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RESUMO 

 

O campo da Comunicação nos permite um olhar atento para aquilo que de comunicativo é 

feita a cultura. A presente pesquisa parte da constituição das narrativas midiáticas de gênero 

ficcional quando apresenta um debate em torno da família homoafetiva, para investigar sua 

presença no seio social. Isso porque intenta compreender, para além da construção desse 

conceito na telenovela, a recepção do mesmo por parte dos estudantes do Ensino Médio, ou 

seja, quais são os usos e apropriações dos estudantes do 1º e do 3º anos do Ensino Médio de 

Escolas Públicas Estaduais, no que se refere à articulação das famílias homoafetivas 

esboçadas nas telenovelas Amor à Vida e Em Família. Para tanto, com o intuito de 

compreender as significações e ressignificações dos enunciadores e enunciatários, nos 

valemos dos aportes teórico-metodológicos da Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF) 

a partir de autores como Orlandi, Bakhtin, Baccega, Gregolin, entre outros. Em um segundo 

momento, lançamo-nos em pesquisas qualitativas por meio do uso das técnicas de entrevista 

em profundidade e grupo de discussão junto aos estudantes das Escolas Públicas Estaduais, 

Professor Rômulo Pero e Jardim Santa Ângela. Além disso, adotamos pesquisas 

bibliográficas e documentais mobilizando autores como Thompson, Martín-Barbero, Hall e 

Canclini (Estudos Culturais); Baccega, Kellner, Martín-Barbero (Comunicação); Slater, 

Baccega, Alonso, Douglas (Consumo), entre outros, com diferentes aportes teóricos.  

Palavras-chave: Comunicação e práticas de consumo; Comunicação/educação; Televisão e 

telenovelas; Estudo de Recepção; Família homoafetiva. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The field of Communication has as particularity the access road that allows a close look at 

what is communicative, the culture is made. The present research starts from the 

communicative that constitutes the fictional narratives of the media, when they present the 

debate around the homoaffective family, to investigate the communicative in the social 

sphere. This is because it tries to understand, in addition to the construction of this concept in 

the telenovela, the reception of the same by the students of the High School, that is to say, 

what are the uses and appropriations of the students of the 1st and 3rd year of the High School 

of State Public Schools , In relation to the articulation of homoaffective families outlined in 

the telenovelas Love to Life and Family. In order to understand the meanings and re-

significances of the enunciators and enunciatarios, we use the theoretical-methodological 

contributions of French Line Discourse Analysis (ADF) from authors such as Baccega, 

Orlandi, Bakhtin, Gregolin, among others . In a second moment, we launched qualitative 

research through the use of in-depth interview techniques and a discussion group with 

students from State Public Schools, Professor Rômulo Pero and Jardim Santa Ângela. In 

addition, we adopted bibliographical and documentary research when we mobilized authors 

such as Thompson, Martín-Barbero, Hall and Canclini (Cultural Studies); Baccega, Kellner, 

Martín-Barbero (Communication); Slater, Baccega, Alonso, Douglas (Consumption), among 

others, with different theoretical contributions. 

Key words: Communication and consumption practices; Communication / education; 

Television and soap operas; French Line Discourse Analysis (ADF); Homoaffective family. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Essa pesquisa advém de uma motivação e de um incômodo. Quanto à primeira, 

relaciona-se à curiosidade que temos em investigar a relação estabelecida entre estudantes do 

ensino médio e a televisão por meio de um de seus produtos culturais, a telenovela. E 

justamente através de um incômodo que se faz presente em relação ao que, por vezes, é 

considerado como desigual, tendo a legitimidade e a potência para a igualdade. É um 

incômodo frente ao que se debate contemporaneamente no Brasil no que concerne à 

composição  do núcleo familiar. Debate este que, na esteira daquilo que propõe o Estatuto da 

Família, desconsidera a legitimidade de uma série de laços afetivos como relações familiares 

válidas. 

O que é profundidade nesse incômodo, desponta para a superfície feita toda 

indagação: qual o entrelaçamento entre este aspecto factual – a família como centro do debate 

contemporâneo – e a mídia? Ou seja, como a narrativa de gênero ficcional articula em seu 

enredo esse núcleo familiar? E considerando os meios de comunicação enquanto uma 

importante agência socializadora, como, a partir da leitura dos mesmos, podemos refletir 

sobre a inserção de tais narrativas nos contextos educativos? O que comunicam aos estudantes 

e como estes ressignificam e formam seus próprios sentidos em torno do que é uma família? 

Os casamentos homoafetivos foram os que mais cresceram entre 2013 e 2015. De 

acordo com pesquisa do IBGE divulgada em novembro de 2016, o aumento foi de 15,7% em 

2015 (em relação a 2014), enquanto os casamentos heteroafetivos cresceram 2,7%. E ainda, 

em relação a 2013, as uniões civis homoafetivas aumentaram 51,7%.1 A despeito dos números 

fornecidos pelo IBGE, que demonstram uma transformação na composição das famílias, 

especialmente no cenário dos relacionamentos homoafetivos, há, no âmbito legislativo, uma 

tentativa em se alterar a definição de família a fim de vetar o casamento gay. 

O Estatuto da Família é um projeto de lei de 2013 (PL n.º 6583/13) que tenta definir 

o que pode ser considerado como família no Brasil. Ou seja, cria regras jurídicas acerca de 

que tipos de agrupamentos de pessoas podem ser considerados como família. O projeto já foi 

aprovado na comissão especial da Câmara dos Deputados e ainda pode ser votado no Plenário 

                                                
1  Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-11/unioes-homoafetivas-
somam-5614-e-tem-aumento-de-157-diz-pesquisa>. Acesso em: dez. 2016. 
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desta Casa – a depender de interposição de recurso – ou seguirá para votação no Senado 

Federal. 

