta pesquisa, para fomentar e conduzir as discussões entre os participantes 

engajados nas políticas da Comunidade LGBT – foram exibidas cenas de Amor à vida 

selecionadas por meio de pesquisa documental realizada a partir da leitura da sinopse da 

novela disponível no site oficial da emissora. Tal seleção foi elaborada com vistas a compor 

uma narrativa o mais completa possível sobre a personagem Félix Khoury. Em geral, eram 

momentos em que o personagem interagia com seu pai, mãe, irmã, esposa e parceiro afetivo. 

Essas cenas foram transmitidas por meio do site da telenovela durante as discussões. As 

discussões duraram em torno de duas (2) horas e contavam com quatro participantes. Os 

roteiros utilizados encontram-se disponíveis no Apêndice dessa dissertação. 

Como procedimento metodológico, buscou-se marcar o problema a ser avaliado nos 

grupos de discussão, atentando-nos para a pergunta: quais as leituras dos participantes a partir 

do personagem em questão, como estes jovens, receptores e consumidores da telenovela Amor 

à vida significavam, ressignificavam, interpretavam, discutiam e negociavam os significados 

de questões de consumo levantadas por Félix a partir das cenas exibidas. As cenas foram 

escolhidas de acordo com o momento em que a trama se encontrava, buscando selecionar 

cenas emblemáticas que pudessem enfatizar as características do personagem a ser avaliado. 

Os grupos foram realizados em salas de aula no período da noite para facilitar o 

acesso dos participantes, na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM- SP) e no 

salão de festas do prédio, com acesso à internet, wi fi e televisão. Antes de iniciar cada debate 

– e ao realizar o recrutamento dos voluntários – era esclarecido como seria a dinâmica: assistir 

ao vídeo e conversar sobre as temáticas, frisando que não existiam opiniões certas ou erradas. 

Com o intuito de registrar fielmente as falas de cada entrevistado, foram utilizadas filmadora, 

microfone e gravador de mão. Foi ressaltado que as contribuições de cada um seriam tratadas 

com confidencialidade e apenas utilizada para este trabalho, sem haver divulgação de seus 

rostos e nomes.  

Após o término de cada grupo focal, as falas foram transcritas e os dados pertinentes 

tabulados para posteriormente serem analisados de acordo com cada categoria. A telenovela 

Amor à vida estreou em maio de 2013 na Rede Globo. A realização do primeiro grupo focal 

foi em setembro do mesmo ano.  No ínterim desses quatro meses, foram feitos os preparativos 

para a pesquisa empírica. Sendo uma personagem homossexual, foi decidido por entrevistados 

pessoas pertencentes à comunidade LGBT, ou seja, uma segmentação por gênero, e por 
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facilidades geográficas, residentes na cidade de São Paulo. Foi elaborado um roteiro para 

nortear a discussão, sabendo que este poderia ser adaptado conforme necessário. O script 

criado foi dividido em quatro momentos com o intuito de favorecer as análises finais, sendo 

eles: engajamento e assistência a telenovela; vilania e ações praticadas pelo personagem Félix 

Khoury e sua relação com familiares e amigos; redenção do personagem ao longo da trama e 

por fim, representações homoeróticas. Para melhor realizar a dinâmica, foi estabelecido que 

quatro participantes eram suficientes para uma boa coleta de material, e com o propósito de 

reter a atenção dos entrevistados, seriam mostradas cenas da trama que fossem condizentes 

com as categorias de análises estudadas para então seguir com a discussão. A partir da 

segmentação de gênero dos participantes, o primeiro entrave se deu no recrutamento. Como 

abordar as pessoas? Como explicar a seriedade do trabalho? Pedir para as pessoas exporem 

sua sexualidade era um desafio, que aos poucos foi sendo superado. 

Finalmente conseguiu-se formar o primeiro grupo. Usando de pedidos de amigos e 

seus parceiros, em uma noite, os quatro rapazes foram reunidos. Sua realização foi positiva 

tanto para a coleta de informações como para aperfeiçoar a próxima conversa. A prospecção 

em busca de voluntários continuou com dificuldades, o enredo ficou ‘morno’ e com a chegada 

do final de ano, o recrutamento parou. Em janeiro do ano seguinte, com a trama na reta final, 

foi possível realizar o segundo grupo em um momento positivo, visto que estavam 

acontecendo reviravoltas na telenovela.  

A realização dos dois últimos grupos foi menos trabalhosa, pois havia inserção em 

grupos universitários que debatem questões homoafetivas. Foi esperado que a trama acabasse 

para continuarmos a empiria e, dessa forma, podermos trabalhar a temática do tão esperado 

beijo gay.  

Uma característica comum aos quatro grupos é a timidez no início das falas. Além de 

moderar, foi preciso estimular os participantes a darem seus depoimentos. Já imaginando essa 

timidez, o roteiro foi elaborado com a tentativa de construir um funil, começando pelos 

hábitos de consumo de cada um, como frequência que assistia– à televisão, à telenovela. Só 

então, adentramos nas questões-chave da pesquisa. A seguir, detalharemos o perfil de cada 

um dos quatro grupos realizados. 
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4.2 Os grupos estudados e as categorias de análise: qual é o lugar de fala de nossos 

receptores 

 

Foram realizados quatro grupos focais com lésbicas, bissexuais, gays e travesti, cujas 

idades variaram entre 18 e 40 anos, pertencentes à Comunidade LGBT da cidade de São 

Paulo que buscam combater o heterossexismo, bifobia, homofobia, transfobia, sexo-

negatividade e as pressões conformistas existentes na sociedade em geral.  

Sendo Félix Khoury a primeira personagem homossexual em destaque nas 

telenovelas brasileiras, que ao longo da trama ganhou a condição de protagonista, a escolha 

do público pertencente à Comunidade LGBT para os grupos da pesquisa empírica se dá para 

verificarmos se a representação deste é um avanço ou um retrocesso na mídia. Buscando 

ainda verificar se esse público de fato se sentiu representado pela figura dramática, ou se foi 

apenas uma estratégia comercial a exposição do personagem. 

O primeiro grupo focal foi realizado em setembro de 2013, serviu como um ensaio 

para os grupos focais subsequentes. A trama ainda estava no ar e a discussão foi realizada 

com quatro participantes gays, dois deles com 21 anos, universitários, pertencentes ao 

Coletivo ESPMagia (coletivo universitário engajado em causas em prol dos direitos LGBT), 

de classe econômica alta. Os outros dois participantes tinham 37 anos e não pertenciam a 

nenhum coletivo. Eles eram de classe popular. 

O segundo grupo focal foi realizado em janeiro de 2014, novamente com a 

telenovela no ar. Contou com a presença de três meninas com idade entre 19 e 20 anos, 

novamente pertencentes ao Coletivo Universitário ESPMagia. Uma das integrantes se 

assumiu bissexual e duas delas lésbicas, sendo todas de classe alta.  

O terceiro grupo, realizado em março de 2014, quando a trama não estava mais no ar, 

mas mesmo assim a discussão foi positiva, uma vez que estava no ar a telenovela Em família 

(Rede Globo, 2014), que abordava a união estável entre duas mulheres – tema tratado no 

roteiro de discussão. Foi o grupo mais heterogêneo, formado por um casal em regime de união 

estável masculino, uma participante bissexual e uma travesti. O casal de homens com 37 e 34 

anos são de classe média e vinculados ao PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), atuantes na 

subdivisão dos direitos homossexuais do partido. A moça lésbica de 24 anos já concluiu a 

graduação e pertence à classe alta. A travesti tem 32 anos, não atua em nenhuma frente em 

prol de direitos LGBT e é de classe popular. 

O quarto grupo realizado, em março de 2014, novamente após o término da trama, 

foi composto por cinco participantes, nenhum deles pertencentes aos movimentos ativistas: 
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uma moça lésbica, três gays e um rapaz bissexual. A garota lésbica é universitária, tem 19 

anos e pertence à classe alta; o rapaz bissexual tem 29 anos, de classe média; um homem de 

41 anos, pós-graduado e economicamente bem-sucedido. Em relação aos dois últimos jovens, 

ambos são universitários, um deles tem 20 anos e é de classe popular, oposto de seu colega de 

18 anos.  

Verificando a amostra, é possível considerar positivas as características heterogêneas 

provenientes da diversidade de cada participante, proporcionando um equilíbrio entre idade, 

classe e orientação sexual, respeitando a comunidade a qual formam. Desde o início, propôs-

se a observar como emergem e se constituem os significados de consumo trazidos pela 

personagem de Amor à vida, Félix Khoury, perante uma audiência institucionalizada, no 

nosso caso, representada pela Comunidade LGBT.  

Para melhor ilustrar a formação de cada grupo, foi criado um quadro com o resumo 

do perfil de cada entrevistado, conforme é possível verificar abaixo: 

 

Orientação sexual Idade Classe econômica Ativista da causa

Participante 1 Gay 37 Baixa Não

Participante 2 Gay 37 Baixa Não

Participante 3 Gay 21 Alta Sim

Participante 4 Gay 21 Alta Sim

Grupo 1 - Trama no ar

 

Quadro 1: Elaborado pelo autor 

 

Orientação sexual Idade Classe econômica Ativista da causa

Participante 1 Lésbica 19 Alta Sim

Participante 2 Bissexual feminina 19 Alta Sim

Participante 3 Lésbica 20 Alta Sim

Grupo 2 - Trama no ar

 

Quadro 2: Elaborado pelo autor 

 

Orientação sexual Idade Classe econômica Ativista da causa

Participante 1 Travesti 32 Baixa Sim

Participante 2 Bissexual feminina 24 Alta Sim

Participante 3 Gay 34 Baixa Não

Participante 4 Gay 37 Baixa Não

Grupo 3 - Trama encerrada

 

Quadro 3: Elaborado pelo autor 
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Orientação sexual Idade Classe econômica Ativista da causa

Participante 1 Lésbica 19 Alta Não

Participante 2 Gay 20 Baixa Não

Participante 3 Bissexual masculino 29 Média Não

Participante 4 Gay 18 Alta Não

Participante 5 Gay 41 Alta Não

Grupo 4 - Trama encerrada

 

Quadro 4: Elaborado pelo autor 

 

 

4.3 Categorias de análise 

 

Ao realizar o roteiro para os grupos de discussões, foi pensado em categorias de 

análises que, depois que o material fosse transcrito, pudesse facilitar as leituras em relação a 

personagem Félix Khoury, sendo elas: 

 

a. Consumo cultural, assistência e engajamento à telenovela Amor à Vida: com o 

intuito de verificar se o participante assistia à telenovela e com qual frequência 

isso ocorria e verificar se o consumo da trama transcendia à televisão e passava a 

meios como blog, site oficial da telenovela e redes sociais; 

 

b. Vilania: investigar se o participante aprovou ou desaprovou a vilania do 

personagem, se sele foi bem interpretado, assim como mapear os outros possíveis 

vilões da trama e outros personagens tidos como vilões nas representações 

televisivas; 

 

c. Redenção: constatar se a redenção do personagem no final da trama foi bem 

aceita, comparando as atitudes de Félix no início e ao final do enredo, e se é 

possível uma pessoa se redimir e seus atos; 
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d. Representações homoeróticas: investigar se a cena final, protagonizada por um 

beijo gay foi adequada, verificar se os personagens foram bem representados, se 

os espectadores se sentiram representados pelos homossexuais da trama, se a 

temática da homossexualidade associada à vilania foi bem colocada no enredo, 

averiguar porquê a Rede Globo teve certos pudores com o beijo gay, sendo que o 

programa que vinha em sequência à novela (Big Brother Brasil) mostrava cenas 

de duas mulheres se beijando. 

Essas quatro categorias de análises foram suficientes para mapear e responder ao 

problema de pesquisa proposto, bem como objetivos propostos a serem descortinados nessa 

dissertação. No capítulo seguinte será apresentada a análise detalhada de cada um dos 

participantes dos grupos e as análises a partir de suas leituras. 

Ressalta-se aqui a intenção de olhar para o consumo, tanto da telenovela como 

produto cultural quanto analisar em que medida o consumo delineia a identidade de uma 

personagem por meio da apropriação, ressignificação e valores dos receptores da trama, nos 

auxiliando a tecer nosso objetivo – as leituras da comunidade LGBT de São Paulo sob as 

lentes de seus membros. 
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A verdade raramente é pura e jamais simples. Oscar Wilde. 

 

5. Abrindo o armário: análise descritiva do material empírico 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar o material empírico colhido nos grupos 

focais realizados, de acordo com as categorias de análises determinadas: engajamento e 

assistência à telenovela; vilania; redenção do personagem ao longo da trama e representações 

homoeróticas. Ou ainda, nas palavras de Martín-Barbero e Rey (2004)122: 

 

[As] maiorias que apreciam a telenovela não mais desfrutam tanto do ato de 

vê-la, senão mais de contá-la e é nesse relato que se faz ‘realidade’ a 

confusão entre narração e experiência, em que a experiência se incorpora ao 

relato, que narra as peripécias da telenovela. Até o modo de ver da 

telenovela constitui, entre outros setores populares, uma forma de relação 

dialógica: do que falam as telenovelas, isto é, do que dizem às pessoas, não é 

algo que esteja dito de uma vez, nem no texto telenovelesco, nem nas 

respostas que podem ser extraídas de uma pesquisa de opinião, pois se 

constrói no cruzamento de diálogos do ver/olhar a tela com o do contar o 

visto. A telenovela fala menos a partir do seu texto do que a partir do 

intertexto que suas leituras formam. (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, 

150-151). 

 

Com o intuito de manter a cronologia dos grupos focais realizados, serão analisadas 

as falas dos participantes de cada grupo separadamente, de acordo com as categorias pré-

determinadas, e posteriormente, quando necessário serão realizadas comparações entre as 

falas. É válido ressaltar que aqui foi destacado o que considerou-se mais pertinente. 

 

Grupo 1 

Realizado em setembro de 2013, no período noturno, em uma sala de aula da ESPM, 

com a telenovela no ar. Participaram quatro rapazes gays, dois deles com 21 anos, ativistas da 

causa homossexual e de classe alta, e dois com 37 anos e classe baixa. 

 

 

 

 

I. Categoria Engajamento e assistência à telenovela 

                                                 

122 MARTÍN-BARBERO, Jesús;  REY, Gérman. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção 

televisiva. São Paulo: Senac, 2004. 
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Foi perguntado sobre o hábito de assistir à novela: 

 

Sujeito 2:Assisto bastante. 

Sujeito 3:Eu assisto por causa da Tatá Werneck. Assisti por causa 

dela. Eu queria assistir, mas estou na faculdade. 

Sujeito 1:Eu sempre vejo no Facebook. 

 

Tendo como gancho a resposta de um dos participantes sobre acompanhar a trama 

pela rede social Facebook foi perguntado aos demais participantes sobre essa prática.  

 

Sujeito 1:Tem o Face do Félix. 

Sujeito 2:Eu acho que alguém publica, aparece na página do Face. 

Sujeito 4: Não vejo. Vejo às vezes pedaços da novela, mas capítulo 

inteiro é muito difícil de assistir por causa da faculdade, do horário. 

 

É possível notar a prática da assistência em grupos distintos. É válido ressaltar que a 

página em questão é o perfil criado por um fã do personagem, denominado Félix Bicha Má123.  

 

II. Categoria Vilania e Redenção 

 

Considerando a trajetória da personagem até o momento, foi questionado se ele 

poderia ser considerado um vilão. Foi solicitado que justificassem a resposta. 

 

Sujeito 3:Eu acho que dentro de novela sim. 

Sujeito 4:Mas eu acho que em novela, as mais recentes têm muito 

essa coisa que fica entre o vilão e protagonista, comparando com o 

que era antes, entra um pouco nisso, tem as tramas que ele age como 

vilão, mas ele também deu uma prova que ele acaba sendo mais 

vítima do que protagonista, e eu acho interessante isso, não colocaria 

ele só como vilão. Tem uma parte que passaram ele como vítima.  

                                                 

123 Disponível em: https://www.facebook.com/FélixBichaMa?fref=ts 

https://www.facebook.com/FelixBichaMa?fref=ts


 

 

85 

Continuando nessa temática, questionou-se o papel de César, pai de Félix na trama, e 

foram obtidas as seguintes respostas: 

 

Sujeito 2:Para mim é um safado, cretino, porque se você prestar a 

atenção na parte do hospital onde ele atua, ele é correto, mas quando 

ele descobriu a pilantragem do filho, ele expulsou o filho, mas em 

respeito à mulher, por preconceito de ter filho homossexual eu acho 

completamente errado. 

Sujeito 1: Talvez ele seja o grande vilão da novela, porque ele trai a 

mulher, faz tudo errado, é um safado, teve uma filha, mesmo sabendo 

que ele ama a filha, se ele a criou, ele não teria dúvida. E ele descobre 

a verdade, e a filha dele volta a trabalhar, é a coisa mais natural, no 

caso eu ficaria com remorso, pediria desculpa a filha, porque no 

começa da novela ele era um bom pai, o foco dele era a filha, qualquer 

coisa que acontecesse com a filha ele já mudava completamente, agora 

no fim da novela não está assim, ele já mexeu com a filha, então o 

foco dele mudou um pouco em relação a isso. 

Sujeito 3:Por mais que seja pai dela, não é uma pessoa que fez um 

plano para fazer mal para alguém, só é uma pessoa que faz as coisas 

erradas, não faz um plano para fazer mal para alguém por algum 

motivo. 

Sujeito 4: Eu acho que ele não pode ser visto como um vilão porque 

muitas pessoas se identificam com a ação dele, aqui para nós que 

somos todos gays a gente tem um pouco essa coisa de ir contra os 

ideais dele, mas eu acho que esse perfil muito machista, pai de 

família, tem muito pai de família que age assim, que tem amante e 

fora das relações extraconjugais tem uma postura de família correta, 

não gostaria que o filho fosse gay, apesar de ele ser bem criticado 

como uma pessoa muito ruim, muita gente se identifica, eu acho que 

apesar de caricata é uma situação muito real o personagem. 

Sujeito 1: Eu acho que no final da novela, o Félix é do jeito que ele 

está aí, é por causa do pai. Ele mesmo, o autor, falou que esse lado 

mau do Félix pode ser por causa dele. 
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Sujeito 3: Eu acho assim, está além da bicha má, ele é uma pessoa 

ruim, tipo ele está além da bicha ruim, a bicha má é uma pessoa meio 

ruim, que quer o mal dos outros, e não uma pessoa metida, ele está 

além de bicha má, que fica de birrinha, essas coisas menores assim, 

psicóticos. 

 

Percebe-se na fala do Sujeito 1 um tom bem enérgico e é possível inferir que ele acha 

justificável as maldades de Félix por conta de seu relacionamento com seu pai, sendo este pai 

um “safado”.  

Questionou-se a relação de Félix com sua mãe Pilar com o intuito de investigar as 

questões de vilania que o personagem vinha apresentando e obteve-se uma unanimidade: 

 

Sujeito 1: Na novela a única pessoa que ele quer proteger é a mãe. 

Sujeito 2: A única pessoa que ele se mantém correto é a mãe, ele não 

faz maldade nenhuma. Tem uma cena na novela que ele fala, se tem 

uma pessoa que eu não quero prejudicar é minha mãe. 

Sujeito 1: Pode prejudicar até o filho que não é dele, mas a mãe não. 

Sujeito 3: Eu acho que ela tem uma predileção com ele por ser filho 

dela, porque a menina é filha de outra mulher, proteger o que é seu, e 

ele vai, ela está ajudando ele a conseguir o que ele quer. 

 

III. Categoria Representações homoeróticas 

 

Foi perguntado aos participantes quais personagens homossexuais eles se 

recordavam, e se foram bem representados.  

 

Sujeito 1:O Clô124. Teve uma novela das 7 também, que falava 

“chiclete”. 

Sujeito 4: Tinha bastante personagens, mas em toda novela todos os 

personagens assim são todos estereótipos, mas acho que gay era uma 

                                                 

124 O personagem citado Clô foi interpretado por Marcelo Serrado na telenovela Fina Estampa e atendia por 

Crodoaldo Valério124. Mesmo com o final da tram,a ainda é popular e protagonizou o filme Crô em 2013.  
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coisa muito exacerbada, muito caricatura mesmo. Esse personagem 

que ele falou, eu lembro do personagem, mas não lembro nem o 

nome, e era um personagem secundário, nunca teve um que marcou, 

com uma história forte. 

Sujeito 2: Eu acho uma coisa muito forçada, o ator está conseguindo 

interpretar bem o personagem, mas acho uma coisa muito forçada. Eu 

acho que ele conseguiu pegar uma coisa muito forçada, porque uma 

hora ele está bem homem outra hora está muito afetado, não é uma 

coisa natural como o Clô, você via um gay, ali não, o Mateus Solano 

você vê o ator, ele faz uma coisa que ele não é, para mim está sendo 

forçado. 

Sujeito 4: Eu acho que em comparação aos outros que eram 

caricaturas, eu acho que está muito forçado, mas concordo com ele 

que não parece muito natural, mas acho que não só pelo personagem, 

mas pelo contexto dele, mas pelas coisas que ele passa está muito 

verdadeiro sabe? Olhando o pai dele, eu acho que representa mais a 

realidade, talvez o personagem não é natural, mas pela complexidade 

do tema, do que os outros já trouxeram, ele não pode ser bem 

interpretado, mas ele é mais completo. Novela independente do 

personagem nunca vai conseguir ser genial, mas todos, gay, hetero, 

homem, mulher, sempre é (sic) um pouco estereotipado, sempre vai 

virar, então no caso dele é estereotipado, é mais forçado, mas dentro 

de um personagem normal de novela, ele não é exagerado porque ele é 

gay, ele é exagerado porque ele faz novela e é exagerado como 

qualquer outro personagem. Então, diferenciar a novela de uma coisa 

mais real, eu acho que ele representa um pouco mais a realidade. 

 

 Questionamos ainda o fato da homossexualidade estar atrelada à vilania, se isso 

poderia ser prejudicial à imagem dos representantes do gênero. 

 

Sujeito 3: Eu acho legal, é bom e ruim, bom porque mostra que 

sempre novela gay é aquela frase, falar eu tenho um amigo gay é 

muito divertido, e sempre foi assim em novela, e o fato dele ser vilão, 

é legal porque mostra que gays são pessoas normais, só que são gays, 
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não é que gay é divertido para sair de balada, não mostra que gays são 

pessoas alegres e divertidas e festa e sol, mostra esse outro lado que 

pode ser uma pessoa ruim querendo pegar o hospital do pai, então por 

um lado é legal, mas por outro especificamente, essa história me 

parece ruim, eu tenho medo que no final não que deem a entender, 

mas que fique entendido por mais que não seja a intenção deles, falar 

que ele não só é ruim porque o pai dele é uma pessoa ruim, mas 

porque ele é gay e a relação com o pai dele é ruim. Isso deles 

quererem explicar o motivo dele ser gay, por ele ter uma relação ruim 

com o pai, e fica todo mundo pensando que é assim porque não tem 

contato... Porque é uma coisa de senso comum, se tem uma relação 

ruim com o pai deve ser gay, eu tenho medo que ela reforce isso, ser 

gay é por causa de uma relação ruim com o pai e não outra coisa. 

Sujeito 4: Eu acho que a pior parte do que ele falou é que apensar do 

destaque maior, a pessoa ainda tende a aceitar o gay através de 

estereótipos, sabe? Tipo com essa ideia ou pelas brincadeiras que ele 

faz ou até as brincadeiras que ele faz, até do jeito que ele é mau, ainda 

aceitam o gay através de coisas muito rasas, sabe? Eu vejo isso 

falando de uma experiência muito pessoal, falando de uma novela 

muito antiga que tinha um casal de gays, nenhum dos dois eram 

afetados, e eu ainda não tinha saído do armário para os meus pai. Aí, 

minha mãe assistiu a novela e disse: Eu acho legal gay assim porque 

ele não é tão afetado, e aí depois teve o Clô, que era super divertidão, 

e ela: Ah os gays são super legais, e agora com o Félix: Ah ele é gay 

mas ele tem umas brincadeiras legais, ela acha muito legal, e eu 

acredito que as pessoas acabam se pautando pela novela, então elas 

acabam aprendendo aceitar (sic) certas coisas pelos estereótipos, então 

é legal que as pessoas estão cada vez mais abertas, até para aparecer 

na novela das 8 um personagem gay, ter destaque, mas acaba sendo 

meio ruim, não só com os gays mas com todas as outras minorias. 