O texto aprovado reconhece família como “a entidade familiar formada a partir da 

união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos”.2 Foi descartado o texto que definia 

família como “núcleo social formado por duas ou mais pessoas unidas por laços sanguíneos 

ou afetivos, originados pelo casamento, união estável ou afinidade”.3 

Tal texto tem sofrido muitas oposições posto que se baseia na intenção de excluir, da 

proteção do Estado, a formação de famílias homoafetivas ou quaisquer outras composições 

familiares que não se enquadrem no padrão heterossexual e patriarcal. Há decisões anteriores 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a união homoafetiva deve ser 

considerada como albergada pelo texto constitucional quando o mesmo faz referência ao que 

se constitui uma família: 

O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção 
do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu 
coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando 
se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais 
heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao 
utilizar-se da expressão ‘família’, não limita sua formação a casais 
heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia 
religiosa. (...) A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, 
no §3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor 
oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia 
no âmbito das sociedades domésticas (ADI 4.277 e ADPF 132, rel. min. 
Ayres Britto, julgamento em 5-5-2011, Plenário, DJE de 14-10-2011.) No 
mesmo sentido: RE 687.432-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 18-9-
2012, Primeira Turma, DJE de 2-10-2012).4 

No caso das famílias homoafetivas, que são aquelas formadas por duas mulheres ou 

por dois homens, com ou sem filhos, a partir do momento que o Estatuto da Família 

reconhece como núcleo permitido para ensejar a formação familiar apenas aquele formado 

por um homem e uma mulher, solapa a existência dessas famílias, indo na contramão do que 

preconiza o artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe sobre o tratamento igualitário de 

todos os cidadãos brasileiros perante a lei. 

                                                
2  Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/497879-
CAMARA-APROVA-ESTATUTO-DA-FAMILIA-FORMADA-A-PARTIR-DA-UNIAO-DE-HOMEM-E-
MULHER.html>. Acesso em: abr. 2016. 
3 Idem. 
4  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%202019>; <http://redir.stf.jus. 
br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>; <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp 
?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em: abr. 2016. 
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Assim, o Estatuto da Família que está em trâmite legal, vai de encontro com o que 

preconiza a Corte Suprema de Justiça do Brasil, o STF, ferindo ainda o princípio 

constitucional da igualdade; e, ainda, vai contra a Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, 

emitida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinou que os cartórios de todo o 

Brasil não podem se recusar a celebrar casamentos civis de casais do mesmo sexo ou deixar 

de converter em casamento a união estável homoafetiva.5  E, por fim, mas não menos 

importante, esse projeto legislativo está contrário à própria realidade brasileira que alberga, 

cada vez mais, em sua composição social, famílias constituídas por casais homossexuais. 

A resolução do CNJ teve repercussão mundial porque fez do Brasil o terceiro país da 

América Latina a aprovar o matrimônio para pessoas do mesmo sexo. 6 A diferença entre os 

outros dois países que tiveram o casamento homoafetivo reconhecido – Argentina e Uruguai – 

repousa no fato de que, no Brasil, a iniciativa partiu do Judiciário enquanto nos outros dois 

países a iniciativa proveio do Legislativo. Já o Legislativo brasileiro intenta, com o Estatuto 

da Família, retroceder quanto aos direitos e garantias da população LGBT. 

Esse é um debate que tem ganhado muitas frentes de defesa, inclusive que vão além 

daquelas vinculadas aos movimentos que lutam pelos direitos da população LGBT. No campo 

da linguagem, por exemplo, o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa pretende alterar o 

significado da palavra família na sua próxima edição, e para isso lançou uma campanha que 

visa servir como contraponto ao Estatuto da Família. O projeto, disponibilizado na Internet7, 

convoca o público para que deixe uma mensagem sobre o que entendem como família, 

partindo da seguinte pergunta: “Para você, o que é família?”. Visando contemplar as respostas 

dadas e com o auxílio de especialistas, a equipe do Houaiss intenta construir uma nova 

significação para a palavra, a fim de que esta possa albergar as novas configurações 

familiares.8 

Tendo em vista a relevância deste debate, a nossa intenção de refletir junto aos 

estudantes do ensino médio parte da relevância que o campo da comunicação/educação 

desempenha enquanto um campo teórico que permite e fundamenta a prática de sujeitos 

                                                
5 Disponível em: <http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletter 
PortalInternacionalDestaques&idConteudo=238515>. Acesso em: abr. 2016. 
6  Disponível em: <http://www.elmundo.es/america/2013/05/15/brasil/1368619221.html?rel=rosEP>; 
<http://www.france24.com/fr/20130514-bresil-mariage-homosexuel-autorise-legal-justice-homophobie-crimes-
gay-lesbiennes>; <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-22534552>. Acesso em: abr. 2016. 
7 Disponível em: <www.todasfamilias.com.br>. Acesso em: abr. 2016. 
8 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/dicionario-houaiss-vai-alterar-definicao-do-termo-familia-
19074406>. Acesso em: abr. 2016. 
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conscientes. O engajamento midiático com esses novos modelos de família chama nossa 

atenção para a necessidade de compreendermos as relações estabelecidas entre receptores – 

no caso, estudantes – e o produto midiático, a telenovela. 

Voltamos nossa atenção para duas telenovelas Amor à Vida e Em Família. Assim o 

fazemos posto que, nas duas narrativas, há a construção de novos modelos familiares. São 

modelos que o Estatuto da Família rechaça, apesar de serem cada vez mais legitimados (e 

mais presentes) na sociedade brasileira: a família resultante da união homoafetiva. 

Escolhemos o produto cultural e midiático telenovela pois, como sabemos, a 

televisão se constitui como um meio de comunicação que ocupa um lugar estratégico “na 

cultura cotidiana das maiorias, na transformação de suas sensibilidades, em seus modos de 

perceber o espaço e o tempo, em seus modos de construir imaginários e identidades” 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 24-25). 

Para Lopes (2002), a penetração da televisão na sociedade se dá através de um 

repertório comum que ultrapassa as categorias de gênero, classe social, raça, idade. Baccega 

(2003) vai nos dizer o mesmo, porém aprofundando a reflexão em relação à telenovela, sobre 

esta ser um produto transclassista cujos temas pautados em susa narrativas inserem-se 

posteriormente em um debate ao alcance de todos.  

Estamos delineando o que Lopes (2002) denomina de comunidade nacional 

imaginada, trazendo o conceito de Benedict Anderson (1991), para quem existe uma relação 

entre a emergência dos Estados Europeus no século XIX com o sentimento de pertencimento 

a uma comunidade imaginária criado a partir do momento em que surge a imprensa escrita e 

as línguas nacionais. No caso das telenovelas, teríamos uma consolidação de um sentimento 

de pertencimento a um mesmo território nacional mediante a repetição, ao longo desses quase 

cinquenta anos, do ritual de assistir à uma narrativa que vai colocar convenções em torno de 

temáticas como, por exemplo, o que constitui uma família, o papel da mulher, a circunscrição 

de classes, a distinção entre o perfil urbano e rural, entre outras. 

Mesmo diante dessas reflexões, da televisão enquanto um lugar estratégico para 

constituição do imaginário de um povo e da telenovela como um dos produtos televisivos que 

se constitui enquanto narrativa primordial da nação, ainda há quem aponte para a telenovela 

como um polo irradiador de histórias que colocam em circulação somente estereótipos e 

territórios engessados e demarcados provindos de um determinismo social definitivo. 
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Vamos de encontro a qualquer visão reducionista da televisão e/ou da telenovela. Ao 

contrário, filiamo-nos aos que invocam esse produto midiático, cultural e artístico, como um 

terreno fértil que logra o êxito de fazer circular e de possibilitar que brotem discussões acerca 

de temáticas as mais variadas, entre pessoas as mais diferentes também. Isso significa dizer 

que a telenovela é um produto midiático ancorado em nossa matriz cultural, ou seja, sua 

narrativa remete à lógica cultural na qual estamos inseridos, buscando nela suas referências 

para compor uma trama que dialogue com nossos dramas particulares. 

E disso decorre que temas antes confinados ao âmbito privado são trazidos à tona 

pela telenovela, que “dá visibilidade a certos assuntos, comportamento, produtos e não a 

outros; ela define uma certa pauta que regula as intersecções entre a vida pública e a vida 

privada” (LOPES, 2002, p. 3). No mesmo sentido, Baccega (2003, p. 10) defende que: 

A inclusão do cotidiano, seus temas políticos, econômicos, sociais, seus 
comportamentos mecânicos se dá numa lógica ficcional que tem por 
referência a lógica cultural daquela sociedade. Assim, as transformações que 
ocorrem no nível ficcional, a solução de tensões, o encaminhamento de 
soluções de problemas passa a sugerir soluções possíveis no nível do real, 
pois estão todos imersos na mesma história cultural: dramaturgos e 
espectadores. 

É deste modo que temos um ciclo em que as questões que movimentam o cotidiano 

são novamente contadas ao telespectador, sob a ótica da narrativa ficcional, ou seja, cria-se 

uma história para fazer circular determinados fatos. E os telespectadores assimilam aquela 

história a partir dos seus quadros de referência (dos seus mais variados modos de ser e estar 

na vida), ressignificam e devolvem à sociedade os novos sentidos, aos quais sua percepção 

deu lugar, através de suas práticas. 

Perguntamo-nos: como esse debate em torno da família chega aos estudantes do 

Ensino Médio? E aí entra a relevância que o campo da comunicação/educação desempenha 

enquanto um campo teórico que permite e fundamenta a prática de sujeitos conscientes 

(BACCEGA, 1999). Sendo impossível desconsideramos a presença dos estereótipos na 

narrativa teleficcional, valemo-nos dos preceitos do campo da comunicação/educação para 

que seja articulada uma leitura crítica dos meios de comunicação. 

Sabemos que muito do êxito dos meios de comunicação se deve ao fato de sua 

linguagem estar ancorada em simplificações facilmente assimiláveis por parte do 

telespectador (BACCEGA, 2009). Mas isso não significa que se deve obstar dos sujeitos, o 

alcance da criticidade perante qualquer produto comunicacional.  
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O que significa dizer que os meios de comunicação simplificam? Significa dizer que 

suas narrativas (ficcionais ou não) se apoderam de uma realidade estereotipada em si mesma, 

ou seja, apropriam-se de uma visão de realidade construída sobre juízos prévios, baseada em 

juízos de valor, que, por meio dessa realidade, irão contar uma história ou transmitirão uma 

informação. Partem, portanto, de uma realidade alterada. 

O mesmo olhar, crítico, que se volta tanto à percepção quanto à utilização de 

estereótipos negativos nas telenovelas é aquele que percebe que os meios de comunicação 

editam o mundo que é apresentado nas telas e notícias, através de mediações da realidade. Ou 

seja, os meios de comunicação privilegiam determinados pontos de vista trazendo-os à tona 

mediante recursos audiovisuais (iluminação, efeitos sonoros, animações, edição) e narrativos 

(apropriação da retórica para fazer valer determinado signo linguístico em detrimento de 

outro). Tanto em seus produtos narrativos ficcionais quanto não ficcionais. 

Ou seja, nos é dado a conhecer aquilo que é selecionado para tanto (BACCEGA, 

2009). Sem reduzir a capacidade da audiência – ao contrário, incentivando a mesma –, a 

referida autora enxerga na intersecção da comunicação com a educação, a possibilidade de 

instrumentalização dos indivíduos para um olhar reflexivo sobre essa realidade editada. 

Portanto, os encontros entre os campos da comunicação e da educação não se 

reduzem à questão da presença (ou não) das tecnologias em sala de aula. Quando pensamos 

em comunicação estamos a falar tanto dos meios de comunicação quanto de uma estrutura 

dialógica, de modo que passa a ser um “desafio do campo da comunicação/educação levar a 

saber ler e interpretar o mundo que, metonimicamente, nos é passado como sendo a totalidade 

e conseguir reconfigurar essa totalidade” (BACCEGA, 2009, p. 23). E nessa leitura de mundo 

encontra-se incluída a leitura que fazemos da mídia, através da mídia e com a mídia. Ela, que 

exerce papel fundamental na cultura, relembra o lugar prioritário da comunicação/educação 

no campo de pesquisa da comunicação. 