 

 

 

 



 

 

89 

Grupo 2 

Realizado em janeiro de 2014, no período vespertino nas dependências da ESPM. Foi 

composto por três meninas com idade entre 19 e 20 anos, sendo duas lésbicas e uma 

bissexual, pertencentes a classe alta e engajadas pelos direitos homossexuais.  

 

I. Categoria assistência e engajamento à telenovela 

 

 Foi perguntado aos participantes se assistiam Amor à vida, com qual frequência e se 

acompanhavam pelas redes sociais. 

 

Sujeito 3: É, está passando a gente assiste, ah, eu vou ver a novela. 

Sujeito 2: Eu vejo pelo Facebook e Twitter, porque as pessoas 

compartilham e indiretamente você vê. 

Sujeito 3: Compartilhamento é tudo, você acaba conhecendo. 

Sujeito 2: É uma coisa que você vê, não é uma coisa que você precisa 

procurar isso.  

Sujeito 1: Já vi várias coisas assim dele. 

 

 Pelas falas das participantes, não demonstram grande engajamento para com a trama, 

no entanto, ao longo das demais respostas, foi possível perceber que eles conheciam os 

personagens e acompanhavam o enredo.  

 

II. Categoria Vilania 

 

Questionou-se eles consideravam o Félix um vilão na trama. 

 

Sujeito 2: Eu acho que não dá, principalmente nessas novelas que a 

gente está vendo hoje em dia, que não dá mais para você dizer 

exatamente quem é o vilão, todo mundo faz muita (vilania)... Eu acho 

que isso chega mais próximo da realidade. Eu acho muito bom 

também fugir daquela coisa maniqueísta, ah o mocinho, bonzinho, só 

faz coisa boa. 

Sujeito 3: O perfeito bonito e o vilão feio deformado que só faz coisa 

má, concordo. 
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Sujeito 2: E o bonzinho vai terminar feliz com a menina bonita, e o 

vilão, sabe, não, às vezes o vilão se dar bem no final. Então é muito 

relativo, então mostrar que todo mundo tem um lado bom e lado mal é 

legal isso. Tanto que a gente viu que o César no começo ele era o 

médico bonzão.  

Sujeito 1: O César agora é um escrotão. 

Sujeito 2: Mas essa parte dele ter carisma confundo um pouco de 

achar que ele realmente é um vilão, mas isso também eu acho que é 

uma coisa que reflete a realidade, porque nada impede que um vilão 

seja uma pessoa engraçada que tenha carisma, nada impede que uma 

pessoa legal seja outra coisa. 

 

Nota-se, na fala dos entrevistados, uma dualidade na questão da vilania. É possível 

dizer que as participantes acham o personagem verossímil visto que, como dito pelo sujeito 2, 

Félix foge do maniqueísmo, tornando-o próximo da realidade. A partir da fala do sujeito 2, ao 

citar o personagem de César e seguindo o roteiro, questionou-se sobre a relação de Félix com 

sua mãe, Pilar. 

 

Sujeito 1: A mãe dele é uma aliada e o pai é como se fosse vilão dele, 

então ele quer fazer tudo para se vingar, ele quer acabar com a vida do 

pai dele e a mãe não, ele quer ela sempre do lado dele e o que ela está 

sempre do lado dele. 

Sujeito 2: Eu não acho que ele faz jogo psicológico com ela não, eu 

acho que ele é bem sincero, parece que ele sente culpa, aquela coisa 

do gay de pedir desculpa, desculpa por eu ser gay etc. Ele tem muito 

isso com a mãe, e muito obrigado por me aceitar. Sempre com essa 

repetição de argumento com ela. Eu acho que está mais ligado nesse 

ponto do que manipular. 

 

Buscou-se investigar também se existiam na trama outros personagens que poderiam 

ser classificados como vilões, e quais deles. 

 

Sujeito 1: Ah sim, quem está parecendo vilão agora é aquela mulher 

que ia dar o bebê e não quer dar mais. 
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Sujeito 2: Talvez as maldades que ela faça sejam menores, então tem 

um impacto menor do que jogar uma criança numa caçamba, criou a 

novela inteira, criou a trama inteira em cima disso. Então isso é uma 

maldade que se torna grande, porque pode parecer uma coisa pequena 

se colocar uma criança numa caçamba, mas gera vários problemas, e 

as maldades que essa doutora faça sejam menores, tenham menos 

impacto, menos repercussão. 

 

Visto que nessa etapa são trazidos recortes das falas dos entrevistados, cabe situar 

que o sujeito 1 refere-se à personagem Amarillys, pelos motivos que descreve, e o sujeito 2 

cita a personagem Glauce, médica que assassinou uma enfermeira e fora acusada de não 

salvar uma paciente no parto de seus filhos.  

Perguntou-se aos respondentes se atrelar a questão da homossexualidade à vilania 

poderia ser prejudicial à questão de gênero, criando uma imagem negativa aos homossexuais. 

 

Sujeito 2: O problema dela, é que o Félix ele tem esse lado bom e 

esse lado ruim, ele faz a maldade, mas depois ele sente culpa, ela não, 

ela é aquela versão do politicamente correto 100%, ela não faz nada de 

errado, ela teve a menininha, casa com o cara, vai morar na casinha no 

subúrbio e não se importa dele ser pobre, ela é muito certinha, ela não 

tem nada que destoa disso. Ela é sem sal, porque ela é 100% boazinha, 

o Félix não, ele tem o lado do sarcasmo, tem o lado da maldade, os 

outros personagens que representam a realidade, porque tem o lado 

bom, tem o lado ruim, ela é o contrário ela só tem o lado bom, não 

tem nada nela. Ele que faz a maldade, ele sente culpa, ele é gay, ele é 

isso, são várias coisas que compõe, e ela não, ela só é boazinha e acha 

ruim que ele possa fazer uma maldade, quer justiça, não pensa em 

herança, porque os pais estão vivos. 

Sujeito 1: Eu acho que até assimilação para uma pessoa mais nova, 

que tem 9, 10 anos, vai assimilar que gay é mau. 

Sujeito 2: Vai ser mau, então tem essa assimilação que eu acho 

bizarra. Então a população, principalmente a população brasileira, a 

gente está falando desse caso que é uma novela brasileira, em seriado 

a gente vê de outro jeito, em filme a gente vê de outro jeito, que as 
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pessoas não estão preparadas ainda para juntar o sarcasmo do Félix 

com a maldade do Félix, com o conflito psicológico que tem, porque 

ele teve problema de família, e ele ser gay. Eu acho que uma coisa 

realça muita a outra, uma coisa influência muito a outra, contamina, 

uma informação contamina a outra, porque se fosse um vilão normal 

que nem a gente está acostumado a ver, se fosse um vilão que nem a 

gente está acostumado a ver, não ia checar, é um vilão ok, mas aí, 

quando coloca tudo isso num personagem só, eu acho que esse que é o 

problema. Eu tenho pra mim, a gente estava falando disso lá embaixo, 

eu tenho pra mim que gay é uma característica está inerente a pessoa e 

tal, e isso não interfere nas outras características dela, porque existe 

hetero que eu não gosto da personalidade, tem hetero que eu não gosto 

do jeito que fala. 

 

III. Categoria Representações homoafetivas 

 

Foi questionado quais personagens homossexuais vistos na mídia se lembravam, e se 

eram boas representações: 

 

Sujeito 2: De novela eu lembro de Torre de Babel, lembro uma que 

passou Viver a Vida,.(do filme) Smurfs 2. Eu vi o filme, foi muito 

bizarro porque eu fui assistir esse filme e tem um dos, eu não assisti o 

1, eu jogava vídeo game quando era pequena, mas enfim, eu fui no 

cinema assistir esse filme porque era o único que tinha nesse horário, 

eu estava dentro do cinema, meu tinha um dos smurfs que era o smurf 

vaidoso, meu! Ele era completamente afetado, afeminado, tudo que 

ele fazia, tudo que ele falava, ah como estou lindo, e falava alaca, e 

falava um monte de coisa, as crianças, eu não saberia o que falar, 

porque eles não falavam que ele era gay e nem nada, mas assim, era 

completamente estereotipado, completamente. 

Sujeito 1: Achei legal aparecer isso em um filme de criança. Lembrar, 

eu me lembro do Crô. 

Sujeito 3: O Crô. Tem uma série que é Happy Endings, mas é no 

estilo Friends, mas tem um cara que ele é gay, extremante gay e toda 



 

 

93 

hora fala, você não gay porque não faz isso, cara eu sou gay eu sou 

assim. E ele é todo machão, cerveja, esporte, estereótipo de macho 

sabe, eu achei bem legal essa série. 

 

 Foi perguntado se as participantes de recordavam de personagens vilões 

homossexuais. 

  

Sujeito 2: É vilão gay eu acho que não, porque eles sempre colocam 

os gays em papéis muito secundários. Porque o Crô que era um 

mordomo podia ser de vilão, não tinha como ser um vilão. 

Sujeito 1: O que eu lembrei agora que é ridículo é o japonesinho do 

(filme) Se beber não case, ele é totalmente gay e ele é um p*** vilão 

no filme, mas assim, sei lá, não tem nada de mais, é que é tão idiota 

que você não dá muita atenção ao que acontece lá. Mas ele é um vilão 

gay não deixa de ser, mas é estereotipado. 

 

 Percebe-se que neste segundo grupo focal a personagem Crô também foi recordado e 

citado pelos participantes.  

Foi perguntado sobre a representação do personagem Félix e de outros personagens 

de trama, se eram bem feitas, ou se possuíam características exacerbadas, estereotipadas. 

 

Sujeito 3: Eu acho sensacional a interpretação dele. Acho que dentro 

do proposto, porque não é ele que escreve, não é ele que fala, eu vou 

fazer desse jeito, mas ele está, mas ele está fazendo um ótimo trabalho 

como ator, eu adoro ele. 

Sujeito 1: Eu também acho, eu acho que ele está fazendo muito bem, 

se o objetivo mesmo é estereotipar, ele está fazendo bem, porque 

realmente eu acho que tem cara que é assim mesmo. É o jeito dele que 

eu acho engraçado, mas não as coisas que ele fala. Nunca dei risada 

daquele negócio da Santa Ceia. 

Sujeito 2: A interpretação dele eu acho que não tem o que falar, ele 

está muito bem, mas o erro eu acho que está em concentrar o vilão ser 

gay, ser desse jeito malvado e as coisas que ele faz meio que justificar, 

meio que inconsciente, inconsciente porque ele tinha um irmão, o 
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irmão morreu na piscina, sobrou ele. 

Sujeito 1: Tem também o casal Eron e Niko. A primeira coisa que eu 

percebi assim que eu quis entrar na novela e eu adorei porque eles não 

são o que a gente falou, estereótipo dos gays. Eu adorei, tipo eu fiquei, 

caracas isso é muito legal, por ser um casal gay vivem normal, não são 

afeminados como todos os outros que são retratados na novela. Até 

porque eu acho que existem mais casais assim do que normalmente 

afetado. E eu achei chato porque justamente, enfim, aparece um casal 

que seria uma coisa mais normal que a gente ver e o cara que é mais 

básica, é menos afetado do que o outro, os dois não são muitos, mas 

ele é menos, aí ele vira hetero. 

Sujeito 2: Então querendo ou não influenciar os outros ou deixando 

passar sem querer, o cara que escreveu, ele está mostrando que ele e 

mais milhões de pessoas pensam. Que eu acho que a novela pela 

responsabilidade social que ela tem, ela não deveria mostrar essas 

coisas, ela tem que mostrar o que acontece na vida, tem que mostrar 

coisas certas, coisas erradas, mas por se tratar de uma situação que 

envolve preconceito, eu acho que ela tinha que ter um posicionamento 

que fosse contra o preconceito não fosse a favor do preconceito. 

Porque existem gays afeminados, tudo bem mostrar gays afeminados, 

existem negros, favelados, mostra que tem. Eu acho a função da 

novela é mostrar a vida real, mas quando se trata de pessoas com 

câncer morrendo e tal tem que mostrar, mas quando trata do lado 

social ela tem uma força muito grande pelo alcance que ela tem, desde 

do mais rico até o mais pobre. Então assim, é um meio muito bom 

para você fazer essa propaganda social quando tem, por exemplo, 

síndrome de Down, que eles mostram que criança com síndrome de 

Down pode ter uma vida normal. Mas nesse caso dos gays eles sempre 

pecam nisso, porque eles vão lá e fazem justamente ao contrário, ao 

invés de mostrar que podem ter preconceito, colocam o gay como 

mordomo, colocam o gay como sabe, essas coisas .... É nesses casos 

que deviam mostrar, ou se ele entrasse outro cara e sendo feliz com 

outro cara, não sei, mas um jeito de ir contra o preconceito, não a 

favor do preconceito, a favor desse estigma, dessa 
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heteronormatividade de provar. A função da novela, a função desse 

núcleo era mostrar que gays podem ser felizes, que pode ser legal 

(sic). Ai vai lá e não, faz justamente o contrário, prova que gays, não é 

que prova, representa, então isso meio que no inconsciente é o que 

está no inconsciente de todo mundo. Mostra que está errado que pode 

mudar. 

Sujeito 1: A gente tem um amigo que ele é assim, ele só não se aceita, 

mas ele é, mas ele não se aceita por causa dos pais, então ele não gosta 

de estar falando, mas ele é e é totalmente bichona, totalmente. Então 

eu acho que existe os dois e os dois são representação, mas o negócio 

é que eles fazem o uso muito frequente do afeminado. E tem gente, eu 

não sei se isso é preconceito ou não, eu acho que até pode ser, a 

pessoa fala, eu não gosto disso do cara ser afeminado do meu lado, eu 

me sinto meio... Começa assim, mas eu não tenho nada contra ele, 

mas eu gosto desse tipo, eu acho que é uma forma, você está falando 

que você não gosta de uma pessoa pelo jeito que ela é. Se o cara é 

assim, não foi porque ele escolheu ser assim, tipo, agora sou gay 

quero que todo mundo fique falando de mim. 

 

É válido ressaltar que cada grupo focal possui suas particularidades por conta de seus 

representantes, sua cultura, suas visões de mundo e repertório. No caso deste debate, o sujeito 

2 se destaca, tomando muitas vezes a palavra, de modo organizado e respeitando os demais 

membros. 

Em relação aos dois últimos grupos focais realizados, devemos chamar a atenção 

para algumas mudanças no roteiro das discussões visto que a trama já não estava mais no ar, e 

houve na telenovela a protagonização do beijo gay.  

 

 

Grupo 3 

Realizado em março de 2014, quando a trama já estava encerrada. A discussão 

ocorreu no salão de festas do prédio da moderadora, com internet wi fi e televisão, com a 

presença de um casal gay de, respectivamente 34 e 37 anos de idade, pertencentes à classe 

baixa; uma travesti de 32 anos, também de classe baixa, e uma moça bissexual de 24 anos de 

classe alta.  
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I. Categoria assistência e engajamento à telenovela 

 

Novamente, o debate foi iniciado perguntando sobre o engajamento e hábitos de 

consumo em relação à telenovela. 

 

Sujeito 1: Todos os dias. 

Sujeito 2: Eu assistia quase todos os dias, quando eu perdia eu assistia 

pela internet, na verdade, pra mim era mais fácil de ver.  

Sujeito 3: Assiduamente. 

Sujeito 4: Não assistia. Na verdade, eu ficava com o Sujeito 3, ele 

assistia, eu ficava junto, mas não gostava. 

Sujeito 2: Eu assistia muito pelo site, como falei, e adorava a fanpage 

Félix Bicha Má do Facebook. 

Sujeito 1: Meio por cima, eu entrava em portais de notícias e as vezes 

via alguma coisa, mas também gostava da Bicha Má do Facebook.  

Sujeito 3: Eu quando não conseguia assistir eu gravava pela televisão, 

mas não acompanhava pela internet como o Sujeito 1 e 2. 

 

Com exceção do sujeito 4, todos os participantes assistiram e acompanharam a trama 

além do exibido na televisão, não só buscando informações em blogs e portais, mas 

demostraram buscar os capítulos em outras fontes quando não conseguiam assistir pela 

emissora. 

 

II. Categoria vilania 

 

Como já sinalizado, este grupo focal foi realizado depois do término da telenovela, 

então, foi possível abordar a questão da vilania e redenção a partir das relações de Félix com 

alguns dos demais personagens da trama ao final dela, e em seu início. 

Um dos participantes, em meio à conversa, disse que o personagem de Félix era para 

ter sido um vilão e não foi. Sendo assim, replicamos a pergunta: Félix foi um vilão? Quais 

foram os vilões de Amor à vida? 

 

Sujeito 2: Ninho foi um bom vilão. 
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Sujeito 1: O Ninho foi um vilão ali, a altura. Principalmente pelo fato 

de roubar a Paulinha. 

Sujeito 1: Ah, ele era um cara que depois ganhou dinheiro e queria a 

filha de qualquer jeito. Mas, por um lado, eu não tiro a razão dele de 

querer a filha, a filha era dele, sabe? O César foi um vilão. 

Sujeito 2: O Félix. A gente não pode negar que no começo até o meio 

da novela ele foi um vilão. 

Sujeito 3: A amante do César... 

Sujeito 4: A Aline. 

Sujeito 2: A Aline era vilã. Não sei... Ela fazia aquilo por vingança e 

ela achava que estava certa por fazer aquilo por vingança. E todo 

mundo passava a mão na cabeça dela e falava que ela estava certa de 

fazer aquilo por vingança. 

Sujeito 4: Então, mas aí, se esse lascado não tivesse chifrando a 

mulher dele com minha tia, minha mãe não tinha morrido, então pra 

mim ela é uma vítima, uma vilã, com essas coisas absurdas, matou 

gente, então é uma vilã sim, mas inicialmente uma vítima dele, porque 

o trauma foi causado quando ela era criança, uma adolescente, então 

ela não tinha discernimento e responsabilidade das coisas... Do ponto 

de vista mais clichê, com certeza ela era uma vilã, e é a mesma crítica 

que eu tenho, ao invés de deixar a coisa mais nebulosa, o que ele fez, 

ele foi aumentando a vilania dela, para chegar a um ponto que olha ela 

é a vilão clichê de tabela, porque é isso que eu acho que não é 

interessante, porque realmente ela começou com um início que ela não 

seria vilã, ela teria sido projetada por uma vingança de outra pessoa, 

se você deixar a coisa mais nebulosa, será que é vilã mesmo? Será que 

ela está certa ou errada? 

Sujeito 1: A Suzana Vieira! 

 

Neste terceiro grupo, novamente vem à tona o nome do personagem de Pilar (Suzana 

Vieira), mãe de Félix. Sendo assim, foi questionado o surgimento desse nome. 

 

Sujeito 1: Porque ela mandou fazer o acidente da mãe da Paloma. Isso 

é uma vilania.  
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Sujeito 2: Mas de novo. São vilões que você entende, porque são 

humanos que erraram. 

Sujeito 3: A Suzana Vieira era horrível, ela se fazia de sonsa, aceitou 

uma criança que o marido trouxe sem questionar, o César era podre, 

mas ela era quase tão ruim quanto... 

 

Diante da fala do sujeito 3, é possível refletir que as maldades, as vilanias também 

podem ser ações não explícitas, um sujeito omisso, aceitar algumas coisas sem questionar 

também pode ser prejudicial ao outro. Ao passo que a mãe de Félix, que sempre o apoiando e 

lhe dando amor foi considerada uma vilã, questionamos o papel de César, pai de Félix.  

 

Sujeito 3: Pra mim ele é a representação do homem brasileiro, 

machista, retrógrado, ultrapassado, que uma vez que ele tem o poder 

acha que pode tudo, comprar tudo e todos, e pra mim é um grande 

problema social, que muita gente não tem pai, foi feito por alguém, 

mas não tem pai, e ali é a mesma coisa, ele não tinha pai, porque o pai 

direcionava, percebia a sexualidade dele, os pais sempre sabem, 

principalmente mãe, percebia, não gostava, mas para não ter atrito 

com a esposa e com os familiares, acabava ignorando e depositou toda 

atenção na menina, tanto é que ela era a filha dos olhos dele, até ela 

decepcioná-lo em algumas coisas. Mas tudo que ele questionou, que 

ela errou que ele errou, foram coisas que ele cometeu antes, então pra 

mim ele é o grande vilão machista, é a palavra da história. 

Sujeito 1:Eu acho que ele foi. Eu acho que ele foi vilão no fato de 

ter... Aí que tá, ele traiu a mulher, sabe? Não foi uma vez só. Tudo 

bem que ele foi enganado pela menina, mas ele arranjou outra amante 

depois de muito tempo. Ele tratava mal o próprio filho. Eles nunca 

contaram do primeiro filho que morreu e, até na cena que eles falam 

dessa morte, ele fala que a culpa da morte é do Félix: “Porque você 

era chato! Porque você não parava de chorar! E você era uma criança 

irritante”. Gente! É uma criança e o próprio Félix falava, “pai, eu era 

um bebê!”. E ele fala, “mas você era chato!”, tipo, isso para mim era 

uma vilania. 
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Diante dessa classificação do personagem como vilão, questionou-se o desfecho do 

personagem foi adequado, e obteve-se uma unanimidade. 

 

Sujeito 2: Foi. 

Sujeito 1: Foi. 

Sujeito 4: Foi, com certeza, pagou a língua, deu um tapa na cara... 

Sujeito 2: Na minha opinião é assim, o universo faz questão de 

retribuir as coisas que você manda a ele. Tudo que o César teve foi 

coisas que ele mesmo construiu. Se ele não tivesse sido burro, e 

tivesse acreditado na Paloma e no Félix, isso nunca teria acontecido. 

Ele estaria bem, enxergando, feliz. Isso aconteceu pela teimosia dele, 

pelo erro dele. O que ele fez, e como ele acabou no final, foi a 

retribuição do que ele construiu. 

 

Perguntou-se aos participantes se eles se recordavam de algum vilão que fosse 

homossexual em alguma telenovela, filme etc., e novamente chegou-se a uma unanimidade 

negativa, ninguém se recordava.  

 

III. Categoria redenção 

 

Visto as transformações da personagem Félix Khoury no decorrer da trama, buscou-

se investigar se os participantes acreditavam em redenção. 

Sujeito 1: Acredito. Completamente. Todo mundo merece redenção, 

até no caso da Aline.  

Sujeito 2: Mas ela não tava nem um pouco afim de ter uma redenção. 

Isso é diferente, o Félix quando perdeu tudo e ficou sem grana, ele 

aprendeu naquilo o que era amor. Ele aprendeu que podia melhor. E 

começou a mudar de acordo com isso. Mas a Aline não queria mudar, 

ela achava que aquilo era justo e nada tirava isso da cabeça dela e eu 

acho que ele foi bonito por conta disso, ele descobriu o amor de todos 

os modos possíveis, da pessoa que cuidou dele na infância, de 

parceiro, de família, descobriu amor da sobrinha dele que sempre 

maltratava... 

Sujeito 3: É o que eu já disse, eu não acredito, mas foi um final 
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esperado, eles deram para o público o que o público gostaria, mas 

ficou muito novela anos 70, 80, que a mocinha sofre, sofre e depois 

vai lá e perdoa o algoz dela, vive feliz, que no caso era o pai dele que 

fez tudo o que fez e ele acabou cuidando daquele pai que destruiu a 

família toda, aprontou tudo e aí, ele teve a compensação dele, que é 

ficar com mocinho, que o Thiago Fragoso era o mocinho, então eu 

acho que podia ser bem melhor do que aquilo, o César teve um final 

fraco pelo tanto de atrocidades que ele cometeu entendeu, e sei lá, a 

personalidade que eles imprimiram foi uma pessoa que perdoa o filho, 

que realmente amava o pai queria ser aceito pelo pai, e que realmente 

amava o pai, mas eu acho que pelo o que ele fez não tinha perdão, eu 

me isolaria, ai é uma questão de personalidade mesmo, do que você 

gosta e não gosta. Mas não achei nada de mais o final, bem esperado. 

 

Foi perguntado aos entrevistados o que acharam do desfecho entre Félix e Niko e a 

questão do beijo entre eles. 

 

Sujeito 2: O Carneirinho mostrou para ele o que era o amor. Então o 

beijo do final era de agradecimento, beijo de “você faz parte de mim”, 

beijo de amor. A parte tocante é que os atores conseguiram de maneira 

muito natural, fazer uma coisa que você não pode encenar. Um beijo 

daquele não dá pra ser encenado. Primeiro beijo homossexual, ah... A 

gente viveu com isso, somos de uma geração que acha isso natural! 

Para gente o beijo é só um beijo. 