É neste sentido que voltamos a atenção, nessa pesquisa, ao papel da 

comunicação/educação, à possibilidade que esse campo de conhecimento tem de ofertar 

reflexões, ampliando os horizontes dos determinismos. É possível pensar a partir dos meios 

de comunicação. É possível ser crítico a partir dos produtos televisivos. Ou seja, a televisão 

pode, sim, formar cidadãos. Afinal, é nesse campo que “se constroem sentidos sociais novos, 

renovados, ou ratificam-se mesmos sentidos com roupagens novas” (BACCEGA, 2009, p. 

19). 
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Quando a comunicação e educação permitem ao indivíduo expressar-se bem como 

compreender a si e aos outros no mundo, formam-se as pontes para o olhar e a postura 

reflexiva diante da realidade. É neste sentido que o debate que aqui alçamos como foco de 

nossa dissertação dialoga com o campo da comunicação/educação, pois insta-nos a 

compreender, junto aos estudantes do Ensino Médio, a temática da família, de modo a 

apreender quais os sentidos apreendidos e as ressignificações que são retornadas à sociedade. 

As telenovelas foram selecionadas em razão de apresentarem, no bojo de sua 

narrativa, a formação de casais homoafetivos. É o caso de Félix, de Amor à Vida (Rede 

Globo, 2013), e de Clara, de Em Família (Rede Globo, 2014). Enquanto Félix aparece como 

um personagem homossexual desde o início da trama, revelando, por isso, dificuldades no 

relacionamento e rejeição por parte do pai, Clara se descobre apaixonada por uma mulher ao 

longo da trama. Ao final, no entanto, ambos deixam seus núcleos familiares de origem, um 

casamento heterossexual com filhos, e constituem uma nova família, ao lado do(a) parceiro(a) 

que escolheram. Félix vai morar com Niko e mais dois filhos que o casal adota, e Clara se 

casa com Marina. 

No primeiro capítulo da dissertação, trazemos, para além da introdução, as partes 

essenciais de nossa pesquisa: tema, objeto, problemática, objetivos e também nossa proposta 

metodológica. Além disso, expomos as justificativas tanto para o campo da comunicação 

quanto para o programa de pós-graduação ao qual nos filiamos e para a linha de pesquisa na 

qual nos submetemos.  

Já no capítulo dois, apresentamos reflexões teóricas acerca dos eixos temáticos que 

norteiam a presente dissertação. Debruçamo-nos em articulações teóricas para melhor 

compreender os estudos sobre os meios de comunicação, a televisão, a telenovela e ainda 

sobre o próprio conceito de família. Buscamos entender, por um lado, o contexto midiático, e, 

por outro, a inserção do conceito na historicidade; isso para que tenhamos repertório de 

analisar nosso material empírico. 

O terceiro capítulo aproxima a reflexão teórica da análise sobre os discursos das 

telenovelas. Nesse momento, em que buscamos compreender os discursos midiáticos das 

telenovelas Amor à Vida e Em Família, lançamos mão do arcabouço teórico dos estudos de 

linguagem, em especial da Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF). Esboçamos ainda 

um breve panorama acerca dessas narrativas e de sua inserção em um contexto midiático. A 

partir daí voltamos nossa atenção para a compilação das cenas das telenovelas, objetos de 

estudo aqui elencados, de modo a mergulhar em seus discursos no âmbito da produção, por 
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meio da eleição, após exame atento do material, de categorias empíricas que viabilizam a 

análise. 

O quarto e último capítulo também estabelece reflexões teóricas e empíricas Nesse 

momento, em que intentamos verificar os usos e apropriações dessas narrativas ficcionais por 

parte de estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, partimos para o campo munidos da 

perspectiva de investigação propiciada pelos Estudos de Recepção. Portanto, anteriormente a 

essa etapa, consolidamos uma reflexão teórica acerca do campo da Comunicação/educação, 

dos Estudos Culturais, dos Estudos de Recepção e do Consumo, para que possamos 

compreender, quando do retorno do campo, a construção do processo comunicacional 

(produção, distribuição, consumo) no que se refere a família homoafetiva. 

 

Tema, objeto, problema, objetivos e justificativas 

Nossa pesquisa tem por tema as apropriações da narrativa midiática ficcional, por 

parte dos estudantes de ensino médio, de duas escolas públicas, Escola Estadual Jardim Santa 

Ângela e Escola Estadual Professor Rômulo Pero, tomando como objeto para investigação 

dessa apropriação o modelo familiar homoafetivo. A composição da família, em suas mais 

variadas formas, é um fato social, imbricado no cotidiano. Tal fato procede de um diálogo 

com a sociedade e, quando articulado em quaisquer gêneros narrativos, estabelece outro 

distinto com a sociedade no processo de sua construção. 

Assim, nossa temática parte da família para estender-se em duas frentes: o modo 

como a narrativa midiática de gênero ficcional articula, a partir de duas telenovelas e de dois 

personagens, a família homoafetiva, e a compreensão sobre as apropriações por parte dos 

estudantes do Ensino Médio, de duas escolas públicas; ou seja, como eles se relacionam com 

essa narrativa ficcional e como esse jovem tem se posicionado como 

telespectador/consumidor em relação especificamente à família homoafetiva. 

 

Objeto 

Elegemos como objeto de nossa pesquisa a recepção que ocorre entre os jovens 

estudantes de escolas públicas do Ensino Médio quanto à formação de famílias homoafetivas 

em narrativas ficcionais. Partimos dos meios de comunicação enquanto produtores de 

significados compartilhados socialmente, da telenovela enquanto narrativa da nação, e, ainda, 
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atentamos para a presença do cotidiano nos produtos midiáticos a conferir sentidos na 

produção e recepção. Buscamos, com isso, compreender o processo comunicacional, elegendo 

como objeto empírico para nossa análise duas telenovelas da Rede Globo: Amor à Vida, 

exibida entre 20.05.2013 e 31.01.2104, 9  e Em Família, exibida entre 03.02.2014 e 

18.04.2014.10 Interessa-nos, em relação à primeira, a trama paralela do personagem Félix, e, 

na segunda, a trama paralela da personagem Clara. Voltamos nossa atenção à recepção dessas 

narrativas pelos estudantes das escolas públicas estaduais Jardim Santa Ângela e Professor 

Rômulo Pero, ou seja, interessa-nos investigar a reconstrução dos valores – e se é que há tal 

reconstrução – por parte desses jovens no que tange à família homoafetiva. 

 

Problema  

Colocamos como nossa problemática de pesquisa o seguinte questionamento: como 

podemos perceber a família homoafetiva na narrativa midiática de gênero ficcional? E como 

os estudantes do Ensino Médio de escolas públicas se apropriam dessas narrativas? 

 

Objetivos 

Tomando por pressuposto nosso interesse investigativo, que repousa sobre a família 

homoafetiva articulada nas telenovelas Em Família e Amor à Vida, definimos um objetivo 

geral norteador para nossa pesquisa, qual seja: compreender os usos e as apropriações da 

articulação da família homoafetiva na narrativa ficcional, por parte dos estudantes do Ensino 

Médio de escolas públicas. 

De modo a poder responder com clareza nossa problemática, guiados por nosso 

objetivo geral, estipulamos três objetivos específicos: 

(i) Investigar a narrativa midiática televisiva de gênero ficcional em seu formato 

telenovela partir de um estudo que correlacione a temática da família com a mídia; 

(ii) Compreender os discursos midiáticos das telenovelas Amor à Vida e Em Família; 

                                                
9 Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/amor-a-vida/amor-a-vida-
trama-principal.htm>. Acesso em: abr. 2016. 
10  Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/em-familia/em-familia-
trama-principal.htm>. Acesso em: fev. 2016. 
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(iii) Verificar, por meio de pesquisa de recepção, os usos e apropriações dessas 

narrativas por parte de estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, a fim de 

compreender a construção do processo comunicacional (produção, distribuição, 

consumo) no que se refere a família homoafetiva. 

 

Proposta metodológica 

Traçamos a nossa temática e, em um exercício de recorte e afunilamento, delineamos 

o nosso objeto. Então, colocamos um questionamento a ser compreendido a partir do nosso 

interesse investigativo que será guiado pelos objetivos esboçados. O modo como faremos essa 

pesquisa será a partir dos aportes metodológicos. 

Desde já esclarecemos que, em acordo com Baccega (1995, p. 9), entendemos 

metodologia como “a postura filosófica que nos guiou e não os procedimentos técnicos daí 

decorrentes, e que dependem dessa metodologia”. Ou seja, temos o nosso sistema de valores a 

nos constituir enquanto sujeitos e, evidentemente que, enquanto pesquisadores, nosso olhar 

provirá desse filtro e não de nenhum outro. 

É daí que esclarecemos que é a nossa inserção no paradigma materialista histórico 

dialético que determina a nossa postura político/filosófica sendo essa a que nos guia no 

caminho do pesquisar. Portanto, localizamos nossa pesquisa em um quadro de referências que 

compreende a realidade como em permanente contradição e transformação. Uma realidade 

inscrita em um processo histórico no qual a relação sujeito-objeto se dá na confluência da 

teoria com a prática. 

E não podemos deixar de concordar com Lopes (2005), que afirma que a postura 

diante da práxis metodológica deve ser sempre de natureza reflexiva. Importante que o 

pesquisador mantenha, nos dizeres de Orozco Gómez (2011), a vigilância epistemológica.  

No que tange ao método, Lopes (2005, p. 101) o define como sendo: 

(...) uma série de opções, seleções e eliminações que incidem sobre todas as 
operações metodológicas no interior da investigação: na definição do 
problema da pesquisa, na formulação de hipóteses, na teorização de 
conceitos e, o que é menos óbvio, na construção dos dados. 

De acordo com o pensamento de Lopes (2002; 2005), embasamos nossa pesquisa em 

uma estratégia multidisciplinar e de multimetodológica. A autora toma por pressuposto, para 

lançar essa sua proposta, que o fenômeno comunicacional é complexo e multidimensional, 

exigindo para seu estudo mais de uma disciplina e mais de um método de investigação. 
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Método: pesquisa teórica 

Ainda que na dissertação a estratégia multimetodológica permeie indistintamente, 

por vezes sobrelevando o teórico, por vezes o empírico, nesse momento pensamos ser mais 

esclarecedor separar essas duas instâncias a fim de delimitarmos com maior clareza as 

utilizações de métodos e suas respectivas justificativas. 

Ao longo de toda a pesquisa nos valemos da pesquisa bibliográfica. Em um primeiro 

momento, para construirmos um arcabouço teórico sólido e consistente que permita a 

ampliação do nosso olhar para uma segunda etapa da pesquisa, de inspiração etnográfica. E, 

posteriormente, para resgatar o que foi apreendido com a pesquisa empírica e compreender, à 

luz das teorias, o processo comunicacional estabelecido em torno da família. Como diz 

Maldonado (2006, p, 288): 

A investigação teórica é imprescindível em toda pesquisa, sem um esforço 
sistemático de exploração, aprofundamento e compreensão dos tecidos de 
ideias, conceitos, raciocínios, argumentos, proposições, matrizes e modelos 
não é possível fundamentar minimamente uma proposta, um projeto de 
pesquisa. 

Nossas reflexões no campo teórico perpassam todos os capítulos, perfazendo-se em 

dois eixos principais: Estudos Culturais e Estudos de Recepção. É necessário que 

esclareçamos o embasamento de cada um desses eixos para que fique clara a adoção de 

determinadas concepções metodológicas.  