Sujeito 4:Eu também achei um final bem padrão com beijo no final e 

ponto final, e todos viveram felizes pra sempre. Também não sei se 

tem outro final que pode se ter em novela na Globo entendeu? Talvez 

seja esse que o público pede. 

Sujeito 3: Pra mim eles só fizeram uma versão gay do que já fizeram. 

Aliás não só eles fizeram como agora a gente está tendo uma 

enxurrada de versões gays dos filmes e novelas padrões 

heterossexuais, mas não que tinham sido um final... Foi um final 

padrão. 
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Sujeito 4: A única coisa que pode se destacar é que foi bem feito, 

realmente foi algo tocante, eles tiveram a delicadeza, você via que o 

diretor realmente sentou e observou cada palavra, marcação, cada luz 

isso sim, mas ninguém esperava diferente. 

 

A partir dos discursos dos entrevistados, é possível verificar que o final foi bem visto 

e a questão do beijo foi secundária. Foi questionado também o desfecho da trama como um 

todo, sem perguntar especificamente de algum personagem.  

 

Sujeito 2: Uma coisa que eu achei engraçada nessa novela é como no 

começo ela era sobre o Bruno e a Paloma e como, de repente, não era 

mais Bruno e Paloma. Era a Tetê, o Félix, César e Carneirinho. 

Sujeito 1: Não! E a Delícia e o Palhaço!  

Sujeito 3: Eu acho que é exatamente o que a gente falou, é um clichê 

novo. Um clichê versão dele, ele só pegou e atendeu a demanda 

novamente. 

Sujeito 4: Por um lado é bom porque pelo menos a gente vai bater 

naquela tecla direto que família também são um casal gays e essa 

família Margarina gay seja importante para reforçar isso, mas continua 

sendo o clichê do clichê é só fazer a família Margarina que termina 

feliz para sempre porque se não o público não gosta. 

 

IV. Categoria representações homoafetivas 

 

Perguntou-se aos entrevistados quais personagens homossexuais expostos pela mídia 

se recordavam, e se suas representações eram apropriadas. 

 

Sujeito 1: Eu não me lembro do nome, mas as personagens de Torre 

de Babel e o Crô. 

Sujeito 2: Isso! O Crô! Foi muito épico. As de Torre de Babel na 

época impediram o beijo. 

Sujeito 1: Por isso que mataram elas... 

Sujeito 3: Para mim a maioria antes do Félix que era um divisor de 

águas, era sempre estereotipado, era sempre do núcleo de comédia, 
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que nem tinha o Luiz Carlos Tourinho, que era o ator que faleceu que 

falava “Abalou Bangu” que tinha um cara que era mau e ele era 

assistente, tirando a Próxima Vítima que tive o casal que depois não 

virou, ou os que foram assassinados na Torre de Babel, toda novela 

sempre nos núcleos cômicos, e eu acho que o Félix era o primeiro que 

era uma pessoa bem sucedida, não era dele o Hospital, mas era o 

diretor, ele era super graduado, ele tinha uma família, torta ou não, 

mas tinha, ele tinha toda uma estrutura que antes não existia nos 

outros textos, então eu acho que foi importante, mas o que eu me 

lembro é isso, a maioria era dos núcleos cômicos. 

 

Neste terceiro grupo pela terceira vez os participantes refém-se a personagem Crô da 

telenovela Fina estampa veiculada entre 2011 e 2012 pela Rede Globo. Outra característica é 

citarem que sempre as representações homossexuais masculinas são em tom secundário, como 

mordomo, cabelereiro, não no papel de protagonista.  

Tendo em vista a referência ao personagem Crô, e seguindo parcialmente o roteiro, 

perguntou-se sobre o “épico” mordomo de Fina estampa. 

 

Sujeito 2: Porque assim, ao mesmo tempo que teve muita crítica, teve 

muita gente curtindo, porque era estereotipado totalmente o gay, só 

que era um estereótipo muito engraçado. Os gays, pelo menos meus 

amigos, não ficavam revoltados por conta disso, muito pelo contrário. 

Sujeito 3: Eu me lembro dele e odiava também. E é mal feito, você vê 

eu não assisto, mas eu sei tudo, a interpretação era mal feita, até no 

sentido artístico da coisa, eu acho que até para fazer o caricato tem 

que ser bem feito as coisas. 

Sujeito 4: Até tem gente assim na vida real, mas como a novela é uma 

microparte da vida real, tem um tom abaixo, o tom que eles 

imprimiram era muito excessivo e era isso mesmo, para ser engraçado, 

para conquistar o público, porque querendo ou não o diferente e 

engraçado conquista e era muito mal feito mesmo. 

Sujeito 3: E na minha opinião talvez o problema desse tipo de 

personagem não só homossexual, é que talvez a pessoa seja caricata 

em alguns momentos, mas existe algo nas outras facetas que nunca 
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são mostradas, sabe a pessoa ser triste, sofrer. 

 

Diante dessas falas, evidenciam-se os sujeitos 3 e 4 radicalmente contra esse tipo de 

representação, caricata e sem outras características, o que pode-se dizer que torna a 

personagem menos real. Diante disso, buscou-se investigar mais personagens homossexuais 

na mídia e verificar se eles eram mais bem representados. 

 

Sujeito 4: Eu acho que os mais marcantes pra mim de homossexuais 

era do Queer as Folk que foi o primeiro seriado gay mesmo, e, mas 

não tinha um, eu achava isso um pouco estereotipado principalmente 

por questão de aparência que eram todos musculosos, mas todos 

davam uma certa representação do homossexual, e era menos, não 

tinha tantos dedos, mostrava o gay caçando, então ele era mais 

próximo do que acontecia do que essas coisas por TV aberta. 

Sujeito 1: Em novela é mais complicado porque é mais recente os 

papeis homossexuais, não tinha tanta visão de homossexualidade. 

Quem mais? Se for em relação de filme, acho que o filme mais 

importante no trabalho de homossexual é o Milk. 

 

Também foram citados em outro grupo focal, e retornou nesse o casal lésbico de 

Torre de Babel e diante disso, questionamos sua representação. 

 

Sujeito 1: Foram. 

Sujeito 2: Foram. 

Sujeito 4: As lésbicas? Sim... acho que sim... 

Sujeito 3: Acho que sim, eram um casal usual, sem trejeitos. 

Sujeito 1: Quer dizer, na Silvia Pfeifer e a Christiane Torloni, 

mataram, né? Não deixaram acontecer e sendo que nem tinha beijo 

nem nada naquela época, sabe? Simplesmente mataram. Foram 

personagens de vida curta, não tiveram uma ascensão. O Crô não, 

desde o primeiro capítulo ele já veio, né? O Cintura Fina na Hilda 

Furacão, que também é um personagem verídico. Eu acho que os 

personagens que são mais verídicos, eles têm o melhor trabalho e os 

atores que os fizeram, pô! Marcelo Serrado como Crô se revelou. 
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Porque o cara era sempre mocinho, vilão mequetrefe. 

 

Refletindo sobre o que foi dito acerca das representações da personagem Crô e “as 

lésbicas de Torre de Babel” pode-se comparar e concluir que as representações masculinas, 

são estereotipadas e exageradas, além de serem papéis secundários, ao passo que as 

personagens femininas recordadas são melhores representados, embora, no caso de Torre de 

Babel o público rejeitou o casal de modo que na trama as duas mulheres morreram em uma 

explosão. A partir daí foi perguntado se a personagem Félix havia sido uma boa reprodução 

dos homossexuais, e se os entrevistados se sentiam por ele representados.  

 

Sujeito 2:Ele como vilão, é claro que ele não representou os 

homossexuais. Mas ele como um cara com problemas e que não podia 

sair do armário, aí sim. 

Sujeito 4:E ele foi um bom ator dentro do que possibilitaram para ele, 

é claro que se tivesse um material mais rico, um texto melhor, porque 

o autor não me satisfaz, acho um autor muito raso, ele conseguiria 

entregar para o público algo bem melhor. Eu não acredito muito na 

oscilação de personalidade que existiu, porque ele era uma pessoa que 

era capaz de colocar a própria sobrinha na caçamba e depois virou um 

santo, eu acredito que as pessoas se adaptam as situações que elas 

precisam para poder viver, mas mudar da água para o vinho eu não 

creio que isso exista. Mas a grosso modo ele fez o trabalho dele muito 

bem, porque a novela em si foi muito mal escalada, uma representação 

muito ruim, e eu acho que ele se destacou por isso, formação teatral. 

Sujeito 3:Se até me falou se existe um personagem que me marcou 

muito e eu lembrei de um que talvez responda bem isso. Tinha um 

personagem, não era só o personagem, mas ele me marcou porque ele 

era um personagem homossexual, mas o enredo em si que era da “7 

palmos”, e era justamente ele era muito bom aquele seriado, e muito 

bom àquele personagem por dois motivos, primeiro porque todos eles 

oscilavam, não existia uma representação do mal e ruim, você não 

apontar ninguém como bom ou ruim, você via as pessoas que tinham 

defeitos e qualidades e que elas evoluíam, e ele em especial evoluiu 

porque saiu de um homossexual extremamente enrustido, para um 
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homossexual que no fim se casou e teve filhos, mas isso com um 

enredo mais realista, de todos os problemas que ele teve que nada era 

flores, mas que tinha momentos bons, ele tinha momentos de grande 

generosidade e tinha momentos que não, mas isso eu acho que deriva 

mais do cara que escreveu do autor e o personagem do que no ator 

diretamente, é obvio que ele era um bom ator, mas ele tinha um bom 

material para trabalhar, porque se não fica isso mesmo, por mais que o 

ator se desdobre o texto está ali, e ele tem que falar esse texto. Fica 

complicado. 

Sujeito 2: De uma maneira geral, sim... 

Sujeito 1: Muito no sentido de que, mesmo eu sabendo que era ficção, 

eu ficava imaginando que a aceitação do César poderia acontecer entre 

eu e meu pai também, da mesma forma que eu torci por eles, no 

fundo, eu torço por mim também, mesmo sabendo que aquilo não é 

100% real... 

Sujeito 4: A minha percepção, partindo do que eu falei antes dos 

outros, dos anteriores a eles parcialmente sim porque é o mais 

próximo da realidade, é o mais próximo do possível, de alguém que 

pode ser bom e ruim, pode errar, pode acertar, pode gostar, pode não 

gostar, pode se vingar como pode fazer o bem, então por isso ele me 

representa, porque os outros não tinham essa chance, não tinham uma 

vida para isso, a vida era delimitada, ou para fazer rir, ou para fazer 

passar vergonha ou para ser descriminado, ele não, ele tinha um 

transito maior na história e depois começou a carregar a novela toda 

nas costas, então a partir disso me representa por isso, só. Eu não acho 

que representa, mas pelo menos deu visibilidade, e tirou o alienígena e 

está começando a por no lugar, mas eu acho que o mais importante 

que tem se tentado fazer é que está tirando os esqueletos em algum 

sentido, quanto pai de família é gay? Quantos pseudoheteros a gente 

tem nessa sociedade? E qual é o mau que isso faz? Qual o impacto na 

vida de todo mundo? 

 

Questionou-se também se os participantes viam como positivo o aumento da 

temática homoafetiva nas telenovelas, e se eles consideravam essas representações uma 
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ampliação em prol dos direitos homossexuais, e se analisavam isso como um avanço. 

 

Sujeito 4: Eu bato na mesma tecla, o problema às vezes é real na 

condução, um exagero, tanto para o bem tanto para o mal. A caricatura 

pela caricatura dos gays ser afetado, ou a caricatura também em que 

todos os gays são bonzinhos, vamos fazer todos eles mocinhos, então 

assim, é muito complicado isso, e mais do que isso, começar a tirar 

isso, ah ele é gay, o personagem gay, não é o personagem que dentre 

outras características...  Quando a gente conseguir tirar do foco a 

sexualidade em si, que é difícil, hoje a gente não conseguiu tirar isso 

nem do negro, a primeira coisa que a gente fala do personagem é que 

ele é negro, a gente está se apegando nisso há muito tempo. 

Sujeito 1: É a protagonista negra, e não é a protagonista e pronto 

simplesmente, é o protagonista gay, e não o protagonista que uma das 

características é ser gay, quando essas coisas começarem a se tornar 

secundárias, terciaria, ai se você me perguntar se está sendo bem 

representado? Agora ele está sendo bem representado, porque agora é 

uma característica, pode até ser importante para o enredo, mas não 

necessariamente é o que deveria chamar a atenção. 

Sujeito 4: Não devia ser o cartão de visitas do personagem não devia 

ser a sexualidade dele... são os ‘clãs’ da sociedade.   

 

Sobre a ampliação dos direitos homossexuais: 

 

Sujeito 3: Deu visibilidade contribui, é claro que foi uma visibilidade 

equivocada tanto é que eles mudaram o rumo das coisas, e eles não 

sabem direito como lidar com isso porque sempre ficam esperando a 

reação da sociedade, a nossa sociedade é um pouco acomodada, às 

vezes aceitam coisas e demoram para reagir, mas é importante porque 

dar visibilidade para alguém que vivia nos guetos, que vivia 

escondido, pelo menos está trazendo à tona a temática, ai a condição 

disso já é outra história. 

Sujeito 4: Nesse ponto eu não tenho o que discordar, pelo menos 

existe primeiro passo para... Pelo menos agora ele existe, porque se 
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você pegar qualquer obra dos anos 70 não existe, inexistente, e 

quando existe... 

Sujeito 3: Era subentendido, era um alienígena, ele não tinha família, 

vida, não ia no banheiro, ele não dormia... 

Sujeito 1: Sim, contribui pra ampliação, mas o problema é que eles 

colocam o gay floreado, a esposa traída como louca, é muito extremo, 

mesmo sendo ficção, tem que dosar melhor... 

Sujeito 2: Acho que pode servir como uma tentativa de diminuir um 

pouco a homofobia, mostrando que gay não é extraterrestre, são 

pessoas normais, com sentimentos, problemas... 

 

Uma questão importante a ser trazida neste momento é a repercussão de um beijo 

gay em uma telenovela ter tido tantos cuidados para ser exibido sendo que o programa 

seguinte à telenovela, o Big Brother Brasil, mostrava cenas homoeróticas sem censura. Foi 

questionado isso aos entrevistados.  

 

Sujeito 4: Primeiro existem regras muito distintas, eu posso até estar 

sendo um pouco exógeno ou até preconceituoso, mas não é verdade, 

existem regras muito distintas e muito clara do que se trata de 

homossexualidade masculina e o que trata de homossexualidade 

feminina. E outra, teve uma pressão, de novo as redes sociais, porque 

as lésbicas e as simpatizantes se organizarem pelo casal, então não 

tinha como eles voltarem atrás, vamos eliminar uma, a audiência já era 

baixa com veículos distintos, a novela por causa da performance do 

Matheus Solano tinha uma audiência, o Big Brother começava e a 

audiência ia para o chão... 

Sujeito 2 : Ridículo! Por que pode mostrar na vida real que é o Big 

Brother mas não pode mostrar na ficção?  O homem é heterossexual 

machista de classe média alta branca sonha o tempo inteiro em ter 

duas mulheres transando na frente dele. 

Sujeito 4: Eu discordo, se fosse dois caras se pegando, ia ser 

boicotado, ah ele foi mais permissível porque era outro veículo nesse 

momento, é outro público porque a audiência estava baixa, mas se 

fosse dois caras se pegando eles iam fazer qualquer coisa para 
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boicotar, porque as regras para homossexualidade masculina são 

totalmente distintas das regras da homossexualidade feminina, e a 

feminina é sim muito tolerada perto da masculina. A Globo está 

levando muito em conta, tanto é que eles tentaram muitas vezes fazer 

com que seus programas sejam linkados a internet, as redes sociais, 

nunca consegue uma interatividade eficiente, o aplicativo falha, o 

negócio não responde do jeito que quer, eles tentam fazer Malhação 

2.0 para ser uma coisa internet, o Fantástico, eles tentam porque 

sabem que é uma coisa importante e houve sim essa, eu acho que se 

por dois homens eles iam ter que pensar, eles poderiam até tirar do ar, 

mas eles iriam sofrer com isso entendeu, porque as pessoas vão para 

cima, porque eles queriam tirar, proibir, porque foi questionado, ai 

tem criança, sendo que não é um programa para criança, a 

classificação não é para criança, então tem esses dois lados, e a coisa 

da sociedade e a coisa de quem está ali para ganhar dinheiro, para 

fazer o produto e ai levou em consideração o público, porque foi um 

movimento muito forte, eles até tentaram abafar, mas na internet você 

percebia que as pessoas estão fazendo, tanto é que uma do casal gay 

ganhou, não foi qualquer coisa, como dizem que é manipulado, 

porque eles manipularam para ela perder? Porque era importante ter 

esse mercado, assim como os homens gays consomem as mulheres 

gays também. 

Sujeito 3: Mas você pode ver que o homem gay que ganhou é porque 

ele era pensado como um ser assexuado, o Jean Willys. 

Sujeito 1: Achei ótimo o Big Brother ser na mesma época para 

mostrar o casal, achei lindo! É ridículo não colocar na novela. Por que 

pais gays não podem ter filhos? Um casal hetero abandonou um bebê 

e o gay pode cuidar, tem que mostrar essas coisas... 

 

Por fim, chegando ao quarto e último grupo focal, realizado com cinco integrantes. 

Talvez o excesso de pessoas ou os diferentes perfis cruzados tenham deixados os participantes 

mais retraídos, sendo objetivos em suas respostas. 
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Grupo 4 

Realizado em março de 2014 quando a trama já estava encerrada. A discussão foi 

realizada no salão de festas do prédio da moderadora, com internet wi fi e televisão, com a 

presença de cinco participantes: uma lésbica de 19 anos e classe alta; um bissexual masculino 

de 29 anos da classe média; um gay de 20 anos de classe popular; um gay de 18 anos da 

classe alta, e por fim, um gay de 41 anos de classe alta. É válido destacar que nenhum deles 

participa de movimentos em prol da ampliação dos direitos homossexuais.  

 

 

I. Categoria engajamento e assistência à telenovela 

 

Primeiramente, perguntou-se aos participantes se assistiam a telenovela e com qual 

frequência.  

 

Sujeito 1: Sim, quase todos os dias, geralmente não de final de 

semana. 

Sujeito 2: Sim, praticamente todos os dias 

Sujeito 3: Então, era meio quebrado... assistir mesmo, de sentar e 

ligar a TV uma vez por semana mas sempre via pedaços nos outros 

dias. 

Sujeito 4: Eu assistia quase sempre, sempre que conseguia eu assistia. 

Sujeito 5: Eu assistia de 4 a 5 vezes por semana, em geral, também 

não assistia aos finais de semana. 

 

Em seguida, foi perguntado se a acompanhavam em redes sociais, blogs, sites, etc. 

 

Sujeito 1: Eu adorava a página do Facebook! 

Sujeito 2: Sim, pelo Facebook e em sites em geral. 

Sujeito 3: Não... 

Sujeito 4: Sim, pelo Facebook. 

Sujeito 5: Não, mas acompanhava no Facebook os posts de piadinhas 

do Félix. 

 

Esta amostra estudada possuía o hábito de assistir a telenovela, como acompanha-la 
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em meios paralelos.  

 

II. Categoria vilania 

 

Como já sinalizado, este grupo focal também fora realizado depois do término da 

telenovela, então abordou-se a questão da vilania e redenção a partir das relações de Félix 

com alguns dos demais personagens da trama ao final dela, e em seu início. 

 

Sujeito 5: Eu considero o Félix um vilão. Praticamente todos os 

homossexuais sofrem preconceito e rejeição, quer seja pela família, 

amigos ou desconhecido. Nada justifica tamanha maldade. Eu acredito 

na evolução e na melhora, porém não na redenção súbita e total como 

aconteceu na novela.    

Sujeito 4: O pressuposto dos vilões de novela é cometer maldades, 

sendo assim, Félix foi um vilão, mas que se redimiu, uma vez que, 

assim como na vida real, a redenção é possível. 

Sujeito 1: Então... se ele é eu também sou... eu entendo o que ele 

fazia, como ele agia, porque meio que era assim comigo. Minha 

família não me aceita, então eu meio que tento chamar atenção de 

outros jeitos. Eu não sou uma vilã, assim como ele também não era, 

mas não temos sangue de barata, não dá para se calar sobre certas 

coisas... 

 

Em seguida, foi questionado de quais seriam os outros vilões da trama, e se o 

desfecho deles foi bem construído.  

 

Sujeito 5: Eu não considero o César totalmente vilão. O personagem 

tinha características de uma pessoa egocêntrica, egoísta, 

preconceituosa. As atitudes dele pareceram mais fruto do próprio 

egoísmo do que da maldade. Eu gostei do desfecho porque houve uma 

inversão quando ele foi aparando pela pessoa que ele menos aceitava. 

Sujeito 1: Olha, ele era um grande filho da puta, traía a mulher, levou 

a filha da amante pra esposa cuidar, arrumou outra amante, tratava mal 

o filho, fazia diferença entre os filhos... Isso tudo pra mim é ser mau 



 

 

111 

caráter, ser uma pessoa ruim. Assim, como toda novela, quem é vilão 

acaba se ferrando, eu não esperava outra coisa... Acho que dessa vez, e 

isso achei legal, a caída do vilão foi mais gradativa, a Aline cegando 

ele um pouco por dia, roubando o dinheiro dele... Não foi aquela coisa 

tão clichê, de no último capítulo o cara morre, ou vai preso ou fica 

louco...  

Sujeito 4: Sem dúvida! Quando os papéis se inverteram e o Félix 

ficou como o marginalizado da trama, César assumiu o papel de vilão, 

mas que, assim como seu filho, se redimiu no desfecho. 

Sujeito 2: Não, eu não achei, não considero vilão, ele é apenas um 

personagem rígido.  

Sujeito 3: Também não acho que nem tudo ao céu, nem tudo à terra.  

Eu achei ele o retrato e (a) personificação do preconceito e do 

conservadorismo excessivo que a sociedade sedimentou ao longo de 

muito tempo. Diante de acontecimentos contundentes na vida, acredito 

que uma pessoa pode rever muitos de seus pontos de vista, assim 

como houve com ele. Achei um desfecho exemplar, apesar de clichê, 

mas novela é assim... 

 

Para os participantes deste grupo focal, as personagens de Félix e César foram 

apontadas como os vilões da trama. Félix justificava seus atos pela rejeição de seu pai, ao 

passo que César, por não aceitar o filho como era, o punia.  

Buscou-se investigar se articular a vilania à uma personagem homossexual seria 

prejudicial à comunidade LGBT. 

 

Sujeito 4: Desde que fosse representado um aspecto além do de 

vilania, é indiferente a orientação sexual do personagem. 

Sujeito 2: De maneira nenhuma, colocou a comunidade em foco. 

Mostrou que podemos ser vilões, mocinhos, enfim mostrou que gay 

também é gente!  

Sujeito 1: Sim, deixa a parecer que homossexuais são pessoas ruins. 

Não duvido dessa onda de personagens gays vilões virar tipo um 

modelo para se criar personagens gays para novelas. 

Sujeito 3: Não. Isso me lembra muito um comercial estrangeiro que 
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coloca um deficiente físico na mesa do almoço fazendo diversos 

comentários preconceituosos, machistas e racistas enquanto a câmera 

vai abrindo o plano e mostra que este está numa cadeira de rodas e 

termina com um conceito do tipo “não é porque é deficiente que é 

santo ou diferente das outras pessoas”. A ideia do personagem de 

Félix, para mim, funcionou da mesma forma. Ela altera a percepção 

do senso comum que a sociedade tem do homossexual. Ao mesmo 

tempo, me pergunto por que não escolheram um papel altruísta para 

ele e que pudesse gerar mais valor ainda para a imagem do combate a 

esse preconceito. 

Sujeito 5: Eu acredito que sim. Usando terminologias claras e muito 

faladas no “mundo gay”, até a novela Amor à Vida, a TV só deu 

ênfase a duas classificações muito usadas: “A Bichina Quaqua – Cro” 

e a “Bicha Má – Félix”. Além disso, existem homossexuais 

inteligentes, competentes, integrados à sociedade, com relações 

estáveis, intelectuais, executivos, médicos, engenheiros, policiais, 

bombeiros etc..... Ou seja, pessoas sem “trejeitos”, que tem a mesma 

importância social do que qualquer heterossexual porém, têm atração 

sexual por pessoas do mesmo sexo. Parece impossível para a TV 

representar um homem que se comporta como homem, está satisfeito 

com a sua condição de homem porém, gosta de homens. Os 

personagens representam gays que tem algum desvio ou insatisfação: 

“o homem que se comporta como mulher” ou “o homossexual que 

solta a sua autorepressão em forma de maldade”.     

 

Essa questão da associação entre representações homossexuais e vilania causou 

discordância entre os participantes, em que alguns defendiam o perfil não maniqueísta como 

natural de qualquer ser humano. Independentemente de orientação sexual, o sujeito 5 

discordou e achou prejudicial à imagem da Comunidade.  

 

III. Categoria redenção 

 

Nesta categoria, buscou-se descobrir se os entrevistados acreditam na redenção das 

pessoas, bem como analisar o desfecho de Félix e o desfecho entre ele e outros personagens.  
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Sujeito 1: Não sei se é o caso de redenção, mas uma vez que o Félix 

terminou aceito pelo pai, quem mais desprezava ele, ele meio que 

tirou um peso das costas e passou a viver melhor consigo e com a 

família, podendo se assumir e ter de fato um relacionamento com 

quem ele gostava.  

Sujeito 2: No início sim, achei válido, mostrou que faltava amor na 

vida dele. Acredito, as pessoas podem se arrepender de seus atos.  

Sujeito 3: Ai... Não totalmente. Na verdade, uma eu achei ele uma 

vítima de uma educação e família pouco exemplar, que resultou num 

comportamento perturbado e meio frio, às vezes, mas acredito sim na 

redenção das pessoas... Até porque, ninguém é bonzinho o tempo todo 

ou do mal sempre... 

 

Tendo em vista que durante o debate o grupo ressaltou a relação conflituosa entre 

Félix e seu pai, questionou-se sobre o desfecho entre eles. 

 

Sujeito 4: Acho que ambos, como vilãos (sic) se redimiram no final, 

mas Félix provou ao pai que o fato de ser gay não era motivo para ser 

menos amado ou motivo para amar menos, colocando, acima de tudo, 

valores familiares e perdoando. 

Sujeito 1: Sinceramente acho que, por mais teatral que tenha sido, que 

poderia ser o desfecho de muitos atritos do gênero em famílias que 

não aceitam bem o fato de algum integrante ser homossexual, gostaria 

que isso refletisse mais a realidade... pais aceitando os filhos... mas é 

final de novela mesmo... 

Sujeito 2: Nossa, eu achei sensacional, comoveu o público, mostrou 

um pouco da realidade dos homossexuais quando sofrem preconceito 

em casa e depois conseguem se reconciliar com seus familiares. 

Sujeito 5: Eu acho que estas cenas, em geral, mostram que o caráter 

do Félix era fruto da rejeição. O que ele queria era a atenção do pai e 

que o amava. No final, mostra que ele passou por cima de toda 

rejeição e cuidou do pai. Mostra que havia algo bom no personagem. 

Uma cena bonita, porém irreal.  



 

 

114 

Sujeito 3: Como eu falei antes, um retrato do preconceito e do 

conservadorismo da sociedade. Acho sim que uma pessoa pode rever 

muitos de seus pontos de vista, assim como houve com ele. Ele teve o 

que mereceu, como todo personagem que faz maldade nas novelas, 

acabou sendo punido... 

 

Diante da questão da redenção entre pai e filho, e os conflitos nesta relação, foi 

trazido à tona o desfecho entre Félix e Niko, seu par romântico.  

 

Sujeito 1: Não tenho opinião sobre isso... Me fez lembrar um monte 

de casos que o homem larga a mulher para ficar com homem, eu acho 

até meio normal, o casamento de aparências do Félix, assim como 

acho normal e acho que deveria ser visto como normal um casal do 

mesmo sexo, com filho e cachorro, sabe? 

Sujeito 2: Ai, eu chorei! Belíssimo, emocionou o público. 

Sujeito 5: Gostei do final dos dois. Talvez o Niko tenha sido a única 

pessoa a acreditar que o Félix tinha algo bom. 

Sujeito 4: Após a redenção de Félix, foi bom para o personagem 

encontrar uma outra alternativa além das maldades: o amor, ao lado de 

Niko. 

Sujeito 3: Achei que mostrou uma trama de casal hétero aplicada ao 

contexto gay. Mostrou que não há diferenças gritantes entre as 

questões de relacionamentos entre héteros ou gays. Todo mundo sofre, 

todo mundo gosta, todo mundo tenta, todo mundo quebra a cara etc. 

 

É plausível de se notar um discurso uníssono em relação ao desfecho do casal, visto 

que todos aprovaram, e ao interpretar esse final como semelhante aos finais de casais 

heteronormativos, demonstra que os casais, sejam eles como forem formados, devem ser 

tratados e demonstrados da mesma maneira.  

 

IV. Categoria representações homoafetivas 

 

Buscando recordar os personagens homossexuais presentes na memória dos 

participantes, se algum deles atrelado à vilania, e se foram bem representados.  
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Sujeito 5: Tom Hanks e Banderas em Philadelphia, Tirésia, casal de 

Broke Back Montain, (ambos filmes) Crô, Ramona, que era a Claudia 

Raia fazendo transexual, Félix, Rico, Carlos Casagrande quando ele 

tinha um parceiro em uma novela, mas não me lembro qual, Marina e 

Clara, e da Milla Christie em Senhora do Destino. 

Sujeito 3: Ah... Félix, Crô e casal de lésbicas em Torre de Babel, não 

lembro o nome, mas eram interpretados pela Christiane Torloni e 

Silvia Pfeifer... acho que só... Ah, e o único vilão gay que me lembro é 

do Chacal, interpretado por Bruce Willis, no Chacal...(filme) 

Sujeito 1: Do Félix da novela, Damien de Meninas Malvadas, Piper 

Chapman, Alex Vause, Nicky Nichols do Crazy Eyes, Big Boo do 

Orange is the new black (filmes). 

Sujeito 2: Do Félix, claro.... do Júnior da novela América, que era o 

Bruno Gagliasso 

Sujeito 4: Félix, Capitão Gay, Vera Verão, Crô, Nilo, e a Valéria do 

(humorístico) Zorra Total, e como vilões da Carminh,a de Avenida 

Brasil, Nazaré, de Senhora do Destino, Laura em Celebridade e da 

Thaís em Paraíso Tropical. 

 

Novamente os respondentes declaram se recordar do personagem Crô. 

Especificamente neste grupo tivemos resposta mais heterogêneas, trazendo filmes e seriados 

internacionais e ineditamente, um participante (sujeito 3) se recordou de um vilão 

homossexual do filme O Chacal. Seguidamente, foi perguntado se essas representações 

faziam jus à realidade.  

 

Sujeito 1: Eu acho muitíssimo estereotipado. Personagens divertidos, 

mas tipo... nem todo gay é afeminado, nem toda lésbica é masculina. 

Todo mundo pensa na lésbica caminhoneira... 

Sujeito 5: Os filmes estrangeiros conseguiram representar melhor do 

que as novelas nacionais. As novelas brasileiras sempre acabam 

caindo em: gay caricata, que ajuda a aumentar o preconceito junto às 

famílias de gays, tentativa de representar um homossexual com uma 

vida normal, porem sempre acaba voltando atrás... Quer seja 
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convertendo ou matando o personagem. Há pouco tempo que 

homossexuais conseguem ter finais felizes em novelas.   

Sujeito 4: Não, pois a temática foi tratada, em todos os casos, com 

humor, sem abordar o lado polêmico e real, diga-se de passagem, dos 

homossexuais. Ainda que casos como agressão e aceitação por parte 

da família fossem retratados, esses personagens nunca eram ativistas 

que expunham os direitos e deveres dos gays, pelo contrário, nesses 

casos, saàa (sic) como coitado. Ou seja, uma coisa é ter o gay na tela 

da televisão, outra é abordar o direito do homossexual. 

Sujeito 2: Acho, principalmente no caso do Félix. Ele foi um vilão 

homossexual, conseguiu gravar bordões na cabeça das pessoas, 

divertiu o telespectador. Também o final foi emocionante quando ele e 

seu pai se entenderam, aquilo mostrou um pouco da dificuldade do 

homossexual em enfrentar o preconceito familiar e conseguir dar a 

volta por cima.  

Sujeito 3: Acho que sim, apesar de haver uma aceitação diferente, 

pelo público, em cada momento... O Félix e o Crô foram ícones 

carismáticos. Já o casal de lésbicas de Torre de Babel, acho que foi 

em 1998, precisou morrer na trama porque o público rejeitava... 

 

Novamente, os participantes demonstram descontentes com o excesso de estereótipos 

em torno dos personagens, o que não cria avanços, mas que na opinião do sujeito 5 pode ser 

um passo atrás, ao invés de um avanço nas representações.  

Especificamente sobre a representação do personagem Félix Khoury, evidenciam as 

falas: 

 

Sujeito 1: Não, apenas representou o que meio mundo acha: 

homossexuais são pessoas ruins, malvadas, que não prestam. As 

pessoas são muito preconceituosas. 

Sujeito 4: Acho que foi importante no quesito visibilidade, mas fraco 

quando se trata de discussão de direitos. 

Sujeito 2: Eu acho que sim, porque mostrou a dificuldade em ser 

aceito pela família, a vontade de construir uma família com um 

parceiro. 
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Sujeito 3:Apesar do estereótipo afeminado, sim. Foi uma voz 

poderosa que foi ouvida. O mais interessante foi o acolhimento dos 

espectadores por ele, mesmo este sendo um vilão. Mas, até mesmo 

esse conflito proposto pelo autor, colaborou no fato do personagem 

ser um porta-voz do começo de uma nova ruptura a convenções 

morais ultrapassadas. 

Sujeito 5: Acredito que o personagem do Félix tenha sido uma boa 

representação em termos de “gays no armário”, porém transmitiu o 

outro lado ruim de alguns homossexuais: “a bicha maldita”. 

 

Neste momento, depara-se com a questão da visibilidade das representações 

homoafetivas, e como elas são importantes. Talvez de maneira velada, podemos ver certa 

identificação dos entrevistados com o personagem, como por exemplo, quando falam sobre a 

aceitação da família e sociedade, podendo o personagem servir como porta-voz, conforme 

disse o sujeito 3, de opiniões pré-concebidas, de que homossexuais são pessoas ruins (como 

disse o sujeito 1).  

Diante dessa possível identificação entre os entrevistados e o personagem, e 

seguindo o roteiro proposto, perguntou-se “Félix Khoury, me representa”. 

 

Sujeito 1: Não, nem um pouco. Estereotipado ao máximo, sem contar 

que não é porque é homossexual (que se) é uma pessoa ruim e foi 

basicamente essa mensagem que ficou para muitos. Não gostei. 

Sujeito 2: Ele me representou justamente por eu também querer 

construir a minha família e ter a aceitação dos meus familiares. 

Sujeito 5: Não. Acho que o Félix representou o “homossexual 

maldoso”, aquele que foca a sua frustração de forma destrutiva, 

passando por cima das pessoas que o amavam. Eu sofri preconceitos e 

passei por momentos difíceis, porem estes momentos foram superados 

pelo apoio das pessoas que me amam. 

Sujeito 4: Hum... Na época sim, pelo simples fato de ter um 

homossexual em evidência na TV. Hoje, conhecendo um pouco mais 

sobre os direitos LGBT e possuindo uma visão mais crítica, talvez eu 

não me sentisse tão representado. 

Sujeito 3: Não. Ele não teve uma índole boa todo o tempo e foi 
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perturbado. Felizmente, não passei por coisas que me fizeram me 

tornar uma pessoa de caráter questionável. Mas quanto à atitude de ter 

casado, se assumido, lutado por sua aceitação pela família (neste caso 

os fins justificaram os meios em partes), sim, me representou. Se 

continuarmos tendo medo de nos assumirmos, não enfrentarmos o 

preconceito e não lutarmos pela liberdade plena, nunca vamos 

avançar. 

 

Nesta temática, obtém-se uma dicotomia nos resultados, mas é possível enxergar um 

ponto comum: a família e sua aceitação. O sujeito 2 alega ter se sentido representado pois 

busca construir sua família, como Félix e Niko fizeram. O sujeito 5 achou que foi negativa 

para a imagem dos homossexuais, visto que ele já passou por dificuldades, mas nem por isso 

se tornou uma pessoa ruim, pois tinha o apoio de sua família, contrapondo, e não se sentindo 

representado, mas também buscando a aceitação da família.  

Foi perguntado aos entrevistados se essas representações homossexuais que vemos 

ultimamente principalmente nas telenovelas podem ser consideradas um avanço e se contribui 

para a ampliação dos direitos dos homossexuais. 

 

Sujeito 5: Eu acho que o avanço na representação homossexual 

ocorreu com a Marina da última novela de Manoel Carlos. A 

personagem era uma fotografa bem–sucedida, que queria viver uma 

história de amor. 

Sujeito 1: Sim, começar a expressar a existência de algo que nem se 

comentava antes, como quem quer fingir que não existe, é um avanço, 

um primeiro passo. Acho que não para a ampliação dos direitos 

homossexuais.Ainda que discorde da diferenciação de direitos apenas 

por orientação sexual mas... Mas acho que poderá surtir efeito num 

futuro próximo. Não considero um combate à discriminação, apenas 

uma conscientização para os ignorantes de que é algo tão normal 

quanto o ‘’ status quo’’. 

Sujeito 2: Considero um avanço para mostrar que ser homossexual é 

normal para a população.  

Sujeito 4: A Rede Globo precisa reforçar estereótipos para conquistar 

audiência. Os ricos precisam rir dos pobres e os pobres das minorias 
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para que a máquina da Rede Globo possa funcionar. Sendo assim, as 

representações que a emissora faz de negros e gays, por exemplo, não 

passa daquilo que a grande massa quer consumir, em outras palavras, 

“pimenta no olho dos outros é refresco”. O programa Zorra Total 

tirava sarro com os gays de forma preconceituosa, ou seja, a Globo ao 

mesmo tempo em que queria se mostrar apoiadora da causa, não podia 

perder a audiência da massa consumidora de preconceitos. Dessa 

forma, mais uma vez a emissora tratou do tema apenas de maneira 

superficialmente representativa, sem abordar direitos, por exemplo, o 

que verdadeiramente ajuda no combate à discriminação. 

Sujeito 3: Ainda não. No contexto “mídia de massa”, ainda estamos 

muito distantes de algo mais eficiente com esses personagens. Ainda 

se tem muito medo de ousar, retratar mais realmente as questões, 

propor, questionar etc. Se isso fosse feito de forma mais contundente e 

recorrente, aí sim, seria um real avanço. 

 

Observa-se aqui as opiniões divididas, pose-se ver que existe os que creem em um 

início de melhora, a opinião de que levantar essas questões ajudam, mas não ampliam os 

direitos nem combate à discriminação, outro nega que seja positivo, e por fim, mais radical, 

temos uma forte crítica do sujeito 4 em relação à Rede Globo.  

Novamente, discute-se a repercussão de um beijo gay em uma telenovela ter tido 

tantos cuidados para ser exibido, sendo que o programa seguinte à telenovela, o Big Brother 

Brasil, mostrava cenas homoeróticas sem censura.  

 

Sujeito 5: Pra mim, o beijo de duas mulheres e a representação da 

cultura machista. Eu já vi estudos e já ouvi muitos amigos 

heterossexuais dizendo que o homem tem “tesão” em fazer sexo com 

duas mulheres e que durante a relação elas se envolvam. 

Sujeito 1: Estamos em 2014, não 1890. Por mais que ainda tenha 

gente que seja contra, seja lá qual for o motivo, gente que não aceita, a 

realidade homossexual existe. Porém, imagino que não vetaram por 

serem mulheres-. Logo, muitos homens poderiam assistir ao programa 

apenas para ter acesso às tais cenas de duas mulheres atraentes 

protagonizando beijos e carícias. Se fossem carícias entre dois 



 

 

120 

homens, creio que seria muitíssimo diferente. A aceitação foi maior 

porque a sexualização exacerbada da mulher ainda é forte, mas isso é 

outro assunto. 

Sujeito 2: Acho que não. Não vetou simplesmente porque viu que o 

público estava gostando e aproveitou para buscar audiência. 

Sujeito 4: O Big Brother é uma sensacionalização da vida real. Uma 

vez que é interessante para a Rede Globo reforçar estereótipos, e 

sendo um deles o de que gays possuem uma vida puramente erótica, a 

emissora balanceava a temática gay na novela de uma forma 

engraçada e no Big Brother de forma pornográfica: duas 

características muito atreladas ao público gay na cabeça da grande 

massa, e reforçada pela Globo. 

Sujeito 3: Eu acho que por conta do tipo de público de cada um. A 

novela tem a maior audiência, pois abrange crianças, adultos, senhores 

e senhoras e representa uma das maiores, se não a maior, fatia de 

verbas publicitárias da programação. O Big Brother, apesar de grande 

audiência, é acompanhado por um público que sabe que vai encontrar 

uma atmosfera mais jovem, descolada, desencanada, livre e com 

coisas mais picantes sendo expostas. No Big Brother, quanto mais 

polêmica, melhor. Já a novela não. Mesmo porque o horário dela é o 

carro chefe da emissora desde sempre. 

 

É quase unânime entre as respostas que as cenas do Big Brother Brasil são reflexos 

da sociedade machista em que vivemos, e que a aceitação da homossexualidade feminina 

provoca fetiche no público masculino.  

Reunindo os depoimentos de cada grupo, podemos traçar algumas considerações 

gerais e formar um lugar de fala de maneira singular, conforme pode ser visto nos quadros 

5,6,7,8 abaixo:  
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Quadro 5: elaboração do autor. 

 Grupo 1 

Trama no ar Sim 

Categoria Engajamento e 

assistência 

Parte dos entrevistados declararam acompanhar a trama, parte não 

conseguia acompanhar por motivos pessoais (estudam no período 

noturno), no entanto, declaram conhecer a Fan Page do 

personagem na rede social Facebook 

Categorias Vilania e 

Redenção 

Os entrevistados se demonstraram estar divididos em relação à 

vilania do personagem. Em relação ao personagem César, é 

unânime a questão da vilania, visto que quanto mais faces ele 

apresenta, mais coisas ruins demonstra. Os entrevistados 

apontaram César como responsável por parte do mau-caratismo 

de Félix, em função da rejeição que ele sofria. Em relação à Pilar, 

foi apontado que Félix se demonstrava amoroso e protetor, tendo 

com ela uma relação simbiótica: a mãe o protege e valoriza, ao 

passo que ele a ajudava na vingança contra o pai. 

Categoria representações 

homoeróticas 

Apenas um entrevistado citou o personagem Crodoaldo Valério 

de Fina Estampa. Os participantes frisaram que os personagens 

gays, principalmente os masculinos, eram estereotipados, 

caricaturados. 
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Quadro 6: elaboração do autor. 

 Grupo 2 

Trama no ar Sim 

Categoria Engajamento e 

assistência 

Este grupo se demonstrou menos interessado na trama, todos 

conhecem os personagens e como a trama (ainda no ar) se 

desenrola. Declararam acompanhar a trama via redes sociais, 

como Facebook e Twitter. 

Categorias Vilania e 

Redenção 

Novamente é difícil determinar se Félix é ou não um vilão. Foi 

discutida a questão maniqueísta dos personagens das telenovelas 

em geral, o protagonista nem sempre é bom, bonito e bem- 

sucedido, o vilão não deve necessariamente ser feio e mau-

caráter. Foi abordado o personagem César, que é uma figura bem 

sucedida, poderosa, mas que cometeu sérios deslizes, mas não 

necessariamente por isso se caracteriza como vilão. Em relação à 

Pilar, foi considerada uma grande aliada de Félix, mas também 

muito apaixonada pelo marido. Essa dualidade chegou a 

confundir Félix, que não obstante é feliz por ter a aceitação da 

mãe.  

Categoria representações 

homoeróticas 

Neste grupo, tivemos recordações mais pulverizadas em relação 

aos personagens gays das telenovelas, como por exemplo Leila e 

Rafaela de Torre de Babel, além de Crô de Fina Estampa. Ainda 

que muito irônico e sagaz, Félix foi considerado um pouco 

caricato com seu linguajar e expressões. O personagem Eron não 

era afetado nem afeminado, longe de ser caricato. Uma crítica 

apontada em relação à essa personagem é o fato de ele trocar seu 

companheiro de anos por uma mulher. Essa "redenção" não foi 

bem vista pelo grupo, que alegava a homossexualidade como algo 

que não se escolhe ou se modifica de uma hora para outra.  
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Quadro 7: elaboração do autor. 

 Grupo 3 

Trama no ar Não 

Categoria Engajamento e 

assistência 

O grupo se demonstrou bastante heterogêneo nas concepções e visões 

de mundo. Dos 4 participantes, 3 assistiam os capítulos diariamente e 

ainda buscavam informações em redes sociais e sites (oficial ou não) da 

telenovela. 

Categorias Vilania e 

Redenção 

Tendo em vista que a trama já havia terminado na realização deste 

grupo, pode-se perceber que outros personagens mostraram suas outras 

faces, por exemplo, e além de Félix (embora ao final tenha se redimido) 

foram apontados como vilões Ninho, César, Aline e Pilar. A partir daí, 

é possível refletir que em maior ou menor grau, esses personagens 

apresentam comportamento com componentes de vilania e/ou 

estereótipos. Os entrevistados se demonstraram divididos acerca da 

temática da redenção. Foi argumentado que a redenção é produto do 

amadurecimento e de aprendizagens, para então melhorar a percepção 

de fatos e comportamentos, mas que para que a redenção seja efetiva é 

preciso que a pessoa deseje se redimir. Foi levantada a hipótese de que 

a redenção de Félix tenha ocorrido pela descoberta do amor (em relação 

ao personagem de Niko), ao passo que Aline não queria mudar, 

pretendia levar sua vingança até as últimas estâncias. Existiu uma 

unanimidade no grupo em relação ao desfecho: a novela terminou com 

as nuances que o público desejava, com finais felizes.  

Categoria representações 

homoeróticas 

A maioria dos participantes alegou que os personagens gays são 

tratados de maneira preconceituosa, com cargos de menor destaque 

(mordomos, cabelereiros), suas famílias nunca são mostradas, como se 

eles não possuíssem vida íntima - é nítido esse descontentamento de 

como os homossexuais são colocados. No entanto, consideraram Félix 

um divisor de águas, pois era um personagem de destaque, rico, de 

classe alta e alto grau de instrução e com família presente na trama – 

neste sentido, uma pessoa como outra qualquer. O grupo é intolerante 

aos estereótipos e caricaturas, alegando que personagens assim não são 

bem construídos.  
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Quadro 8: elaboração do autor. 

 

 Grupo 4 

Trama no ar Não 

Categoria Engajamento e 

assistência 

Neste grupo, todos os participantes acompanharam praticamente 

todos os capítulos pela televisão, além de redes sociais como, e 

principalmente, Facebook e blogs 

Categorias Vilania e 

Redenção 

Novamente houve uma dualidade nas opiniões. Parte do grupo 

acreditava que Félix era um vilão ainda que tenha se redimido ao 

final. É válido destacar que um entrevistado se projetou no 

personagem de Félix, afirmando que também fizera "maldades" a 

fim de ser aceito e reconhecido. É possível perceber de todos os 

entrevistados que o enfrentamento com a família e a sociedade 

ainda é muito preconceituoso. César foi apontado como vilão da 

trama pelas relações extraconjugais, rejeição ao filho, preferência 

pela filha - como se o recalque de cada entrevistado aflorasse para 

o próprio pai, demonstrando mágoa pela não aceitação de uma 

condição que não lhe fora escolhida. É notório neste grupo que as 

pessoas só desenvolvem o que recebem - se o ser é bem tratado, 

respeitado e aceito, ele tende a ser 'bom'. A razão inversa também 

é verdadeira - acredita-se que a redenção é possível até certo 

ponto. O desfecho entre Félix e César causou comoção e tentativa 

de identificação - bem como o desfecho entre Félix e Niko, que 

enxergou nele um potencial de mudança. 

Categoria representações 

homoeróticas 

Os entrevistados trouxeram principalmente nomes como Crô de 

Fina Estampa, Leila e Rafaela de Torre de Babel, Clara e Marina 

de Em família.O grupo revelou que os personagens homossexuais 

em geral são muito afetados, caricatos e cheios de bordões, no 

entanto, ressaltaram como positiva a dificuldade que Félix (e os 

homossexuais em geral) enfrentam desde sempre, a começar pela 

família, além do destaque do personagem no horário nobre de 

uma grande emissora de televisão aberta.  
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Quase a totalidade dos participantes assistia a trama e muitos deles acompanhavam 

por meio de redes sociais, sites e blogs. 