Os Estudos Culturais surgem na Inglaterra, no Centre for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS), fundado em 1964 por Richard Hoggart. Ao lado da pesquisa desenvolvida 

pelo autor, As utilizações da cultura – aspectos da vida cultural da classe trabalhadora 

(1957), tem-se como textos fundadores desse campo as pesquisas de Raymond William e E. 

P. Thompson, Cultura e sociedade (1958) e A formação da classe operária inglesa (1963), 

respectivamente. 

Ainda que com discordâncias, os três fundadores confluíram para o mesmo norte, 

aquele que localizou a cultura em sua relação com a história e a sociedade, ampliando sua 

dimensão de artefato para prática e possibilitando que fosse colocado em xeque o binarismo 

alta cultura vs. baixa cultura: 

A operacionalização de um conceito expandido de cultura, isto é, que inclui 
as formas nas quais os rituais da vida cotidiana, instituições e práticas, ao 
lado das artes, são constitutivos de uma formação cultural, rompeu com um 
passado em que se identificava cultura apenas com artefatos. A extensão do 
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significado de cultura – de textos e representações para práticas vividas e 
suas implicações na rígida divisão entre níveis culturais distintos – propiciou 
considerar em foco toda produção de sentido. E, ao enfatizar a noção de 
cultura como prática, se dá relevo ao sentido de ação, de agência na cultura 
(ESCOSTEGUY, 2001, p. 157). 

Os Estudos Culturais são, desta forma, uma abordagem teórico-metodológica 

importante para nossa pesquisa na medida em que tomam a cultura como núcleo de seu 

debate, inserindo-a em um aspecto amplo que congrega, por conseguinte, uma visão mais 

abrangente da comunicação e do consumo. Esse alargamento permite que o processo 

comunicacional seja percebido como um todo indissociável (produção, circulação, consumo) 

e que sua inserção seja apreendida em um contexto sociocultural mais amplo. E também, 

possibilita seja levado em consideração o fluxo existente entre as classes sociais ao invés de 

uma concepção enrijecida da constituição das mesmas.  

Além disso, os Estudos Culturais justificam a adoção dos Estudos de Recepção posto 

que a escolha dessa teoria – em detrimento de outras – vem embasada no fato de que só 

conseguimos fazer uma pesquisa de recepção a partir dos Estudos Culturais. Isso porque, a 

partir dos estudos britânicos, a cultura vai perder o véu que a colocava como um “bem” das 

elites e passará a ser considerada como um texto produzido por todas as classes sociais. Essa 

expansão do conceito de cultura traz consigo a dimensão da importância de se perceber a 

dinâmica das classes sociais, o que vai ser iniciado nos Estudos Culturais britânicos e 

apropriado no debate pela vertente latino-americana encabeçada por Nestor Garcia Canclini e 

Martín-Barbero. 

Com os aportes de Antonio Gramsci que contribui para o “desbloqueamento, a partir 

do marxismo, da questão cultural e da dimensão de classe na cultura popular” (MARTÍN-

BARBERO, 2013, p. 112), a dinâmica das classes sociais passa a ser levada em consideração, 

dando lugar ao exame da hegemonia, ou seja, sua concepção dialética sempre como um 

“processo vivido” que abre espaço à cultura como um campo para embates de sentidos sociais 

entre dominantes e dominados. 

E, estando a recepção inserida nas práticas culturais do sujeito receptor, apenas em 

consonância com os Estudos Culturais é que poderemos percebê-la inserida em um modelo 

dialógico. Ou seja, é a ótica da cultura amplificada que permite que a recepção seja enxergada 

como um processo. E assim fazemos a partir da teoria das mediações concebida por Jesús 

Martín-Barbero. 
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As mediações, no sentido que aqui concebemos, traduzem-se como a possibilidade 

de ser levado em consideração o constante fluxo a que o processo comunicacional encontra-se 

submetido, deixando de ser o estudo da comunicação aquele que focaliza uma parte do 

processo: seja o emissor, a mensagem ou o receptor (WHITE, 1998). Nesse sentido, podemos 

dizer que a comunicação:  

(...) é uma prática cultural que produz significados, ou seja, a partir do que 
está e já é naquela cultura, ressemantizam-se os significados em cada ato de 
comunicação. Implica sempre emissão e recepção, resultando na construção 
de sentidos novos, renovados – ou mesmo sentidos reconfigurados –, 
produzidos nesse encontro (BACCEGA, 2002, p. 9). 

 

Método: pesquisa empírica 

A justificativa de um projeto de pesquisa constitui-se em elemento necessário para 

sua solidez e garante a sua cientificidade. Ou seja, por um lado é a base que sustenta a 

existência da própria pesquisa, e, por outro, mantém a investigação atada aos limites do 

científico. Para Bonin (2006), a justificativa afasta-se de um convencimento retórico para 

unir-se ao compromisso do pesquisador, seja com o campo, com o âmbito social ou mesmo 

com a própria práxis. 

No que concerne à nossa filiação, o campo da Comunicação, sustentamos que nosso 

compromisso é “no sentido de dominar o melhor possível o reservatório de conhecimentos 

disponível sobre o tema/objeto que estamos investigando e fazer avançar este corpo de 

conhecimentos” (BONIN, 2006, p. 25). Neste sentido trazemos à baila noções introdutórias 

sobre o campo no qual nos inserimos. 

O campo da Comunicação congrega várias Escolas e teorias em torno do processo 

comunicacional, em sua caminhada para solidificar-se enquanto um campo autônomo das 

Ciências Sociais. E essa constituição não foi desprovida de questionamentos quanto à sua 

legitimidade e cientificidade. Nesse sentido, Braga (2011) relembra sobre o significado 

atribuído ao campo por aqueles que pretendem “defini-lo” passando longe de assim o fazer. O 

autor assevera que “é como se este fosse um terreno vazio, sem outra existência senão pelo 

fato de que todas as disciplinas humanas e sociais tivessem alguma coisa a dizer sobre o tema. 