A questão da vilania do personagem Félix ficou dividida entre: se ele pode ser 

considerado um vilão, mas ainda se for, seus atos são justificáveis em prol da aceitação de seu 

pai, César, apontado unanimemente como o vilão da trama. Outro personagem que foi 

apontado como vilão, ou pelo menos uma pessoa passiva e conivente com determinadas 

situações é Pilar, a matriarca.  

Em relação às representações homoafetivas, é de acordo pensar que são exageradas e 

caricatas demais. Nesse sentido, o personagem Crô (Fina Estampa, Rede Globo, 2011-2012) 

foi relembrado a todo o momento como caricato. Outro também relembrado foi o casal 

lésbico de Torre de Babel, porém, de maneira positiva, como personagens melhores 

representados. Um lugar comum aos participantes é a questão de que os homossexuais têm 

sempre papeis menores, com pouco destaque.  

Retomando a questão da vilania de Félix, um ponto positivo foi apontado: seu caráter 

ambíguo e não maniqueísta, diferente das personagens homossexuais até então representados. 

Eles eram sempre vistos como bonzinhos, afetados e puxando para o lado cômico. Félix era 

cômico, mas ao mesmo tempo ácido, sagaz, afetuoso, sensível, sarcástico, como pessoas 

‘normais’, de acordo com nossos entrevistados.  

Embora ainda exagerada às representações, elas auxiliam na questão da visibilidade e 

melhoram gradativamente a posição dos homossexuais na sociedade. É preciso tomar cuidado 

ao afirmar que a personagem de Félix representa a comunidade LGBT, mas foi possível 

perceber, ainda que de forma velada, todos buscam a aceitação da família e da sociedade, 

criando esse vínculo de identificação com o personagem.  

Uma questão levantada nos grupos focais realizados, que não fez parte das categorias 

de análise é a temática do beijo gay. A seguir serão mostradas algumas falas a respeito do 

tema. No primeiro grupo realizado, pode-se destacar: 

 

Sujeito 1: Aquele outro casal que tem na novela, o médico, eles 

fugiram um pouco daquela coisa que vai ter ou não o beijo gay, 

mostra uma relação legal, sem deboche, sem tem que ter o beijo gay, 

sem forçar nada. Um é companheiro do outro, vou ali comprar uma 

coisa, o outro fala tudo bem. 

 

A fala do participante traz o desejo de uma representação gay semelhante a de casais 
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heterossexuais, evidenciar que o cotidiano é igual para todos os casais, onde existe beijo, 

como em qualquer casal. O ato de beijar não é mais importante do que mostrar a vida íntima 

de um casal, cenas que raramente são mostardas no universo homossexual.  

No terceiro grupo realizado, destaca-se: 

 

Sujeito 2: Eu acho que a cena mais bonita foi a final. Eu acho que foi 

mais bonito que o beijo. O Carneirinho mostrou para ele o que era o 

amor. Então o beijo do final era de agradecimento, beijo de “você faz 

parte de mim”, beijo de amor. A parte tocante é que os atores 

conseguiram de maneira muito natural, fazer uma coisa que você não 

pode encenar. Um beijo daquele não dá pra ser encenado. Primeiro 

beijo homossexual, ah... A gente viveu com isso, somos de uma 

geração que acha isso natural! Para gente o beijo é só um beijo. 

Sujeito 4: Eu também achei um final bem padrão com beijo no final e 

ponto final, e todos viveram felizes pra sempre. Também não sei se 

tem outro final que pode se ter em novela na Globo entendeu? Talvez 

seja esse que o público pede. 

Sujeito 3: Pra mim eles só fizeram uma versão gay do que já fizeram. 

Aliás não só eles fizeram como agora a gente está tendo uma 

enxurrada de versões gays dos filmes e novelas padrões 

heterossexuais, mas não que tinham sido um final... Foi um final 

padrão. 

Sujeito 4: Eu acho que foi o começo, e óbvio que poderia tecer a 

verdade mais profundamente, mas antes abordado assim do que nunca 

ser abordado. Foi superficial com certeza, desandou para esse lado 

mais por demanda para ter o herói do que necessariamente porque era 

planejado fazer isso, tanto que eu acho que o beijo também foi 

consequência mais disso do que uma quebra de paradigma ou 

qualquer coisa desse tipo. Eu não assisti e fiz questão de não assistir o 

último capítulo, porque é uma coisa que eu acabei até comentando, o 

que me incomodou muito mais do que isso, é que existe nesse país 

uma ideia um comportamento que as coisas só são aceitáveis quando 

sai na Globo, que é chancelado pela Globo, ou seja, a Globo tem que 

dar o aval para que o beijo gay seja aceitável, e isso me incomoda 
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muito, porque isso é um certo monopólio que não pode acontecer 

entendeu? Porque o beijo gay já era comum, porque que quando saiu 

na Globo era um ineditismo, mas não deixa de ser uma abordagem. 

 

Neste grupo, é possível perceber que colocar o beijo no final da telenovela não foi 

chocante, visto que a discussão foi realizada em São Paulo, uma grande metrópole, onde o 

assunto já está inerente ao cotidiano da cidade – sede da Parada do Orgulho LGBT. Ainda 

assim, é um assunto que vem adentrando lentamente na pauta – relembrando o histórico dos 

personagens homossexuais das telenovelas da Rede Globo no horário das 21 horas realizado 

para este trabalho. Personagens como Leila e Rafaela de Torre de Babel (1998-1999) foram 

rejeitadas pelo público, no entanto, Jennifer e Eleonora de Senhora do Destino (2004-2005) 

tiveram seu desfecho unidas e adotando uma criança. Em Insensato coração (2011) foi 

mostrado a homofobia como crime ao colocar em cena a morte de Gilvan. A ideia transmitida 

pela fala dos participantes desse grupo é que o final de Félix e Niko foi, e poderia ter sido, 

como o que comumente acontece nas telenovelas entre casais heterossexuais.  

No quarto grupo realizado as opiniões são pulverizadas, a ver: 

 

Sujeito 4: De interpretação foi péssimo! Ainda que tenha sido um 

beijo não muito bem encenado, é preciso reconhecer que foi um marco 

histórico e um primeiro passo importante para a televisão brasileira. 

Contudo, não se pode achar que já é o suficiente, uma vez que sexo 

entre casais heterossexuais é algo explícito ainda que na novela das 6 

e até em Malhação. Sem dúvida foi um passo para os gays, mas algo 

não muito significativo quando se trata de igualdade de representação. 

Sujeito 1: Eu acho que poderia ser mais realista... os caras estavam 

com medo de se beijar, se os atores estivessem beijando mulheres com 

certeza a cena seria mais forte, e eu acho que deveria ter sido mais 

assim... sabe? Mais real.... 

Sujeito 2: Foi... Emocionante, fiquei feliz por ver um beijo 

homossexual na Globo! A Globo é formadora de opinião!  

Sujeito 3: Ousada, esperada, assertiva e rompedora de tabus. 

Finalmente a ousadia de mostrar o que já é comum. A ousadia de 

romper um pouco mais com os tabus sociais. Ainda falta muito, e isso 

não é nada, mas mesmo assim, um primeiro passo. Todos os tabus 
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deveriam ser colocados à prova por toda a mídia de massa. Desta 

forma, a sociedade se chocaria, num primeiro momento, mas passaria 

a começar a pensar mais sobre essas questões. 

Sujeito 5:O tão esperado “beijo gay na TV” veio de uma forma leve e 

natural. A inclusão do beijo em uma cena de carinho talvez tenha sido 

uma boa maneira de mostrar que um casal gay e um casal como outro 

qualquer.   

 

Os participantes entendem o beijo como um ponta pé inicial nas telenovelas, visto 

que foi transmitido no horário nobre da Rede Globo, mas ainda muito incipiente. As 

retratações heterossexuais são mais explícitas, a cena em questão poderia ter sido um pouco 

mais real, mas ainda assim serviu para a quebra de tabus. É válido dizer que para este grupo, o 

beijo foi visto de maneira positiva, com toque de romantismo e ternura.  

As falas trazidas nesse trabalho evidenciam-nos os confrontos, as negociações, as 

ressignificações e os valores dos receptores aqui trazidos. E isso demonstra a complexidade 

do processo de comunicação. Evidencia-nos ainda como o consumo de um produto como a 

telenovela se ratifica como possibilidade de leitura dos fios ideológicos que constituem a 

nossa trama social. 
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Desculpe-me, não reconheci você: eu mudei muito. Oscar Wilde. 

 

6. Considerações finais, até o momento 

 

Chegando à etapa final dessa dissertação sentindo-nos como artesãos no sentido de 

tecer e construir este trabalho. Conforme dito no início, cada recorte de objeto, cada 

problemática de pesquisa requer escolhas e caminhos particulares. As escolhas começaram a 

ser delineadas no momento em que se questionou: como seria a experiência de levar a 

telenovela, um produto cultural midiático, com ênfase em um determinado personagem 

peculiar, ao debate dentro da Comunidade LGBT, ao qual esta personagem se encaixava? 

Como as práticas de uma personagem seriam apropriadas, interpretadas e ressignificadas por 

este público? Quais discursos gravitariam em torno dessa personagem, observando-a a partir 

do polo da recepção? Estas perguntas nos levaram da intersecção do Campo da Comunicação 

aos da Educação e das Práticas de Consumo, o que evidencia nossa imersão em um processo 

de conhecimento em desenvolvimento, em constante transformação e não conclusivo, como 

nos disse Lopes (1997). Por este motivo, chegou-se aqui sem a pretensão de preparar uma 

conclusão, mas sim de trazer algumas considerações provenientes dessa pesquisa e mostrar 

como tais aspectos lançam novos questionamentos, ao início de uma nova conversa.   

Neste trabalho, foi trazido à análise um produto cultural midiático, reconhecendo-o 

como capaz de nos desvelar aspectos do nosso sistema simbólico. Desta maneira, levou-se a 

telenovela Amor à vida para a comunidade LGBT da cidade de São Paulo, e atentou-se para 

os sentidos circulantes suscitados pela trama, delimitando-nos à personagem Félix Khoury e 

suas práticas.  

Por muito tempo, os estudos sobre telenovelas foram criticados, rejeitados e 

colocados em posição de importância menor, não sendo considerado um produto cultural. Por 

esse motivo, a escolha recai para os Estudos Culturais, que lutaram por essa ruptura e pela 

emergência da reação da audiência em relação àquilo que lhes era submetido. 

Foi mostrado que a telenovela precisa ser compreendida a partir das tensões e 

ambivalências que marcam o terreno da cultura, uma vez que atinge a cultura de massa, 

teorizada por Morin (1987). O que permite entender o consumidor como alguém que observa 

mas não participa inteiramente, e através dessas observações filtradas que vão alimentar as 

conversações, as trocas afetivas. É através delas que o espectador vai se expressar e vai 

conhecer o outro, afirmando-se como indivíduo. Se o espectador é aquele que, através da 

mídia de massa, tudo observa, a cultura de massa gera um fator participativo de si.  
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As telenovelas tratam o cotidiano de seus espectadores, exercendo assim a função de 

intermédio da relação emissão-recepção, a cotidianidade é lugar de medição das novelas, de 

sua temporalidade e competência cultural. A recepção é alcançada a partir da interação 

mediada entre o receptor e a mensagem, que ocorre em um longo processo complexo, 

perambulando por diversos cenários e incluindo estratégias e negociações dos sujeitos com o 

referente midiático. Deste processo, resultam diversas apropriações que vão da simples 

reprodução até a resistência e contestação. 

A questão da homossexualidade, antes vista como patologia vem emergindo e 

ganhando espaço no cotidiano e na cena midiática. A Teoria Queer é de supra importância 

para o desenvolvimento dessa ascensão, visto ser uma temática multidisciplinar, por circundar 

áreas como Sociologia, Filosofia, História, Antropologia e Comunicação. É, portanto, 

relevante politicamente, tratando de um objeto de regulações e campo em disputa. Dessa 

forma, é plausível de se considerar uma escolha pertinente, principalmente ao refletir-se que 

as demarcações de direitos do universo gay ainda estão em processo de demarcação na 

sociedade. Se olhar pelos movimentos sociais, ratifica-se tal colocação. Se analisar pela 

presença de personagens gays na mídia e, consequentemente, do consumo dos mesmos por 

parte dos telespectadores, vemos uma realidade ainda bastante calcada na atualidade. A 

trajetória de tais personagens nas teleficções e também a cobertura informativa de 

manifestações pró-gays apresenta tal ponto nesta dissertação. Enntende-se que ela ajuda a 

explicar, inclusive, alguns pontos presentes nos discursos dos entrevistados. Um exemplo é a 

necessidade que muitos enxergam da maturação na construção das personagens, que, segundo 

eles, deve ser menos caricato e mais humanizado. Infere-se que tal ponto, inclusive, 

contribuiria na atuação política da luta dos direitos gays. 

Em relação à pesquisa empírica, pode-se principalmente constatar que a personagem 

de Félix, como caracterização humorada, expansiva, vingativa revelou a identificação do 

público com o contexto vivido, em prol da aceitação de sua família, em especial seu pai, foi o 

que cativou os espectadores e criou laços entre eles e a trama. A questão da vilania do 

personagem Félix ficou dividida, tendo sido apontada e entendida que a personagem possuía 

características não maniqueístas. Indo além da questão da telenovela, foi possível perceber o 

personagem como um caleidoscópio, com diversas faces, e conforme a situação, presente em 

um cenário que se modifica. 

É válido ressaltar que o primeiro ato de vilania praticado por Félix foi jogar a 

sobrinha em uma caçamba de lixo. No entanto, essa ação, bem como as demais, fora realizada 

com o intuito de ter a aceitação de seu pai – fator que aparenta ser uma constante na 
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percepção dos homossexuais entrevistados, ao passo que as mães demonstram mais fácil 

aceitação em relação a orientação sexual de seus filhos. Há de se destacar que a vilania 

independe da orientação sexual de cada uma, visto que, na vida real, mães colocam seus filhos 

em sacos plásticos e caixas de sapato e os abandonam em parques, hospitais e lugares 

públicos.  

Não há dúvida que as representações homoafetivas auxiliam na questão da 

visibilidade e melhoram gradativamente a posição dos homossexuais na sociedade. As falas 

trazidas nesse trabalho evidenciam os confrontos, as negociações, as ressignificações e os 

valores dos receptores aqui trazidos. E isso nos demonstra a complexidade do processo de 

comunicação. Evidencia ainda como o consumo de um produto como a telenovela se ratifica 

como possibilidade de leitura dos fios ideológicos que constituem a uma trama social. 

Parte dos entrevistados acreditam que os personagens homossexuais têm um papel de 

destaque no horário nobre da Rede Globo – emissora brasileira mais influente de acordo com 

Orofino (2006)125:  

Desde sua implantação, a Globo tem sido apontada como uma agência social 

influente e estratégica em termos culturais e políticos, fato que a levou a se 

consolidar como a maior rede de televisão do país. Ela cobre 99,8% dos 

municípios brasileiros, possui 13 emissoras filiadas e detém 53% do 

mercado interno de TV aberta. (p. 103) 

 

É importante apresentar Félix não apenas como vilão, pois isso passa a imagem de 

que os gays possuem esses traços, não apenas cômico como comumente é representado. A 

proposta é que a personagem gay deve ser mostrado como alguém que trabalha, exerce suas 

atividades, se apaixona, sem rótulos e ideias pré-concebidas e sem qualquer tipo de retaliação.  

Alguns dos entrevistados opinaram que a personagem Félix por ter cores muito 

carregadas na questão da vilania, pode interferir negativamente na formação de juízo de 

valores de pessoas jovens e com caráter em formação, atrelando a vilania à 

homossexualidade.  

Vale retomar que, em relação à questão da ampliação dos direitos homossexuais 

foram apresentadas discrepância nas opiniões, sendo que uns acreditam que a exposição no 

horário nobre de uma grande emissora de televisão é capaz de tirar da penumbra as 

personagens homossexuais, que até então eram secundários e, de acordo com os participantes, 

estereotipados e caricatos. Uma personagem como Félix, quando bem construído, pode 

auxiliar no combate à homofobia, mostrando que gays e heterossexuais, fora da intimidade, 

                                                 

125 OROFINO, Maria Isabel. Mediações na produção de TV: um estudo sobre o Auto da Compadecida. Porto 

Alegre: EdiPUCRS, 2006. 
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são iguais.  

Pode-se afirmar que Félix Khoury representa a Comunidade LGBT da cidade de São 

Paulo? Não é possível afirmar nem que sim, nem que não. Pessoas com problemas familiares 

e pessoais semelhantes aos representados na telenovela se identificaram com o personagem, 

então puderam projetar a representabilidade. Um ponto a se questionar é o preconceito que os 

próprios participantes demonstraram em relação à homossexualidade.  

Nesta dissertação foi estabelecida uma linha de pesquisa, que pretendeu privilegiar o 

polo da recepção. Buscou-se deste modo, olhar para a interação entre a produção e a recepção, 

lugares de mediação, de produção de sentidos. Dessa maneira, esse estudo corrobora com a 

perspectiva de que estamos diante de um processo cultural complexo, no qual os significados 

circulantes decorrem, dialeticamente, de confrontos e negociações entre diferentes agências e 

agentes sociais. 

Como demonstramos neste trabalho, a telenovela, que, para Baccega (2011), tem a 

capacidade de refletir e refratar o contexto social, não é como alguns se apressam em dizer, 

uma temática esgotada. Tampouco a temática da construção de personagens gays e sua 

representação. Sejam eles vilões, mocinhos, personagens planos ou redondos, mostram o 

retrato da sociedade atual. Se os gays ganham as ruas e seus direitos passam a ser 

reconhecidos pela sociedade, a teleficção não fica à margem. As personagens homossexuais 

estão presentes nas narrativas porque estão presentes nas ruas. Eles se beijam publicamente, 

demonstram seu afeto, estabelecem famílias e são consumidores como tantos outros. 

Consumidores até das narrativas teleficcionais. Félix e o beijo gay revelam que esta presença 

na telenovela, ao que pode-se crer, veio para ficar.  

Vale ressaltar que a telenovela não é onipotente e grande formadora de opinião de 

massas amorfas e sem crenças. Ela apresenta suas histórias e negocia com as mediações de 

seus espectadores. Foi com base nessa máxima que esse trabalho foi construído. Dessa forma, 

as personagens como Félix foram aceitas porque a sociedade está mais aderente a elas. Ainda 

existe muita conquista e muita luta, é verdade. Mas, a comunidade gay está aí. Parafraseando 

Caetano Veloso e sua música Alegria, Alegria, está aí caminhando contra o vento, sem lenço 

sim, mas com documento e muita luta para fazer valer seus direitos.   
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ANEXO: FICHA TÉCNICA DE AMOR Á VIDA 

Amor à Vida é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida no horário das 

21 horas, entre 20 de maio de 2013 e 31 de janeiro de 2014, em 221 capítulos, substituindo 

Salve Jorge e sendo substituída por Em Família. 

Foi escrita por Walcyr Carrasco, com a colaboração de Daisy Chaves, Eliane Garcia, Daniel 

Berlinsky e Márcio Haiduck; teve direção de Marcelo Travesso, Marco Rodrigo, André Felipe 

Binder, André Barros e Marcus Figueiredo, com direção geral de Mauro Mendonça Filho e 

núcleo de Wolf Maya. 

Contou com Paolla Oliveira, Malvino Salvador, Eliane Giardini, José Wilker, Bárbara Paz, 

Elizabeth Savalla, Tatá Werneck, Klara Castanho, Juliano Cazarré, Vanessa Giácomo, 

Antônio Fagundes, Susana Vieira e Mateus Solano nos papeis principais. 

Foi a primeira telenovela brasileira a mostrar uma cena de beijo gay, e a primeira da Rede 

Globo a exibir um beijo homossexual. 

 

SINOPSE  

 

Em primeiro plano está a rica e bem-sucedida família Khoury, um modelo de família feliz, 

formada pelo médico César (Antônio Fagundes), sua mulher Pilar (Susana Vieira) e os filhos 

Félix (Mateus Solano) e Paloma (Paolla Oliveira). Sob as aparências, porém, escondem-se 

segredos alimentados por mágoas, ciúmes, ambições e falta de afeto. 

César e Pilar parecem um casal em harmonia. Ela, dermatologista que largou a profissão para 

cuidar da família, é apaixonada pelo médico, e não consegue imaginar sua vida sem ele. Por 

amor, sempre relevou os casos extraconjugais do marido, diretor-presidente do hospital San 

Magno, um dos núcleos principais da história. Um desses casos vira determinante para uma 

série de reviravoltas na trama. 

Paloma, a filha preferida de César, é uma jovem intensa, que não consegue entende por que 

sua relação com a mãe é tão carregada de tensões e conflitos. Félix, por sua vez, é o 

“queridinho” de Pilar. Desprovido de caráter e ambicioso ao extremo, sonha um dia assumir a 

direção do hospital, e vê a irmã como um obstáculo. No fundo, esconde uma grande mágoa 

por não ser amado pelo pai com a mesma intensidade com que César ama Paloma, por isso 

tem raiva dela. Paloma, no entanto, ama o irmão, em quem confia plenamente. 

A história começa dez anos antes, quando os Khoury viajam ao Peru para comemorar o 

ingresso de Paloma no curso de Medicina. Félix aproveita as brigas da irmã com a mãe para 
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tentar jogá-la contra os pais. Embora não tenha provas, ele acredita que Paloma é adotada, e 

convence a irmã disso. Desnorteada, Paloma rompe com os pais e decide reescrever sua 

trajetória ao lado de Ninho (Juliano Cazarré), rapaz que conhece na viagem, e por quem se 

apaixona. Ela abre mão do futuro previsível, da carreira médica e das posses da família para 

experimentar uma vida livre, sem metas traçadas. Ninho a convence a seguir seus passos, ou 

seja, andar sem rumo, com um estilo de vida onde não há espaço para regras, disciplinas nem 

amarras familiares que considera conservadoras. 

Enamorados e sem um tostão no bolso, Paloma e Ninho se aventuram e vão parar na Bolívia. 

A jovem, no entanto, engravida, e os dois decidem voltar ao Brasil. Sem recursos, Ninho 

aceita transportar droga colada ao próprio corpo, mas é preso no aeroporto. Paloma consegue 

embarcar para São Paulo, e procura Félix em busca de ajuda. Frio e calculista, ele consegue 

libertar Ninho e reaproximá-lo da irmã, sem que Pilar e César desconfiem da gravidez. 

Paloma e Ninho, porém, embora se amem, não se entendem mais, já que têm prioridades e 

objetivos diferentes. Após uma discussão em um bar, Ninho deixa Paloma sozinha, e ela dá à 

luz uma menina, em condições precárias, no banheiro do estabelecimento. Márcia (Elizabeth 

Savalla), uma desconhecida, é quem faz o parto. Com receio da polícia, ela pede socorro e 

trata de deixar o local, deixando Paloma desmaiada e o bebê a seu lado. Paloma perde os 

sentidos durante o parto, e não chega a ver a filha viva. 

Félix encontra Paloma e o bebê no banheiro do bar, acha que a irmã está morta e, 

sorrateiramente, leva com ele a criança, que joga em uma caçamba de lixo. 

Paralelamente ao drama de Paloma, transcorre a história de Bruno (Malvino Salvador), que vê 

sua vida se transformar em uma grande tragédia quando a mulher, Luana (Gabriela Duarte), e 

o filho que ela dá à luz morrem no parto, no centro cirúrgico do San Magno. Desesperado, ele 

sai à rua e, caminhando a esmo, ouve o choro da criança abandonada em meio aos sacos de 

lixo. Bruno vê na menina um presente divino e, sem hesitar, decide criá-la como seu pai, 

contando com a conivência da mãe, Ordália (Eliane Giardini), enfermeira do San Magno, e da 

obstetra Glauce (Leona Cavalli), que é secretamente apaixonada por ele. As duas atestam que 

Luana deu à luz uma menina. 

Levada para o hospital da família, Paloma é informada de que foi encontrada sozinha, e que 

seu bebê desapareceu, ou pode ter morrido. Coincidentemente, ela acaba amamentando a filha 

ao conhecer a suposta filha de Bruno no berçário. Paloma logo se afeiçoa à menina. 

A história dá um salto de dez anos. Paloma nunca se recuperou da perda da filha e da paixão 

amarga que viveu com Ninho. Ela se torna pediatra, e passa a cuidar justamente de Paulinha 
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(Klara Castanho), a filha de Bruno, que reaparece em sua vida. Com o reencontro, os dois se 

apaixonam. É a chance para que os três formem uma família. 