E como o tema aparece nelas todas, seria possível às vezes encontrar para trocar pontos de 

vista específicos” (Ibidem, p. 63). 

Porém sabemos que não é de vácuo que esse pretenso vazio se preenche. O campo da 

Comunicação, ao contrário, apropria-se de outras ciências em um processo que 
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posteriormente transforma-se em incorporação. Os discursos, portanto, dialogam e nesse 

processo metassignificam os campos a cada nova incorporação e novo diálogo que 

estabelecem (BACCEGA, 2011). É seguindo nesta direção que Canclini (2008, p. 69) chama 

a atenção para o fato de que “estudar a (cultura) comunicação requer converter-se num 

especialista de intersecções”. 

Assim, quando falamos em campo da Comunicação, podemos concluir por um 

espaço interdisciplinar dedicado aos estudos que tenham por enfoque os processos 

comunicacionais (BRAGA, 2011). E, mais especificamente, estudos que estão relacionados 

“diretamente à práxis e que estão fortemente ligados às linguagens” (BACCEGA, 2011, p. 

85).  

A linguagem, sabemos, medeia o homem e a realidade objetiva (BACCEGA, 1995). 

Baccega (Ibidem, p. 6) ensina que palavra é “uma canção que só tem razão quando ‘cantada’ 

na materialidade do intercâmbio da vida social”, e, ainda, revela-se importante nessa interação 

social já que provida de uma onipresença em todos os campos semiológicos. As palavras 

aparecem significadas nos discursos que formam o nosso campo social, portanto, se queremos 

entender os sentidos que nos circundam, imprescindível que desvelemos tais significados. 

Torna-se necessário olhar para e refletir sobre a realidade, se almejamos transformá-la. 

Assim sendo, nossa pesquisa alinha-se aos estudos do campo da Comunicação, pois 

nossas reflexões partem da própria linguagem para tecer considerações acerca do processo 

comunicacional em torno da família homoafetiva. Tendo por objeto os discursos midiáticos 

de gênero ficcional, busca verificar os sentidos colocados nessa narrativa em torno da 

temática da família e conduz à reflexão para os usos e as apropriações dos estudantes, de 

modo a (des)cobrir a realidade – para poder pensar sobre ela – já que, como bem pontua 

Baccega (1995, p. 36), “a práxis é a própria elaboração da realidade como criação humana”. 

 

Justificativa para o Programa de Mestrado e para a Linha de Pesquisa 

Neste segundo momento, consideramos relevante justificar nossa pesquisa para o 

Programa de Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing. Isso porque, toda a estrutura de nossa investigação busca estar em 

consonância com o Programa já que, dentro do campo científico, o Programa em questão é o 

locus onde a nossa pesquisa habita. Este Programa investiga a interação entre processos 

comunicacionais e práticas de consumo em duas frentes: lógicas de produção e lógicas de 
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recepção. Na investigação sobre a inter-relação de tais esferas – comunicação e consumo –, o 

que se busca é tanto a construção dessa aproximação quanto as consequências que se tem, 

advindas dessa aproximação, sobre o âmbito sociocultural. 

Nossa pesquisa de dissertação, empreendida que está em compreender a articulação 

da temática da família na narrativa midiática de gêneros ficcionais – a telenovela –, bem como 

entender os usos e apropriações dessas narrativas por parte dos estudantes do Ensino Médio 

de escolas públicas, adequa-se ao escopo do Programa e evidencia-se relevante ao mesmo na 

medida em que contribui para a investigação das inter-relações entre a comunicação e as 

práticas de consumo, tendo como ponto de partida e de chegada o âmbito sociocultural. 

Isso porque, ao iniciarmos o exame dessas narrativas, levando-as, em um segundo 

momento, aos estudantes do Ensino Médio, evidenciamos uma preocupação em compreender 

a construção do processo comunicacional que ocorre em torno do tema família, ou seja, sua 

produção, distribuição e consumo (entendido aqui para além do consumo cultural, em uma 

vertente de consumo midiático, mas também como narrativa formadora de subjetividades). 

Quanto à linha de pesquisa que recai nos processos de recepção e contextos 

socioculturais articulados ao consumo, pode ser percebida em nossos objetivos específicos 

uma ênfase para essa linha. É fato que, ao nos propormos compreender os discursos 

midiáticos das narrativas de gênero ficcional, estamos imbuídos de investigar tanto as 

narrativas midiáticas quanto sua produção. E, ainda, propomo-nos desconstruí-las para 

apreender seus sentidos. Todavia, assim o fazemos no intento de cotejar os usos e as 

apropriações de tais sentidos por estudantes do Ensino Médio. Logo, partimos do âmbito 

sociocultural uma vez que essas narrativas procedem de um diálogo com a sociedade (e 

estabelecem outro quando formuladas) e retornamos ao seio da sociedade e da cultura quando 

investigamos esses discursos a partir de seus usos, apropriações e (res)significações. 
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1. ESTUDOS SOBRE TELEVISÃO, TELENOVELA E FAMÍLIA 

  

1.1 UM OLHAR SOBRE OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COMO PRODUTORES DE 

SIGNIFICADOS 

Começamos nossa investigação chamando a atenção para o papel desempenhado 

pelos meios de comunicação na contemporaneidade. Ao comporem o cenário contemporâneo 

em substituição aos velhos agentes sociais (partidos, sindicatos, intelectuais), os meios de 

comunicação se tornam agências socializadoras que reestruturam o público e o privado 

(CANCLINI, 2008) e ganham cada vez mais relevância ao proporem, através de suas 

narrativas e imagens, modos de ser, pensar e agir. 