A verdade sobre a origem de Paulinha vem à tona quando a menina precisa fazer uma cirurgia 

complicada. Paloma decide doar parte de seu fígado para salvar a vida da garota e, após os 

exames de praxe, desconfia que ela é sua filha desaparecida, o que é confirmado pelo teste de 

DNA. Convicta de que Bruno roubou sua filha, ela rompe com o corretor de imóveis e entra 

com uma ação na Justiça para ficar com Paulinha. 

Félix não se conforma com a descoberta e faz o que pode para prejudicar Paloma, inclusive se 

aliando a Glauce – que nunca esqueceu Bruno – para tirar Paulinha de seu caminho. Para ele, 

a menina representa um obstáculo a seu sonho de chegar à direção do San Magno, pois tem 

certeza de que César, caindo de amores pela filha e pela neta, vai preteri-lo. 

O vilão, com a ajuda de Glauce, falsifica um segundo teste de DNA – o que resulta na morte 

de uma enfermeira que flagra a obstetra trocando os frascos; manipula Ninho, que ainda é 

apaixonado por Paloma, para que ele não desista de reconquistá-la; e não hesita em tentar 

provocar a morte de Paulinha, trocando o medicamento que ela precisa tomar. Além disso, 

Félix incentiva e financia o sequestro da menina. Juntamente com Alejandra (Maria Maya), 

Ninho leva Paulinha para o Peru, certo de que Paloma irá atrás dele e que os dois podem se 

reconciliar. Paulinha, no entanto, é resgatada por Bruno e Paloma. 

Após muitas reviravoltas, Bruno ainda descobre que Luana, sua primeira mulher, poderia ter 

sobrevivido, junto com o filho, não fosse uma artimanha criminosa de Glauce. A médica sabia 

que Luana era cardíaca, mas não se preocupou em chamar um especialista para ficar na sala 

de parto, porque queria mesmo que a mulher morresse. Desmascarada, e prestes a ser 

denunciada e perder a licença de exercer a profissão, Glauce comete suicídio. 

César e Pilar se separam ao longo da novela, em decorrência de traições e segredos que vêm à 

tona. Um deles envolve diretamente Paloma, e impulsiona uma série de acontecimentos na 

trama. Félix, por sua vez, após sofrer um golpe do destino, transforma-se em outra pessoa e 

tenta se reaproximar da irmã, alçada ao posto de presidente do San Magno. 

No fim, Paloma perdoa Félix, após ele mostrar que realmente se regenerou. Ela ainda dá à luz 

um menino, formando com Bruno e Paulinha a família feliz com que sempre sonhou. 
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Tramas paralelas 

 

A vingança de Aline 

 

Aline (Vanessa Giácomo) se aproxima de César (Antônio Fagundes) para pôr em prática um 

plano urdido durante anos com sua tia, Mariah (Lúcia Veríssimo), uma bailarina famosa, que 

foi amante do médico no tempo em que ele já era casado com Pilar (Susana Vieira). Mariah 

engravidou de Paloma (Paolla Oliveira), mas não pôde ficar com a filha, levada por César 

para morar com ele e a esposa. César apareceu com a menina em casa e propôs a Pilar que os 

dois a adotassem, sem contar que se tratava do fruto de seu relacionamento com a bailarina. 

Quando soube da verdade, Pilar já estava afeiçoada à criança, e quis criar a menina mesmo 

assim, passando por cima de suas mágoas. Mas o fato de Paloma ser filha da amante de seu 

marido se refletiu, ao longo dos anos, em uma relação conflituosa com a filha adotiva. 

Enquanto Pilar criava Paloma, Mariah e a mãe de Aline sofreram um trágico acidente de 

carro. A primeira foi obrigada a dar adeus à carreira, condenada durante anos a uma cadeira 

de rodas, e a segunda morreu na tragédia. Revoltada, Mariah criou Aline incutindo na menina 

o desejo de vingança contra César, que sempre julgou responsável pelo acidente. 

O plano de vingança começa a se concretizar quando Aline consegue um emprego como 

secretária de César. Fazendo-se de boa moça, ela se torna amiga de Pilar e Bernarda (Nathalia 

Timberg), e passa a frequentar a casa da família. Sedutora e ardilosa, a jovem vira amante de 

César e, antes que ele termine o relacionamento, engravida dele, levando-o a se separar de 

Pilar. 

César e Aline se casam e vão morar com o bebê em uma mansão num condomínio distante, 

sem a presença de empregados. A localização da casa faz parte do plano da vilã, cujo objetivo 

é roubar toda a fortuna do médico, incluindo parte das ações do hospital. Para isso, ela 

adiciona um produto misterioso à comida e às bebidas que oferece ao marido, o que acaba por 

deixá-lo cego, tornando-o vulnerável e cada vez mais dependente dela. Aline convence César 

a assinar uma procuração em seu nome, e vai tirando o que pode do médico: transfere 

quantias em dinheiro para sua conta, e parte dos bens para seu nome. Além disso, torna-se 

amante de Ninho (Juliano Cazarré), que vira seu cúmplice nas armações. Obcecada, mau 

caráter e com um perfil de psicopata, Aline não cuida bem nem do filho, que chama de 

“menino chato”. A criança foi apenas mais um golpe para concretizar sua vingança. 

A certa altura, Mariah vai morar com a sobrinha na mansão e, em conversas com César - que, 

cego, não a reconhece -, passa a desconfiar de que ele não teve culpa no acidente que matou 
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sua irmã. A ex-bailarina questiona as crueldades de Aline, e acaba sendo morta em uma 

discussão com Ninho e a sobrinha. Seu corpo é enterrado no jardim. 

As armações de Aline se voltam também contra Paloma (Paolla Oliveira): a vilã arma uma 

situação para que a médica pense que ela e Bruno (Malvino Salvador) são amantes, 

provocando a separação dos dois. Sua intenção é manter a pediatra longe de César, para que 

ela possa seguir com seu plano. O casal só reata depois que Paloma assiste a um vídeo em que 

Mariah, antes de sua morte, revela à filha biológica que é tia de Aline, e que a sobrinha forjou 

a suposta traição de Bruno. 

Preocupados com a situação de César, Paloma, Félix (Mateus Solano) e Lutero (Ary 

Fontoura) tentam de todas as formas convencer o médico a se mudar daquela casa e submeter-

se a um tratamento mais adequado; mas, instigado por Aline, ele se recusa, ficando à mercê da 

mulher, e cada vez mais isolado na mansão. Totalmente enfeitiçado por Aline, ele briga com 

todos, inclusive com os filhos, alegando que eles só querem seu dinheiro. Enquanto isso, 

Aline e Ninho fazem o que querem e ficam juntos até mesmo na frente do médico, já que ele 

não pode enxergar. Certa de que Aline tem um plano maquiavélico, Paloma convence o pai a 

aceitar em casa a presença da médica Rebeca (Paula Braun). A ideia é que Rebeca ajude a 

cuidar de César e da casa, e também espione se há alguma coisa errada. 

A essa altura, com as coisas estranhas que acontecem na casa, César já está desconfiado de 

Aline, e pede que Rebeca o ajude a descobrir se a mulher tem um amante. Rebeca flagra 

Ninho e Aline juntos, e é aprisionada num quartinho. Um plano de Félix para desmascarar a 

vilã faz com que César, finalmente, descubra a traição. Rebeca é libertada. César, revoltado, 

quase mata Aline ao tentar golpeá-la com uma faca, mas é impedido pelo filho, que o leva de 

volta para a casa de Pilar, juntamente com o bebê. Pilar, que a essa altura refez sua vida ao 

lado de seu motorista, Maciel (Kiko Pissolato), acolhe César e passa a cuidar da criança. 

Após o flagrante, Aline - que havia planejado viajar sozinha para a Bélgica, com tudo o que 

conseguiu roubar - esfaqueia Ninho e o deixa à beira da morte. Ele, porém, consegue socorro 

médico e revela à Paloma o plano da vilã. Aline é presa no aeroporto e não escapa de uma 

acareação com Ninho, que revela todas as suas maldades. 

Na penitenciária, Aline recebe a visita de César, que ainda acredita que ela o ama e está 

disposta a perdoá-la. Ele quer entender por que ela agiu de forma tão cruel com ele. A vilã, 

enfim, tira a máscara: revela todo o plano arquitetado com a tia, diz que nunca o amou e que 

sempre teve nojo dele. Ainda cospe na cara de César, que tem um AVC na hora. 

No último capítulo, Aline morre eletrocutada na cerca do muro da prisão, após tentar fugir 

com um grupo de detentas. César, com o lado direito paralisado e a visão ainda prejudicada, já 
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que só a recuperou parcialmente, vai morar com Félix e Niko (Thiago Fragoso). Antes disso, 

ele fica sabendo que Pilar foi quem planejou o acidente que vitimou a mãe de Aline. 

Pilar revela à família que queria se livrar de Mariah, já que a bailarina ameaçava tirar-lhe 

Paloma, e que pagou a um ex-motorista para cortar os freios do carro da rival, mas que não 

sabia que havia mais uma mulher e uma criança a bordo. No final da trama, César, arrasado 

após ter sofrido um AVC, diz que quem acabou se vingando de todas suas traições foi ela. 

Pilar pede perdão a ele e à família e se dispõe a criar o filho de César e Aline. 

 

Félix: de vilão a mocinho 

 

Homossexual, ferino, irônico e extremamente divertido, Félix (Mateus Solano) é o grande 

destaque de Amor à Vida. O personagem percorre uma trajetória que vai de vilão a mocinho 

da trama, com direito a redenção no final. 

Logo no primeiro capítulo da história, Félix diz a que veio, mostrando do que é capaz em 

nome da ambição: joga a filha recém-nascida de sua irmã, Paloma (Paolla Oliveira), em uma 

caçamba de lixo, sem resquícios de piedade, e ainda a apelida de “Ratinha” – isso após 

abandonar Paloma, desfalecida e à beira da morte, no chão de um bar. 

Félix é casado com Edith (Bárbara Paz), com quem tem um filho, Jonathan (Thales Cabral). 

Mas tudo não passa de fachada. Embora Edith demonstre amá-lo de verdade, Félix formou 

aquela família para agradar ao pai e camuflar sua homossexualidade. Ele maltrata o filho e, 

secretamente, tem encontros com um namorado, Anjinho (Lucas Malvacini). 

No decorrer dos capítulos, sua ficha criminal só aumenta: superfatura contratos de 

fornecedores, roubando dinheiro do hospital da própria família para financiar um projeto; 

paga seu motorista, Maciel (Kiko Pissolato), para provocar um acidente e tirar Atílio (Luís 

Melo) de seu caminho, quase levando-o à morte – o diretor financeiro do San Magno 

descobre suas falcatruas e ameaça contar tudo a César (Antônio Fagundes); oferece ajuda para 

aplicar o dinheiro de Amarilys (Danielle Winits) no mercado financeiro e fica com toda a 

quantia, dizendo que a aplicação não deu certo; falsifica um exame de DNA que confirmaria, 

perante a Justiça, que Paloma é mãe de Paulinha (Klara Castanho); ajuda Ninho (Juliano 

Cazarré) e Alejandra (Maria Maya) a sequestrarem Paulinha; manipula para que a irmã, presa 

por tráfico de drogas após uma armação de Alejandra, seja taxada de desequilibrada e 

internada em uma clínica de psiquiatria, onde é maltratada com choques elétricos; rompe com 

o pai e consegue provas de que este desviava dinheiro do hospital, conseguindo substituí-lo na 

direção do San Magno; entre outras ações nefastas. 
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O ponto de virada do personagem acontece quando todos ficam sabendo que ele jogou 

Paulinha no lixo. Após uma briga feia com Paloma, Félix, na frente de toda a família, 

desabafa seu ódio contra a irmã e o ressentimento por sempre ter se sentido rejeitado pelo pai. 

César nunca demonstrou afeto pelo filho, e nunca o aceitou como ele era. No passado, 

temendo que ele assumisse sua homossexualidade, contratou Edith, então uma garota de 

programa com quem costumava se encontrar, para se aproximar do rapaz. Os dois se casaram. 

Mais tarde na trama, Edith, cansada das traições de Félix com Anjinho, revela diante de toda a 

família que ele é gay e tem um amante. César não perdoa o filho, e a relação dos dois azeda 

ainda mais, a ponto de o médico exigir que o filho reprima sua sexualidade se quiser continuar 

trabalhando no hospital. Ao longo da novela, fica claro que César não é o modelo de homem 

que aparentava ser no início da trama. O personagem se revela preconceituoso, homofóbico e 

antiético. 

Outro ponto alto da novela acontece quando Edith revela que Jonathan não é filho de Félix, 

mas de César. A essa altura, César já está separado de Pilar (Susana Vieira), e vivendo com 

Aline (Vanessa Giácomo). Edith é expulsa de casa, e vai embora com sua mãe, Tamara 

(Rosamaria Murtinho), mais uma golpista cujo interesse é arranjar um milionário. As duas 

administram uma butique em um shopping. Edith, que já virara amante de Wagner (Felipe 

Titto), o copeiro da mansão de Pilar, continua se encontrando com ele. 

Outro segredo vem à tona após Félix ser desmascarado no caso de Paulinha. Pilar teve dois 

filhos, Cristiano e Félix, mas o primeiro morreu afogado na piscina da casa. Márcia (Elizabeth 

Savalla), que à época trabalhava como babá das crianças, foi acudir Félix e não viu que a 

outra criança se afogava. Denunciada por Pilar, a ex-chacrete foi presa. 

Até então o grande vilão da trama, Félix é expulso de casa por Pilar, passa a ser odiado por 

Paloma, e perde tudo o que tem. Menos o humor. Ele é acolhido por Márcia, a única que se 

dispõe a ajudá-lo, e passa a vender cachorro quente na rua 25 de Março, com direito a camisa 

amarrada na cintura e flor vermelha no cabelo. Vira sensação com o bordão "Olha o hot dog 

do Félix! Vem que tem". Além disso, é obrigado a andar de ônibus e passar por humilhações 

na tentativa de conseguir um emprego a sua altura. 

A nova realidade faz com que Félix descubra o que realmente tem valor na vida. Ele se 

afeiçoa a Márcia, a quem chama de brega, e se aproxima de Niko (Thiago Fragoso), com 

quem inicia uma grande amizade. Félix ajuda Niko a enfrentar as armações de Amarilys 

(Danielle Winits) para roubar seu filho, e os dois se transformam no mocinho e na mocinha da 

história, com direito a torcida do público para que o romance se concretize. Paralelamente, 
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Pilar perdoa o filho e aceita que ele volte para casa, desde que procure todos que prejudicou e 

revele todas as suas maldades. E é o que ele faz. 

A redenção de Félix também passa pela ajuda que ele dá a Paloma, entregando a ela o vídeo 

em que Mariah (Lúcia Veríssimo) inocenta Bruno (Malvino Salvador) da acusação de ter um 

caso com Aline. No vídeo, Mariah revela que tudo não passou de um plano de Aline para 

afastar Paloma do marido. Graças a Félix, Paloma e Bruno reatam. Em seguida, ele se une à 

irmã para tentar salvar o pai das garras da vilã Aline. Embora César insista em desprezá-lo – 

confirmando que tem vergonha por ele ser homossexual e chegando a dizer que preferia que 

ele, e não Cristiano, tivesse morrido afogado –, Félix continua amando o pai, e faz o que pode 

para ajudá-lo. É Félix quem arma o plano para desmascarar Aline. 

Nos capítulos finais da novela, para surpresa de todos, Edith revela que Jonathan é mesmo 

filho de Félix, e não de César, e que só havia mentido para se vingar do ex-marido. 

Félix e Niko chegam ao fim da trama morando juntos em uma casa de praia, cuidando dos 

fillhos Fabrício e Jayminho, e também de César, que Félix leva para morar com eles. 

No capítulo final, acontece o tão esperado beijo do casal - o primeiro beijo gay em uma 

novela da Globo. Na sequência, César, finalmente, chama Félix de filho e diz que o ama. É a 

última cena da novela, ao som da Quinta Sinfonia de Mahler. 

 

Valdirene - Inteligência pura 

 

Neymar, Alexandre Pato, Gusttavo Lima, Gustavo Borges, Luciano Huck, Victor Belfort. 

Esses são alguns homens famosos que viram alvo de Valdirene (Tatá Werneck), a Val 

Delícia. A periguete passa praticamente a novela toda tentando dar o golpe da barriga em 

algum milionário e, assim, resolver sua vida. Sempre com o apoio da mãe, a ex-chacrete 

Márcia (Elizabeth Savalla), que criou a filha com um único objetivo na vida: fisgar um 

marido rico. 

Valdirene, entretanto, não leva jeito para periguete – é desengonçada, baixinha, não tem o 

corpo escultural das modelos, e coleciona uma série de gafes. Ignorante, usa palavras cujo 

significado desconhece, mas toda vez que a mãe, Márcia (Elizabeth Savalla), pergunta se ela é 

burra, ela garante: “Sou inteligência pura”. Márcia e a filha são muito unidas. Val costuma 

chamar a mãe de "mãezoca". 

Valdirene protagoniza momentos hilários: anda curvada e de pernas abertas porque mal 

consegue se equilibrar sobre os saltos altos; apesar de se jogar para cima dos homens ricos, 

alardeia que é uma mulher “difícil, dificílima”; e não tem educação à mesa, devorando 
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qualquer iguaria sem a menor cerimônia. Como cresceu se alimentando basicamente de 

cachorro quente – que sua mãe vende na rua 25 de Março –, a moça vive esfomeada, 

querendo “tirar a barriga da miséria”. A aspirante a mulher de milionário atravessa vários 

capítulos se dando mal, sendo desprezada por seus alvos, barrada por seguranças, expulsa de 

festas, clubes e academias. Ela se apaixona pelo vizinho Carlito (Anderson di Rizzi), que a 

ama de verdade, mas o despreza porque ele é pobre. 

A relação de Valdirene e Carlito, que ela chama carinhosamente de Palhaço, sofre altos e 

baixos durante a trama. Embora apaixonada por ele, Val não quer perder de vista seu objetivo, 

e vive dando o fora no rapaz, para sofrer em silêncio depois. 

A certa altura, Valdirene finalmente consegue fisgar um namorado rico, o bon vivant Ignácio 

(Carlos Machado), que a pede em casamento. O noivado, porém, é desfeito no altar, no dia da 

cerimônia, depois que Ignácio descobre que Val está grávida de Carlito.Valdirene dá à luz a 

pequena Marijeine, mas continua separada de Carlito, disposta a recomeçar sua busca por um 

milionário. Tempos depois, Ignácio se reaproxima da jovem e a leva, junto com a filha e 

Márcia, para morar com ele e sua mãe, Eudóxia (Angela Rabelo). A sogra não suporta a falta 

de educação da nora, e Val é obrigada a fazer aulas de etiqueta. O esperto Murilo (Emilio 

Orciollo Neto) vira o professor de etiqueta da moça. A união de Ignácio e Valdirene não dura 

muito, porque Eudóxia, ajudada pela interesseira Gigi (Françoise Forton), desmascara a nora, 

que vinha se encontrando às escondidas com Carlito. 

A proximidade de Murilo e Val faz com que ambos descubram uma afinidade: o sonho de 

participar do Big Brother Brasil. Val, Murilo e Jefferson (Celso Bernini) se unem e fazem de 

tudo para entrar no reality show: gravam fitas de apresentação, marcam presença na porta do 

Projac, de onde Valdirene é expulsa inúmeras vezes após conseguir dar vários jeitos de entrar 

no local; e são entrevistados por Boninho, até serem selecionados para a casa de vidro, onde 

passam a disputar a vaga entre si e com a candidata Ellen (Dani Vieira), por quem Murilo se 

apaixona. 

Val é a escolhida para entrar no programa. Ela passa apenas um dia e uma noite interagindo 

com os candidatos reais do Big Brother Brasil 14, sendo eliminada logo em seguida. Na volta 

para casa, é recebida por uma legião de fãs, e chamada para posar nua. Finalmente, consegue 

a fama almejada, como uma ex-BBB. 

A essa altura, Carlito já se transformou em um DJ famoso, o MC Carlito, e se apresenta em 

shows, festas e programas de TV. Mas não esquece sua amada, que continua a não aceitá-lo 

como marido. 
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Nos capítulos finais, Valdirene desmaia na sessão de fotos para a revista masculina e o ensaio 

não se realiza. Atendida por um médico, descobre que está grávida novamente de Carlito, e 

decide não mais posar nua. Ela e Carlito se casam, e Val dá à luz uma segunda menina. 

 

A rainha do hot dog e o desmemoriado 

 

Márcia (Elizabeth Savalla) é uma lutadora, que sustenta a si própria e a filha, Valdirene (Tatá 

Werneck), vendendo cachorro quente na movimentada rua 25 de Março, tradicional centro de 

comércio popular em São Paulo. Ex-chacrete do programa Cassino do Chacrinha, conhecida 

como Tetê Para-choque e Para-lama, Márcia transferiu para a filha o sonho de ser famosa e de 

casar com um milionário para sair da pobreza. A “rainha do hot dog” vive arquitetando planos 

para que Valdirene fisgue um bom partido. 

Surpreendentemente, é Márcia que, sem saber, arruma um marido rico. Ela acolhe em sua 

casa o desmemoriado Atílio (Luis Melo), diretor financeiro do hospital San Magno, que 

encontra na rua por acaso, maltrapilho e esfomeado. Os dois iniciam uma relação e se casam, 

ignorando a bigamia do noivo, que já é casado com Vega (Christiane Tricerri). 

Atílio perdeu a memória após um acidente provocado a mando de Félix (Mateus Solano). Ele 

fugiu do San Magno, onde estava internado, e foi parar na rua 25 de Março, dizendo chamar-

se Alfredo Gentil. 

No decorrer da novela, Atílio vai recuperando a memória, e ora age como Atílio, ora como 

Gentil, em um claro exemplo de dupla personalidade. Gentil é completamente diferente do 

elegante e educado Atílio: paquerador, adora beliscar o traseiro das mulheres. Quando ele, 

finalmente, lembra quem é, não sabe como consertar as trapalhadas, e acaba se dividindo 

entre Márcia e Vega, além de voltar a se envolver com Gigi (Françoise Forton), sua ex-

mulher, que o acolhe em sua casa depois que as outras duas o mandam embora de suas vidas. 

Atílio é preso por bigamia e, na saída da prisão, Vega o leva para casa. Como ainda é casada 

com ele, ela o declara incapaz e passa a administrar todos os seus bens, deixando-o de mãos 

atadas. Atílio, porém, não esquece Márcia, e os dois voltam a se encontrar, embora a 

vendedora de cachorro quente tente resistir a esse amor. Atílio, por sua vez, é muito mais feliz 

quando vira Gentil. Após ser procurado por Márcia, que o intima a largar Vega e abrir mão de 

seu dinheiro, ele decide ficar com a ex-chacrete, mesmo que tenha de sobreviver vendendo 

hot dog, como na época em que perdeu a memória. 

No último capítulo, Vega, enfim, decide dar o divórcio a Atílio, e ele recupera seu dinheiro. 

Ele e Márcia vão morar juntos no apartamento onde ele vivia com a ex-mulher. 
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Perséfone Tamanho GG 

 

Pérsefone (Fabiana Karla), a enfermeira acima do peso do hospital San Magno, merece um 

capítulo à parte. A personagem passou parte da trama tentando perder a virgindade, e se 

insinuou para colegas e desconhecidos ao longo dos capítulos. Suas investidas, porém, sempre 

davam errado. Até que o fisioterapeuta Daniel (Rodrigo Andrade), um dos seus alvos, acabou 

se apaixonando pela gordinha, e levou-a ao altar. 

A lua de mel do casal não durou muito. Daniel, apesar de apaixonado, começou a se 

incomodar com os hábitos alimentares e a vida sedentária da mulher, e sua campanha para 

fazê-la emagrecer acabou por magoá-la. Perséfone decidiu se separar, mas passou a usar o 

médico Vanderlei (Marcelo Argenta) – apelidado de Coqueirão – para fazer ciúmes no ex-

marido. Daniel, por sua vez, tentou usar a secretária Simone (Vera Zimmermann) para 

enciumar a ex-mulher. No fim das contas, Daniel e Vanderlei passaram a disputar Perséfone, 

que optou pelo amor do segundo. 

Nos capítulos finais, prestes a fazer um cruzeiro com seu novo amor, Perséfone é chamada 

para ser modelo de peças de tamanho GG. 

 

Niko, Eron, Amarilys e o golpe da barriga solidária 

 

Eron (Marcello Antony) e Niko (Thiago Fragoso) formam um casal gay, e vivem uma relação 

estável e feliz. O primeiro é advogado do hospital San Magno. O segundo, dono e chef de um 

restaurante de comida japonesa. Bem-sucedidos, eles representam um modelo familiar que se 

sustenta em pilares como o respeito e o afeto. 

A relação dos dois é abalada quando entra em cena a dermatologista Amarilys (Danielle 

Winits). Amiga de Niko, ela sugere ser barriga solidária da dupla, para gerar o filho com que 

o amigo tanto sonha. Niko quer ampliar a família. A ideia é que Amarilys gere o fruto da 

inseminação artificial que juntaria os espermatozoides do casal com o óvulo de uma doadora 

anônima. As coisas, porém, não saem como o planejado. 

Com a conivência do amigo médico Laerte (Pierre Baitelli), e sem que Niko e Eron saibam, 

Amarilys fornece seu próprio óvulo para ser inseminado. Após algumas tentativas frustradas 

de fertilização, a médica, que a essa altura se apaixonou por Eron, se insinua para o advogado 

e os dois se relacionam. Amarilys engravida, e Niko se sente o mais feliz dos mortais, 

ignorando o que se passou entre ela e Eron. Além da futura chegada do bebê, Niko convence 
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Eron a adotar Jayminho (Kayky Gonzaga), menino que mora em um abrigo de menores. O 

casal, que havia entrado na fila de adoção antes de optar pela inseminação artificial, é 

contactado a respeito de Jayminho, e Niko se encanta pelo garoto. 

Depois que Fabrício, o bebê, nasce, Amarilys não cumpre o trato inicial e faz tudo para não se 

afastar da criança. Quando Niko descobre a traição de Eron, fica revoltado com os dois, mas 

vê-se obrigado a conviver com ele e a médica em sua casa. 

Eron e Amarilys decidem morar juntos, e com o bebê, desrespeitando e passando por cima 

dos sentimentos de Niko. A disputa vai parar nos tribunais, quando, após um teste de DNA, é 

revelado que a criança é filha apenas de Niko. Explica-se: quando Amarilys teve relações com 

Eron, ela já estava grávida, embora achasse que a fertilização não havia dado certo, por conta 

de um sangramento. E o óvulo fecundado não foi o da médica, mas o de uma desconhecida. 

Niko comemora o resultado, mas Amarilys não se conforma em perder Fabrício. Eron cai em 

si a respeito do mal que fez a Niko, e decide se separar da médica, que chega a sequestrar o 

bebê para tentar fugir com ele para fora do Brasil. O plano é frustrado por Niko e Félix 

(Mateus Solano), que ajuda o chef a resgatar o filho. 

Amarilys ainda tentar dar o mesmo golpe em um outro casal de gays, mas seu plano é 

frustrado por Niko, que conta aos dois o que passou nas mãos da médica. Eron chega ao fim 

da trama com um novo companheiro, o médico André (participação de Eriberto Leão), novo 

cirurgião-chefe do hospital San Magno. E Félix e Niko formam uma família: o casal vai 

morar em uma casa no litoral, junto com Fabrício, Jayminho e César (Antônio Fagundes), 

que, debilitado por conta de um AVC, passa a morar com o filho. 

 

A golpista Leila e seu cúmplice Thales 

 

Amor à Vida apresentou várias tramas paralelas. Uma delas envolve a ambiciosa Leila 

(Fernanda Machado) e seu namorado, Thales (Ricardo Tozzi). A sobrinha de Pilar (Susana 

Vieira) vislumbra uma oportunidade de enriquecer sem fazer esforço ao conhecer Nicole 

(Marina Ruy Barbosa), uma jovem rica e órfã, sozinha no mundo. 

Nicole é filha de antigos amigos de Pilar. Quando ela chega ao Brasil, esta pede a Leila que 

fique amiga da moça e faça companhia a ela em passeios pela cidade. Leila ganha a confiança 

de Nicole. Tempos depois, Nicole descobre que tem câncer. Encantada com a fortuna da 

jovem milionária, Leila logo arma um plano: convence Thales a cortejar Nicole e casar-se 

com ela, para ficar com todo o seu dinheiro. 
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O plano dá certo, e Nicole sobe ao altar com Thales, após fazer um testamento em que deixa a 

maior parte de sua fortuna para o amado. Ainda na igreja, porém, ela descobre toda a farsa, 

graças à ex-governanta Lídia (Angela Rebello), que sempre a amou como uma filha. Nicole 

morre nos braços do marido. 

Leila e Thales passam a morar na mansão de Nicole. Ela comemora o sucesso do plano, mas 

ele, arrependido e culpado, sofre com tudo o que aconteceu, e passa a ter visões da morta. 

Nicole só aparece para Thales, que se dá conta de que havia se apaixonado por ela, embora se 

deixasse manipular por Leila. 

As aparições de Nicole deixam Thales estranho e sorumbático, e Leila cada vez mais fora de 

si. Até que, certa ocasião, a malvada cai da escadaria da mansão e é operada, não conseguindo 

mais mexer os braços e as pernas. Ela e Thales vão para o exterior em busca de tratamento. 

Após vários meses, Leila fica curada. 

Mais tarde na trama, surge em cena uma nova personagem, Natasha (Sophia Abraão), irmã 

bastarda de Nicole, que reclama sua parte na herança. Natasha é filha de Lídia com o pai de 

Nicole. A jovem se une à mãe e ao médico Rogério (Daniel Rocha) para tentar vingar a irmã. 

Leila tenta manipular Thales para que ele faça com Natasha o mesmo que fez com Nicole. A 

vilã planeja matar a moça depois que ela se casar com o escritor, mas ele se apaixona por ela 

e, como prova de amor, abre mão de sua parte na herança, deixando Leila a ver navios. 

Enfurecida, Leila vai à mansão, golpeia Natasha e ateia fogo à casa. Mas é ela própria quem 

acaba consumida pelo fogo, enquanto Natasha é resgatada por Thales, que se arrisca para 

salvar a vida da amada. 

Depois de mais essa prova de amor, Natasha pede Thales em casamento. Anteriormente, sua 

intenção era somente fazer com que ele se apaixonasse por ela e abrisse mão da herança em 

seu nome. Mas ela também se apaixonou por ele. Os dois chegam felizes ao fim da trama. 

 

Lutero e Bernarda: amor na terceira idade 

 

Lutero (Ary Fontoura) começa a novela como cirurgião-chefe do hospital San Magno. 

Respeitado e admirado pelos colegas e pupilos, o médico é destituído do cargo depois que 

suas mãos perdem a firmeza, impedindo que ele faça cirurgias. Mas ele continua trabalhando 

no hospital, como chefe dos médicos residentes. 

Quando perde o cargo, Lutero também perde o chão, sendo consolado por Bernarda (Nathalia 

Timberg), a mãe de Pilar (Susana Vieira). Ela se torna uma grande amiga e confidente do 
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cirurgião. Com o passar do tempo, os dois desenvolvem mais do que uma amizade e, unidos 

pelo afeto, começam a namorar, experimentando o amor na terceira idade. Os dois se casam. 

 

Gigi, a falida 

 

Gigi (Françoise Forton), ex-mulher de Atílio (Luís Melo), é uma mulher divertida que vive 

tentando resgatar o antigo padrão de vida. Mãe de Murilo (Emilio Orciollo Netto) e avó de 

Sandra (Thavyne Ferreira) – embora deteste ser chamada de avó –, ela não se constrange em 

recorrer ao ex-marido para sanar as dívidas acumuladas pelos excessos de quem não se dá 

conta de que as coisas mudaram. Volta e meia, Gigi também recorre à amiga Pilar (Susana 

Vieira), pedindo ajuda para pagar suas contas. O filho, Murilo, não ajuda. O rapaz é um bon 

vivant sem um tostão, que também não quer saber de trabalhar. 

Gigi, o filho e a neta moram em um casarão decadente, que clama por reformas. A certa altura 

da trama, sem a ajuda de Atílio e de Pilar, Gigi começa a vender quentinhas, mas não 

abandona os velhos hábitos. Nem a busca por um marido rico, que chega ao fim quando ela 

consegue laçar Ignácio (Carlos Machado). 

Ignácio vive às custas do pai, Rubão (Francisco Cuoco), mas perde a fonte de renda quando 

este decide parar de bancar a vida boa do filho. Ele e Gigi são obrigados a continuar morando 

na casa velha, dividindo o espaço com Murilo, sua namorada Ellen (Dani Vieira), Sandrinha e 

a mãe de Ignácio, a pernóstica Eudóxia (Angela Rebello). A família passa a vender 

quentinhas para sobreviver. 

 

A família de Ordália 

 

Um dos núcleos divertidos da novela é o bar de Denizard (Fúlvio Stefanini), o pai de Gina 

(Carolina Casting), Carlito (Anderson di Rizzi), Bruno (Malvino Salvador) e Luciano (Lucas 

Romano). Homem ignorante, de coração grande, Denizard é o típico pai de família bonachão, 

mas que não tem papas na língua nas críticas aos filhos e no relacionamento com as pessoas. 

Ele diz o que pensa. No dia a dia do bar, vive brigando com seu funcionário, Rinaldo 

(Marcelo Flores), a quem chama de “Filósofo”. 

Denizard é casado com Ordália (Eliane Giardini), auxiliar de enfermagem no hospital San 

Magno, com quem vive um casamento feliz. Ele conheceu Ordália quando ela já estava 

grávida de Gina, fruto de um relacionamento com outro homem, e a aceitou como esposa. 
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O destino prega uma peça na família quando a doce e inexperiente Gina, que nunca se 

envolveu com homem algum, se envolve justamente com o grande amor da mãe, o agora 

médico Herbert (José Wilker), que é chamado para trabalhar no San Magno. Herbert, que 

sempre foi mulherengo – razão pela qual Ordália o deixou, quando eram jovens – fica 

sinceramente encantado pela pureza de Gina. Os dois não trocam mais do que alguns beijos 

respeitosos, mas como a afeição é recíproca, decidem ficar noivos. 

Gina nunca apresentou seu pretendente à família, e quando chega o dia do noivado, o mundo 

desaba para Ordália e a filha. A princípio todos pensam que Herbert é o pai biológico de Gina, 

e tanto ele quanto a moça sofrem muito com a revelação. Ordália, porém, garante que Gina é 

filha de outro homem, com quem se envolveu depois que foi traída. 

Para afastar a filha de Herbert, Ordália se separa de Denizard e, em segredo, começa a se 

relacionar com o amor do passado, embora com ressalvas e uma estranheza em seu 

comportamento. Herbert, no fundo, nunca a esqueceu, e espera retomar a antiga relação. 

Enquanto isso acontece, Gina se converte a uma religião pentecostal e passa a frequentar os 

cultos da igreja evangélica do bairro, onde conhece o jovem Elias (Sidney Sampaio). Eles se 

apaixonam e se casam. 

Nos capítulos finais, Ordália revela a Herbert que só voltou a se envolver com ele para mantê-

lo longe de Gina. Sua preocupação era que a filha, com toda sua fragilidade, não suportasse se 

um dia Herbert a traísse, como ele fez com ela própria no passado. O que certamente 

aconteceria, pois o médico, diante das hesitações de Ordália, já começara a se envolver com 

Edith (Bárbara Paz), cujo objetivo passou a ser fisgar um homem rico. 

Ordália volta para Denizard, que a recebe de braços abertos. Gina engravida de Elias. E 

Herbert termina sozinho, já que Edith o larga na cerimônia de casamento e assume seu 

romance com Wagner (Felipe Titto), o ex-copeiro da mansão de Pilar (Susana Vieira). 

 

Linda, a autista 

 

Amor à Vida apresentou algumas ações socioeducativas ao longo de seus capítulos. A de 

maior destaque foi a trama envolvendo a autista Linda (Bruna Linzmeyer), a jovem filha de 

Amadeu (Genézio de Barros) e Neide (Sandra Corveloni). A doença de Linda, que necessita 

de muitos cuidados e atenção especial, faz com que sua família seja obrigada a se reinventar e 

descobrir novas formas de se relacionar. A trama mostra que o autismo pode se manifestar de 

diversas formas, e que não é impossível ajudar o doente a superar muitos de seus limites. 
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Linda tem crises temporárias, muitas provocadas pela insensibilidade e pelo desafeto da irmã, 

Leila (Fernanda Machado), que não tem paciência para a jovem e defende sua internação. Já 

Daniel (Rodrigo Andrade) é extremamente carinhoso com a irmã mais nova, que é 

superprotegida pela mãe. Por excesso de zelo, Neide, involuntariamente, impede a evolução 

da filha. 

No decorrer da trama, Linda passa a contar com o apoio de Rafael (Rainer Cadete), jovem 

advogado que faz o que pode para inseri-la na sociedade. Rafael enfrenta a resistência e a 

desconfiança da família da jovem até provar que realmente ama Linda e tem boas intenções. 

Linda fica mais independente, dentro de suas limitações, e cada vez mais ligada a ele. 

Nos capítulos finais, Rafael pede Linda em casamento, com a concordância de Amadeu e 

Neide. Como ela precisa de cuidados especiais, continua morando com os pais, e ele se muda 

para a casa da família. 

 

Michel, Patrícia, Silvia e Guto: troca de casais 

 

Michel (Caio Castro) e Patrícia (Maria Casadevall) se conhecem no hospital San Magno. Ele 

é o novo endocrinologista do prédio, um jovem bonito que atrai a atenção das mulheres. Ela 

trabalha como secretária no local. Logo nos capítulos iniciais, Patrícia se casa com Guto 

(Márcio Garcia) e é traída na lua de mel. Depois disso, fica predisposta ao sexo com qualquer 

homem por quem se sinta atraída, sem vínculos afetivos, já que não acredita mais nos 

relacionamentos amorosos. Michel, mulherengo, também não quer saber de compromisso, e 

age da mesma forma. 

Os dois sentem uma forte atração física um pelo outro, e começam a se relacionar. Com o 

tempo, a ligação se fortalece e o relacionamento fica mais sério. Até que a advogada Sílvia 

(Carol Castro) surge para incrementar a trama. Ela é mulher de Michel, de quem estava 

momentaneamente separada porque os dois haviam decidido dar um tempo na relação. Quase 

ao mesmo tempo, Guto reaparece na vida de Patrícia. O que era um triângulo vira um 

quarteto, com direito a traições e troca de casais: após voltarem para seus respectivos pares, 

Michel e Patrícia tornam a ficar juntos, enquanto Sílvia e Guto também se entendem. Nos 

capítulos finais, Patrícia descobre que está grávida, mas não sabe se o filho é de Guto ou de 

Michel. 
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Cenário 

 

A trama que se passa na capital paulista, tendo como um dos principais cenários o fictício 

hospital San Magno, da família Khoury, que muitas histórias se desenrolam, que muitas 

relações acontecem. O cenário foi construído na cidade cenográfica e reúne, além da 

recepção, uma entrada de emergência, o pátio de ambulâncias, lojas de conveniências, livraria 

e floricultura. Na trama, o hospital está localizado na Avenida Paulista. O hospital ficticio foi 

construído no mesmo local onde foi construída a mansão da família Tufão da novela Avenida 

Brasil,http://pt.wikipedia.org/wiki/Amor_%C3%A0_Vida - cite_note-16 e é considerado o 

maior cenário já criado pela emissora. São 8 mil metros quadrados no total, o que equivale a 

uma cidade cenográfica. Por meio de computação gráfica, foram inseridos 30 andares. 

A mansão da família Khoury e da personagem Nicole também são um dos principais cenários 

da trama,http://pt.wikipedia.org/wiki/Amor_%C3%A0_Vida - cite_note-17 além do bairro 

fictício onde vive a família do protagonista Bruno e a ex-chacrete Márcia e sua filha, 

Valdirene. 

 

Cultura popular 

 

A novela foi responsável por repercutir muitos aspectos em sua novela. Apesar de ganhar uma 

grande repercussão, a novela ganhou algumas repercussões negativas também. 

Mas quando se fala em questões de cultura popular, pode ser lembrar de várias. Os famosos 

bordões, marca registrada das novelas do autor Walcyr Carrasco, entrou para a boca dos 

brasileiros. Um dos maiores casos foi as frases ditas por Félix envolvendo passagens bíblicas, 

como as famosas: "Salguei a santa ceia", "Joguei pedra na santa cruz", "Pelas contas do 

Rosário", além de outras envolvendo passagens bíblicas. Outros bordões do personagem que 

caíram no popular foi: "Criatura" e "Cadela", quando chamava por sua secretária. "Papi 

Soberano" e "Mami Poderosa", como Félix chamava seus pais também fez sucesso. As frases 

do personagem logo ganharam as redes sociais, com milhares de memes ditando suas famosas 

frases. 

Não só Félix que ditou bordões, mas também Valdirene (Tatá Werneck) e Márcia (Elizabeth 

Savalla). Era comum, Márcia dizer: "Cê é burra Valdirene?", quando a Valdirene 

respondia: "Não, eu sou a inteligência pura!". Também era comum escutar Valdirene 

dizer: "Eu sou difícil, dificílima". Outras frases da personagem de Tatá Werneck também 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Brasil_(telenovela)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Brasil_(telenovela)
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Walcyr_Carrasco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1_Werneck
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caíram no gosto popular, assim como as suas frases durante a passagem no Big Brother Brasil, 

que invadiram as redes sociais. 

Alguns cortes de cabelo das personagens fizeram muito sucesso, como os de Paloma (Paolla 

Oliveira), Nicole (Marina Ruy Barbosa), Aline (Vanessa Giácomo), Patrícia (Maria 

Casadeval), Sílvia (Carol Castro), entre outras. Os looks fizeram a cabeça das mulheres. Os 

vestidos longos de Paloma, o visual moderno de Patrícia, os macacões elegantes de Aline, os 

acessórios de Amarilys entre outros foram itens bastantes pedidos pelo público. 

A trilha sonora internacional da novela fez bastante sucesso. Músicas como: "When i Was 

Your Man" de Bruno Mars, "Get Lucky" de Daft Punk, "We Can't Stop" de Miley Cyrus, 

"Just Give Me a Reason" de Pink, "Summertime Sadness" de Lana Del Rey e "Love in Those 

Jeans" de P9 ficaram constantemente em primeiro lugar das mais tocadas e pedidas 

nas rádios do Brasil. 

Já a trilha sonora nacional não fez tanto sucesso como a internacional mas era comum ver 

algumas músicas tocadas nas rádios."Piradinha" de Gabriel Valim, tema de Valdirene, fez um 

grande sucesso no país e ficava constantemente entre as mais tocadas e pedidas nas rádios. 

"Meiga e Abusada" de Anitta, "Combustível" de Ana Carolina, "Um Ser Amor" de Paula 

Fernandes e "Amor, Amor" de Wanessa também fizeram grande sucesso. 

Era comum ver na internet as comparações da novela com novelas mexicanas. 

 

Lançamento e repercussão 

 

Com os baixos índices de audiência de Salve Jorge, a estreia de Amor à Vida foi vista com 

muito entusiasmo, e seu primeiro capítulo atingiu 35 pontos no Ibope, número considerado 

bom pela Central Globo de Comunicação. Foi considerada pela Rede Globo uma novela de 

sucesso, já que elevou os índices da emissora que no horário estava em baixa desde o fim 

de Avenida Brasil e teve grande repercusão entre a população, principalmente por abordar 

temas polêmicos. 

 

Do elenco 

 

O elenco selecionado também foi bem recebido. Após sua saída da MTV Brasil, a ex-VJ Tatá 

Werneck, que interpretou a piriguete Valdirene, foi considerada a grande revelação da 

telenovela. A atriz Maria Casadevall foi considerada uma das grandes revelações da trama. 
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A atuação de Mateus Solano na pele do vilão Félix, foi muito elogiada pela mídia, 

considerada uma das melhores atuações do ator até então. O crítico Gustavo Buena do 

site Yahoo disse que "o personagem caiu no gosto popular, pois seduz pelo lado divertido - 

ainda que vários pontos pesem contra ele. Embora em alguns momentos esteja levemente 

exagerado, o ator está arrasando em cena - e vai seguir - dando de ombros aos críticos -, 

podem protestar, ameaçar boicote ou espernear. Solano deixa transparecer as intenções de 

Félix nos olhares e nos trejeitos. É ator, ponto." 

 

Avaliação em retrospecto 

 

Os principais meios de comunicação do país repercutiram a estreia da novela das 9 da Globo. 

O Site da Revista Veja, publicou "O primeiro capítulo da trama de Walcyr Carrasco se 

encharca de melodrama tradicional e esquemático para contar a saga de Paloma e Félix, a 

mocinha adotada e o irmão que guarda apenas a sexualidade no armário, porque a maldade ele 

destila em doses altas!".  

Já o site do MSN Brasil, publicou que: "Em cerca de 90 minutos, a mocinha descobriu um 

segredo de família, se rebelou contra os pais, fugiu, encontrou um amor-bandido, engravidou, 

voltou para casa sozinha, reencontrou o amado, terminou o romance, deu à luz e teve a filha 

roubada. O primeiro foi responsável pela cena de maior tensão do primeiro capítulo: a 

sequência em que Ninho tenta embarcar com drogas para o Brasil. Cazarré deu um show na 

hora em que seu personagem é pego em flagrante. Foi de cortar o coração!".  

O Yahoo! disse: "Com muito ritmo e vilão sensacional, primeiro capítulo de Amor à 

Vida supera todas as expectativas. Novela tem chances de prender o público!".  

Nilson Xavier do UOL publicou em seu blog: "Competente e caprichada em um capítulo ágil, 

pra lá de tenso e repleto de ação. A princípio, pareceu atropelamento de acontecimentos. Mas 

à medida que o capítulo foi passando, essa impressão foi se dissipando diante de tantas 

sequências de tirar o fôlego!".  

Já Daniel Castro,então no R7 comentou: "No capítulo inaugural de Amor à Vida, sua primeira 

novela das oito, não teve medo de parecer brega. Empanturrou o o telespectador de clichês do 

gênero. Fez isso com maestria, exagerando um pouco aqui e outro tanto ali, em um roteiro 

que, somado à direção e edição igualmente competentes, ficou em um meio termo entre 

telenovela, telefilme e seriado!".  

Já O Globo destacou que: "Tiradas de vilão gay ganham destaque no primeiro capítulo 

de Amor à Vida.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mateus_Solano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yahoo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista_Veja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Walcyr_Carrasco
http://pt.wikipedia.org/wiki/MSN
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juliano_Cazarr%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
http://pt.wikipedia.org/wiki/UOL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Castro
http://pt.wikipedia.org/wiki/R7
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo


 

 

157 

Em crítica geral, a novela é considerada boa, apesar de alguns enredos e polêmicas levarem ao 

negativismo, como ocorreu em sua antecessora Salve Jorge. 

Segundo a crítica, a novela teve grandes atores, porém alguns roubaram a cena de início ao 

fim: Mateus Solano, Antônio Fagundes, Tatá Werneck, Elizabeth Savalla, Vanessa 

Giácomo, Thiago Fragoso, Susana Vieira, Paolla Oliveira, Bruna Linzmeyer, Danielle 

Winits, Carol Castro, Ary Fontoura, Nathalia Timberg, Fabiana Karla, entre outros. 

 

Audiência 

 

No seu primeiro capítulo Amor à Vida obteve média de 35 pontos e pico de 37, com 

61% share, na Grande São Paulo. Já no dia seguinte a obra de Walcyr Carrasco obteve 36 

pontos e pico de 38 pontos, segundo o Ibope, batendo seu recorde primeiro recorde. A novela 

registrou na sua primeira semana de exibição uma média de 34,2 pontos, enquanto Salve 

Jorge, registrou 32,66 pontos. Amor à Vida registra sua maior audiência, até então, no dia 6 

de junho, com 38 pontos, segundo os dados consolidados do Ibope, na Grande São Paulo. O 

recorde voltou a ser atingido desta vez no dia 25 de junho. O capítulo do dia 11 de julho 

registrou o recorde de audiência da novela de Walcyr Carrasco: média de 39 pontos, segundo 

dados do Ibope referentes à Grande São Paulo. No capítulo do dia 08 de agosto, que 

apresentou o casamento e a morte de Nicole (Marina Ruy Barbosa) a novela conseguiu bateu 

o seu recorde no Rio de Janeiro, atingindo 44 pontos, de acordo com o Ibope, e em São Paulo, 

registrou 38 pontos. Porém seu recorde na Grande São Paulo foi batido no capítulo do dia 14 

de agosto, onde Bruno (Malvino Salvador) revelou a Paloma (Paolla Oliveira) que encontrou 

Paulinha (Klara Castanho) dentro de uma caçamba com poucas horas de vida. Segundo dados 

do IBOPE, o capítulo registrou 40 pontos de média e 64% de share na capital paulista.  

Na internet, o vídeo mais visto de Amor à Vida, é o do casamento e morte de Nicole (Marina 

Ruy Barbosa), de 8 de agosto. Ele teve 27 compartilhamentos no Twitter, 19 no Google + e 

716 noFacebook.  

Sábado 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Amor à Vida alcançou baixíssima 

audiência. Mesmo ficando na liderança, a novela de Walcyr Carrasco registrou sua pior 

audiência desde a estreia em 20 de maio deste ano. Segundo dados do ibope, foram 27 pontos 

de média com pico de 31 pontos. Números 13 pontos abaixo da meta da Rede Globo para a 

novela, que é de 40 pontos. 

No dia 18 de novembro, uma segunda-feira, a novela bateu seu recorde de audiência: 43 

pontos de média na Grande São Paulo com picos de 48, e 49 pontos no Rio. Os bons índices 
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no ibope valeram-se da exibição do esperado momento em que Paloma (Paolla Oliveira) 

descobre que Félix (Mateus Solano) havia jogado sua filha recém-nascida numa caçamba.  

No dia 31 de dezembro, uma terça-feira, a novela bateu um novo recorde negativo, com 23 

pontos no Rio de Janeiro e 24 em São Paulo. A baixa audiência é devida às festas de fim de 

ano. 

A novela voltou a bater seu recorde no dia 23 de janeiro, uma quinta-feira, em que César 

desconfia da traição de Aline. Neste dia, a novela marcou 46 pontos de audiência na cidade 

do Rio de Janeiroe 44 em São Paulo, onde os índices de IBOPE costumam ser menores que os 

da capital fluminense.  

Em sua reta final, na sua última segunda-feira, dia 27 de janeiro, a novela registra novo 

recorde com 48 pontos de média, com picos de 50 e 72% de share na grande São Paulo. 

Número mais alto desde o fim de Avenida Brasil, já que a emissora não registrava 

50 pontos desde o fim da novela de João Emanuel Carneiro. Na sua última terça-feira, dia 28 

de janeiro, a novela registra 47 pontos de média, com picos de 50 na grande São Paulo. Na 

sua última quarta-feira, dia 29 de janeiro, a novela registra 42 pontos de média, na grande São 

Paulo. Já na sua última quinta-feira, dia 30 de janeiro, a telenovela registrou 48 pontos de 

média na Grande São Paulo, este é o maior IBOPE do horário nobre registrado até então, 

desde Avenida Brasil.  

Seu último capítulo, exibido na sexta-feira, 31 de janeiro, repetiu o recorde. A novela marcou 

48 pontos com picos de 50 na Grande São Paulo. A audiência de seu capítulo final foi maior 

que a de sua antecessora Salve Jorge, que obteve 46 pontos em seu término, e do que as 

novelas Insensato Coração, Fina Estampa e Viver a Vida, que registraram 47 pontos em seus 

respectivos últimos capítulos. A trama porém não superou Avenida Brasil e Passione que 

marcaram 52 pontos em seus respectivos últimos capítulos.  

Sua média geral foi 36 pontos. A média geral de Salve Jorge foi de 34 pontos, um acréscimo 

de 2 pontos para o horário das nove. 

Desde a novela Suave Veneno até os dias atuais, Amor à Vida é a novela de maior elevação 

em relação à novela das 19 horas. Empata com A Favorita e só perde para Senhora do 

Destino,América, O Clone e o fenômeno de elevação Belíssima.   

Foi considerada pela Rede Globo uma novela de sucesso, já que elevou a audiência da 

emissora que estava em baixa no horário. 
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Transmídia 

 

Em janeiro de 2014, a personagem Valdirene "entrou" no Big Brother Brasil 14. Sua 

intérprete Tatá Werneck, caracterizada como Valdirene, ficou dentro do reality show durante 

12 horas como se fosse uma das participantes, e pôde ser vista por 2 dias duas vezes seguidas 

no ar: em Amor à Vida e no BBB14.  

 

Beijo homossexual 

 

Após várias especulações, no último capítulo da novela foi exibido o primeiro beijo gay em 

uma novela da Globo, entre os personagens Félix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso). 

O fato gerou grandes controvérsias, inclusive apelações nas redes sociais. A cena repercutiu 

inclusive fora do Brasil, o jornal Financial Times destacou: "Beijo gay em novela Amor à 

Vida é momento histórico para o Brasil."  

O primeiro beijo homossexual da teledramaturgia brasileira já havia sido exibido pelo SBT na 

novela Amor e Revolução, de 2011, entre as personagens Marcela (Luciana Vendramini) e 

Marina (Giselle Tigre). Também na novela América, de 2005, um beijo gay entre os 

atores Bruno Gagliasso e Erom Cordeiro chegou a ser gravado, mas acabou sendo vetado 

pouco antes de ser exibido. 

 

Mudança no enrredo 

 

A personagem Nicole, interpretada por Marina Ruy Barbosa descobriu que tinha um Linfoma 

de Hodgkin tipo 4, e poderia ter que raspar o cabelo, porém, ocorreu uma controvérsia com o 

rumo da história. Nicole deixou de raspar o cabelo, mudando de idéia quando o cabeleireiro 

estava prestes a dar a primeira tesourada. Houve boatos de que isso teria sido opção da própria 

Marina, famosa pelos seus cobiçados cabelos ruivos, só que mais tarde a atriz desmentiu isso 

para a mídia e o próprio autor se pronunciou, afirmando que ele mesmo optou pela mudança 

da trama em função dos pedidos dos fãs. O autor optou pela morte de Nicole no dia do seu 

casamento com Thales. Walcyr Carrasco foi muito criticado pela morte de Nicole, uma 

personagem querida do público, porque o câncer Linfoma de Hodgkin tipo 4 é curável, com 

grande percentual de cura. Houve rumores de que isto poderia ter sido uma espécie de 

"vingança" do autor, pelo fato da atriz não ter raspado a cabeça, porém, a atriz continuou na 
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trama, aparecendo como o espírito de Nicole que se comunica com Thales, que sofre muito 

com a morte do seu amor.  

A personagem Perséfone, interpretada por Fabiana Karla, passou toda a novela sendo 

humilhada pelo motivo de ser gorda, e por isso continuava sendo virgem até a meia-idade. 

Esse humilhação constante incomodou demais as mulheres gordas, que criaram um 

movimento contra essa situação. Foi feito um abaixo-assinado para apoio ao 

movimento. Apesar do casamento de Peséfone (Fabiana Karla) com Daniel (Rodrigo 

Andrade) ter sido tratado com destaque dentro da trama, o público não aceitou o casal com 

simpatia, e a audiência da novela caiu nos capítulos em que o casamento foi o assunto 

principal.  

Outras mudanças de planos puderam ser notadas na novela. Alguns atores tiveram que deixar 

a novela antes do previsto, para diminuir a quantidade de núcleos excessivos na trama, 

tentando evitar o mesmo fracasso de audiência de sua antecessora Salve Jorge, que pecou da 

mesma forma. Foi o caso de Nathália Rodrigues, que acabou tendo que deixar a trama logo 

em seu terceiro mês, quando sua personagem morre assassinada por Glauce, quando descobre 

todo o seu plano de forjar o teste de DNA de Paloma. Outra que deixou a produção mais cedo 

foi Maria Maya, intérprete da vilã Alejandra, que teve a personagem morta de overdose de 

drogas no meio da trama. No entanto, a morte da personagem veio a calhar, já que suas 

últimas palavras livraram Paloma da prisão. 

O personagem César Khoury, de Antônio Fagundes, morreria assassinado misteriosamente no 

capítulo 80 da novela. Mas, o autor preferiu continuar com o personagem na trama e não 

repetir mais uma vez o tema Quem Matou? nos folhetins. Fagundes, que foi cogitado para 

deixar a produção de Amor à Vida mais cedo, para poder integrar o elenco da sucessora 

de Manoel Carlos, preferiu seguir no folhetim de Walcyr Carrasco.  

Uma grande polêmica foi criada quando Walcyr Carrasco mandou um recado às equipes de 

caracterização e figurino de “Amor à vida” para que cortassem o cabelo do menino Jayminho 

(Kaiky Gonzaga), em processo de adoção por Niko Thiago Fragoso. "Tenho ouvido críticas 

pesadas ao cabelo dele. Quero um personagem bem aceito”, disse o autor para a coluna da 

jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Ele foi acusado de ser preconceituoso e 

racista. Apesar da grande repercussão negativa sobre o caso, o cabelo do menino foi cortado.  

A trajetória da personagem Valdirene vivida por Tatá Werneck foi duramente alterada. 

Inicialmente o roteiro indicava que em certo ponto da trama a personagem deixaria de dar em 

cima de famosos para virar uma cantora evangélica, o que seria um assunto inovador na 

teledramaturgia. Porém, a personalidade atacada e cômica de Valdirene conquistou tanto o 
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público, que o autor optou por não mudar a personagem. A religião evangélica, entretanto, foi 

abordada em outro núcleo: o da personagem Gina, que ganhou mais destaque na trama depois 

deste fato. 

 

Novos personagens 

 

Assim como alguns tiveram que deixar a trama, outros atores entraram inusitadamente no 

meio dela a convite de Walcyr Carrasco. Foi o caso de Carol Castro, que entrou dois meses 

depois do início da novela na pele da advogada Sílvia, que era para ser apenas uma 

participação especial que formaria um triângulo amoroso entre os protagonistas. Porém, a 

personagem acabou permanecendo na trama com outra função, de interferir na relação de 

Patrícia e Michel, já que ela revela ser a esposa do médico. Ao longo da novela sua 

personagem também descobre que tem que retirar um seio, gerando mais um assunto 

polêmico na trama, o câncer de mama. Já Márcio Garcia, que participou dos primeiros 

capítulos como o marido adúltero de Patrícia, voltou no meio da novela para também separar 

sua ex-noiva de Michel. 

Outro que entra no meio da trama é José Wilker, interpretando o médico Herbert Marques, 

substituto de César no cargo de diretor clínico do hospital San Magno. O personagem também 

é um ex-caso de Ordália, e suposto pai biológico de Gina. Curiosamente, Wilker havia 

narrado as chamadas da novela antes de sua estreia.  

Sophia Abrahão entra na trama como Natasha, filha de Lídia (Angela Rebello) com o pai de 

Nicole (Marina Ruy Barbosa), que vivia escondida no exterior. Ela fará parte do plano de 

Lídia (Angela Rebello) e Rogério (Daniel Rocha), que começa a ser colocado em prática após 

a moça voltar com o médico dos Estados Unidos, para se vingar de Leila (Fernanda Machado) 

e Thales (Ricardo Tozzi) pelo que fizeram com Nicole (Marina Ruy Barbosa).  

Carlos Machado entrou na trama como o milionário Ignácio. Seria apenas uma participação 

especial, mas o personagem voltou para ficar até o final da trama, com sua mãe Eudóxia, 

interpretada por Ângela Rabelo. Mais tarde, Francisco Cuoco também entraria nos últimos 

meses da novela como o fazendeiro Rubão, marido de Eudóxia. 

Sidney Sampaio, que já estava no elenco da antecessora Salve Jorge, acabou emendando 

trabalho ao entrar no meio da trama de Amor à Vida como o evangélico Elias, que faz par 

romântico com Gina (Carolina Kasting).  
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APÊNDICE: ROTEIROS DOS GRUPOS FOCAIS 

 

Roteiro 1 (grupo realizado em setembro/2013): 

 

Apresentação: pedir que cada um se apresente com nome e idade 

 

Aquecimento (penso em ir afunilando o tema até chegar à telenovela) 

- Você se recorda de outros personagens homossexuais na televisão/ cinema 

- Você acha que esses personagens citados acima (retomar o que foi respondido) foram bem 

representados? 

 

Telenovela:  

- Assiste a telenovela Amor á vida? 

- Com qual frequência? 

- Qual personagem favorito da trama? 

- Quais os momentos da telenovela que até agora chamaram mais atenção? 

 

Temática homossexual dentro da trama 

- Gosta o personagem Félix Khoury, interpretado pelo ator Matheus Solano? Você acha que 

ele está fazendo uma boa interpretação? 

- Você considera o Félix um vilão?  

- Você considera o personagem do César (Antônio Fagundes) um vilão? 

- Você considera a personagem Glauce (Leona Cavalli) uma vilã?  

- Quais outros personagens relacionados com a vilania você se recorda? E vilões 

homossexuais, você se recorda de algum? 

- Qual sua opinião a respeito do personagem Félix e sua trajetória no decorrer da trama?  

- Como você enxerga a relação do Félix com seu pai, César? (cap 5/8 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/8/5/Félix-descobre-que-nunca-ficara-

com-presidencia-do-hospital-e-se-revolta-com-paloma.html Cena 15/22)  

- Como você enxerga a relação de Félix com sua mae Pilar (Suzana Vieira)? (cap 31/5 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/31/joana-entra-na-uti-no-momento-

em-que-Félix-desliga-o-respirador-de-atilio.html cena 6/21) 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/8/5/felix-descobre-que-nunca-ficara-com-presidencia-do-hospital-e-se-revolta-com-paloma.html%20Cena%2015/22
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/8/5/felix-descobre-que-nunca-ficara-com-presidencia-do-hospital-e-se-revolta-com-paloma.html%20Cena%2015/22
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/31/joana-entra-na-uti-no-momento-em-que-felix-desliga-o-respirador-de-atilio.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/31/joana-entra-na-uti-no-momento-em-que-felix-desliga-o-respirador-de-atilio.html
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- Como você enxerga a relação entre Félix e sua irma Paloma (Paola Oliveira)? ( cap. 21/5 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/21/Félix-culpa-paloma-pelo-

sumico-de-sua-filha.html cena 9/20 - até 2:00) 

- Como você enxerga relação de Félix e Dr. Jacques? ( cap 25/5 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/21/Félix-culpa-paloma-pelo-

sumico-de-sua-filha.html cena 18/21) 

- Como você enxerga o casamento de Félix e Edith (Barbara Paz)? (cap 14/9 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/9/14/alejandra-confessa-que-armou-

o-flagrante-de-paloma-no-aeroporto.html cena 18/22)  

- Você acha que o personagem Félix está sendo uma boa representação dos homossexuais? 

- Voce se recorda do personagem Crô de Fina Estampa? 

 - O que você achou da representação do Crô?  

- Você acha que eles representam ‘tipos’ de homossexuais? Como você compararia o Félix ao 

Crô?   

- Como você interpreta o trio Amarillys, Niko e Eron?  (abordar a questão moralista ) 

 

Encerrar 
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http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/21/felix-culpa-paloma-pelo-sumico-de-sua-filha.html%20cena%209/20%20-%20até%202:00
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/21/felix-culpa-paloma-pelo-sumico-de-sua-filha.html%20cena%2018/21
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/21/felix-culpa-paloma-pelo-sumico-de-sua-filha.html%20cena%2018/21
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Roteiro 2 (grupo realizado em janeiro/2014): 

 

Apresentação: pedir que cada um se apresente com nome e idade 

 

Aquecimento  

- Você se recorda de outros personagens homossexuais na televisão/ cinema 

- Você acha que esses personagens citados acima (retomar o que foi respondido) foram bem 

representados? 

 

Telenovela:  

- Assiste a telenovela Amor á vida? 

- Com qual frequência? 

- Qual personagem favorito da trama? 

- Quais os momentos da telenovela que até agora chamaram mais atenção? 

 

Temática homossexual dentro da trama 

- Gosta o personagem Félix Khoury, interpretado pelo ator Matheus Solano? Você acha que 

ele está fazendo uma boa interpretação? 

- Você considera o Félix um vilão?  

- Você considera o personagem do César (Antônio Fagundes) um vilão? 

- Você considera a personagem Glauce (Leona Cavalli) uma vilã?  

Mostrar:  

Félix promete vingança ao pai - 20/10 cena 20/20 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/21/bruno-leva-paulinha-para-se-

encontrar-com-ninho.html# 

Feliz tripudia de Simone (secretária) - 19/10 cena 1/18 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/19/aline-convence-César-se-

casar-com-ela.html# 

- Quais outros personagens relacionados com a vilania você se recorda? E vilões 

homossexuais, você se recorda de algum? 

- Qual sua opinião a respeito do personagem Félix e sua trajetória no decorrer da trama?  

- Como você enxerga a relação do Félix com seu pai, César? 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/21/bruno-leva-paulinha-para-se-encontrar-com-ninho.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/21/bruno-leva-paulinha-para-se-encontrar-com-ninho.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/19/aline-convence-cesar-se-casar-com-ela.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/19/aline-convence-cesar-se-casar-com-ela.html
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Cap 18/10 cena 7/19 http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/18/Félix-e-

eleito-novo-presidente-do-san-magno.html# 

- Como você enxerga a relação de Félix com sua mae Pilar (Suzana Vieira)?  

Cap 4/10 cena 11/17 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/4/Félix-convence-pilar-ficar-

contra-paloma.html 

- Como você enxerga a relação entre Félix e sua irma Paloma (Paola Oliveira)? 

Cap 25/10 cena 2/19 http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/25/amarilys-

fala-para-niko-que-nao-deixara-ele-ficar-com-fabricio.html# 

- Como você enxerga relação de Félix e Dr. Jacques?  

Cap 19/10 cena 14/18 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/19/aline-convence-César-se-

casar-com-ela.html# 

- Como você enxerga o casamento de Félix e Edith (Barbara Paz)? 

Cap 16/10 cena 11/13 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/16/niko-pergunta-amarilys-

quando-ela-vai-embora-de-sua-casa.html# 

Voltando aos homossexuais em telenovela 

- Como você interpreta o trio Amarillys, Niko e Eron?  

Cap 26/10 cena 14/14 - http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-

vida/capitulo/2013/10/26/amarilys-revela-niko-que-se-relacionou-com-eron.html + cap 28/10 

cena 1/16 http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/28/amarilys-sofre-um-

acidente-grave-de-carro.html 

- Você se recorda do personagem Crô de Fina Estampa? 

 - O que você achou da representação do Crô?  

- Você acha que o personagem Félix está sendo uma boa representação dos homossexuais? 

- Você acha que eles representam ‘tipos’ de homossexuais? Como você compararia o Félix ao 

Crô?   

 

ENCERRAR 

http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/18/felix-e-eleito-novo-presidente-do-san-magno.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/18/felix-e-eleito-novo-presidente-do-san-magno.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/4/felix-convence-pilar-ficar-contra-paloma.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/4/felix-convence-pilar-ficar-contra-paloma.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/25/amarilys-fala-para-niko-que-nao-deixara-ele-ficar-com-fabricio.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/25/amarilys-fala-para-niko-que-nao-deixara-ele-ficar-com-fabricio.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/19/aline-convence-cesar-se-casar-com-ela.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/19/aline-convence-cesar-se-casar-com-ela.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/16/niko-pergunta-amarilys-quando-ela-vai-embora-de-sua-casa.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/16/niko-pergunta-amarilys-quando-ela-vai-embora-de-sua-casa.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/26/amarilys-revela-niko-que-se-relacionou-com-eron.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/26/amarilys-revela-niko-que-se-relacionou-com-eron.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/28/amarilys-sofre-um-acidente-grave-de-carro.html
http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/10/28/amarilys-sofre-um-acidente-grave-de-carro.html
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Roteiro 3 (Grupos realizado em março de 2014) 

 

Grupo Focal – duração estimada: 2h // 4 participantes 

 

Apresentação: pedir que cada um se apresente com nome e idade. 

 

1. Telenovela: (Categoria: assistência e engajamento) 

- Assistiu a telenovela Amor á vida? 

- Com qual frequência? 

- Qual personagem favorito da trama? 

- Quais os momentos da telenovela que te chamaram mais atenção? 

- Acompanhou a telenovela nas redes sociais? (ex. fanpage Félix Bicha Má do Facebook) 

 

2. Temática ‘vilania’ dentro da trama (Categoria: vilania) 

- Gostou do personagem Félix Khoury, interpretado pelo ator Matheus Solano? Você acha 

que ele fez uma boa interpretação? 

- Você considera o Félix um vilão? O que você achou do desfecho do personagem? Acredita 

na redenção das pessoas?  

- Você considera o personagem do César (Antônio Fagundes) um vilão? O que você achou do 

desfecho do personagem?  

- Quais outros personagens relacionados com a vilania você se recorda? E vilões 

homossexuais, você se recorda de algum? 

3. Redenção (Categoria: redenção) 

- Como você enxerga o desfecho entre Félix e seu pai, César? 

Cap 26/11 cena 8/17 http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-

vida/capitulo/2013/11/26/paloma-decide-se-separar-de-bruno.html# 

Cap 31/01 cena 28/28 http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/31/nao-

perca-o-ultimo-capitulo-de-amor-vida.html 

- Como você enxerga o desfecho entre Félix e sua irma Paloma (Paola Oliveira)? 

Cap 06/12 cena 11/23 

http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/12/6/Félix-nao-entrega-video-de-

mariah-para-paloma.html# 

Cap 30/01 cena 17/18 

http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/11/26/paloma-decide-se-separar-de-bruno.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/11/26/paloma-decide-se-separar-de-bruno.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/31/nao-perca-o-ultimo-capitulo-de-amor-vida.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/31/nao-perca-o-ultimo-capitulo-de-amor-vida.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/12/6/felix-nao-entrega-video-de-mariah-para-paloma.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/12/6/felix-nao-entrega-video-de-mariah-para-paloma.html
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http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/30/nao-perca-emocoes-finais-

de-amor-vida.html# 

- Como você enxerga o desfecho entre Félix e Paulinha (Clara Kastanho)? 

Cap 20/05 cena 23/24 

http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/20/Félix-joga-o-bebe-de-

paloma-em-cacamba-e-bruno-o-encontra.html# 

Cap 31/01 cena 12/28 

http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/31/nao-perca-o-ultimo-capitulo-

de-amor-vida.html# 

 

4. Homossexualismo na telenovela (Categoria: representação do homoerotismo) 

- O que você achou do final dos personagens Félix e Niko (Thiago Fragoso)  

Cap 31/01 cena 27/28 (CENA DO BEIJO) - http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-

vida/capitulo/2014/1/31/nao-perca-o-ultimo-capitulo-de-amor-vida.html# 

- Você se recorda de quais personagens homossexuais na televisão/ cinema? 

- Você acha que esses personagens citados acima (retomar o que foi respondido) foram bem 

representados? Por que? 

- Você se recorda do personagem Crô de Fina Estampa? 

 - O que você achou da representação do Crô?  

- Você acha que o personagem Félix foi uma boa representação dos homossexuais? 

- Você acha que ele representou ‘tipos’ de homossexuais? Como você compararia o Félix ao 

Crô?   

- Você se sentiu representado pelos personagens acima citados? Por que? 

- O que você achou de a telenovela Amor à Vida ter como tema a homossexualidade? Por 

que? 

- Articular o primeiro protagonista homossexual à vilania, é, em sua opinião, prejudicial à 

comunidade LGBT? 

- Essas representações homossexuais ultimamente vistas, você considera um avanço? Você 

acha que contribuiu para a ampliação dos direitos dos homossexuais? Você considera um 

combate à discriminação? 

- Você acredita que exista um vocabulário próprio da cultura gay? Se sim, seria isso um 

estereótipo?  

http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/30/nao-perca-emocoes-finais-de-amor-vida.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/30/nao-perca-emocoes-finais-de-amor-vida.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/20/felix-joga-o-bebe-de-paloma-em-cacamba-e-bruno-o-encontra.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2013/5/20/felix-joga-o-bebe-de-paloma-em-cacamba-e-bruno-o-encontra.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/31/nao-perca-o-ultimo-capitulo-de-amor-vida.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/31/nao-perca-o-ultimo-capitulo-de-amor-vida.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/31/nao-perca-o-ultimo-capitulo-de-amor-vida.html
http://gshow.globo.com/novelas/amor-a-vida/capitulo/2014/1/31/nao-perca-o-ultimo-capitulo-de-amor-vida.html
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- A Rede Globo vem trazendo a temática homossexual em sua programação, por exemplo, 

novamente temos no ar um casal homossexual. O que você pensa sobre isso? Existe 

novamente a expectativa pelo beijo gay? 

- Recentemente esteve no ar o BBB onde um casal lésbico protagonizava cenas de beijo e 

algumas vezes eróticas. Por que você acha que a Rede Globo não vetou o casal em questão e 

teve/ tem ressalvas sobre representar casais homossexuais em cenas íntimas (como beijo, por 

exemplo)? 

 

ENCERRAR 

 