Valemo-nos, porém, de Martín-Barbero para lembrar que, se por um lado a 

comunicação deixa de ser pensada “como mero assunto de mercados e consumos, exigindo 

sua análise como espaço decisivo na redefinição do público e na reconstrução da democracia” 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 221-222), por outro não podemos nos deixar levar pelo 

comunicacionismo, isto é, pela “ideia de que a comunicação constitui o motor e o conteúdo 

último da interação social” (Ibidem, p. 222). O referido autor faz essa ressalva tendo em vista 

a elevação da centralidade da comunicação, frisando a formação de uma sociedade 

tecnológica, relegando e esvaziando questões de poder e aquelas pertinentes às desigualdades 

sociais que orbitam todo e qualquer processo comunicacional. 

O autor também faz críticas ao mediacentrismo, que ata a noção de comunicação à 

ideia de mídias, esvaziando seu conteúdo social e relacional. A partir de Martín-Barbero 

(2004; 2013) percebemos que tal centralidade se revela ainda mais danosa no cenário da 

América Latina, uma vez que se apresenta descabida diante de um contexto em que a 

recomposição de valores não caminha na mesma velocidade que o fluxo tecnológico: 

Na América Latina, essa experiência moderna tardia se acha atravessada por 
um especial e profundo mal-estar (...) porque as pessoas podem, com certa 
facilidade, assimilar os instrumentos tecnológicos e as imagens da 
modernização, porém, só muito lenta e dolorosamente podem recompor seu 
sistema de valores, de normas éticas e virtudes cívicas (MARTÍN-
BARBERO; REY, 2004, p. 31-32). 

Segundo Martín-Barbero (2013, p. 227), apenas começamos a: 

(...) assumir a comunicação como espaço estratégico de criação e 
apropriação cultural, de ativação da competência e da experiência criativa 
das pessoas, e de reconhecimento das diferenças, ou seja, do que 
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culturalmente são e fazem os outros, as outras classes, as outras etnias, os 
outros povos, as outras gerações. 

É a partir dos Estudos Culturais que compreendemos a comunicação como esse 

espaço estratégico tanto de criação quanto de apropriação cultural. Para tanto, interessa-nos 

perceber a comunicação não quanto às suas disciplinas e tecnologias, mas, sim, em seus 

fluxos, processos e usos. Quanto à cultura, refletimos a partir da face comunicativa do 

cultural, dado que a mesma pode ser percebida como um sistema que produz bens simbólicos, 

ou seja, deve ser encarada como um processo que produz significações e que não meramente 

circula informações.  

Escosteguy (2001, p. 15) sustenta que os pontos de convergência entre os Estudos 

Culturais Britânicos e a perspectiva latino-americana de análise cultural encabeçada por 

Martín-Barbero e Néstor García Canclini, no que concerne à cultura, repousa “sobre o uso do 

aporte gramsciano em torno da hegemonia o que significa dizer que a cultura devia ser 

estudada mediante as relações de poder que constituía e expressava”. No que se refere à 

comunicação, a autora se vale de Martín-Barbero para afirmar que a mesma não se restringe 

ao cultural, pois economia e política estão aí igualmente implicadas: 

O interesse central dos estudos culturais é perceber as intersecções entre as 
estruturas sociais e as formas e práticas sociais. Assim, a análise dos meios 
de comunicação pelo prisma dessa perspectiva, na América Latina, é vista 
como comunicação, mas em relação à cultura e aos processos políticos, isto 
é, como parte do poder e da hegemonia. Daí a razão de observar os 
processos de comunicação com uma forte referência nas ciências sociais, 
constituindo uma vertente singular de estudos culturais com forte atenção na 
base social dos processos culturais. Foi-se constituindo, então, uma 
preocupação fundamentalmente sociológico-cultural (ESCOSTEGUY, 2001, 
p. 49). 

Neste ponto Cogo (2011) esclarece que foi Martín-Barbero quem propiciou um 

esteio teórico às primeiras investigações latino-americanas no campo da comunicação, por 

meio dos Estudos Culturais. Tal esteio permitiu aos pesquisadores que se dissociassem do 

funcionalismo americano e da semiologia francesa dominantes à época para que pudessem 

compreender a comunicação como um processo. A partir da cultura, das mediações e dos 

sujeitos através das práticas comunicativas e das matrizes culturais se conformavam os 

movimentos sociais. 

Assim, se queremos compreender os meios de comunicação enquanto produtores de 

significados, é necessário que adentremos na seara da cultura, que se constitui como um 

sistema produtor de bens simbólicos. Sobre a experiência cultural latino-americana, Martín-

Barbero e Rey (2004, p. 30-31) vão nos dizer que a cultura, uma vez inserida em um contexto 
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global, “não pode ser pensada fora das novas estruturas comunicativas da sociedade, uma vez 

que elas configuram boa parte de suas apostas e de seus pesadelos”. 

Thompson (1995), na tentativa de construir um conceito de cultura, retoma três 

concepções que se fazem presentes em nosso imaginário quando acionamos a palavra cultura, 

para posteriormente traçar o seu próprio significado no que diz respeito ao termo. Segundo 

esse autor, em uma concepção clássica, cultura significaria o avanço das faculdades 

intelectuais e artísticas dos sujeitos, ou seja, é uma noção de cultura que permeia a definição 

estreita – porém até hoje remanescente – de que há um sujeito que pode ser mais culto do que 

o outro, em uma hierarquização proveniente da legitimação de alguns saberes ante a 

desqualificação de outros. Já a concepção descritiva pode ser entendida como um “conjunto 

de crenças, costumes, ideias e valores, bem como os artefatos, objetos e instrumentos 

materiais” de determinado grupo social (Ibidem, p. 173).  

A última concepção traçada por Thompson, antes de discorrer sobre o que concebe 

como cultura, vai se dar no campo do simbólico, ou seja, será a partir da releitura crítica 

realizada por Clifford Geertz que o autor nos possibilita entender a cultura tendo como base o 

que ele denomina de concepção simbólica. Para analisar a cultura que permearia determinado 

grupo e/ou sociedade, portanto, é preciso que se realize a leitura dos significados trazidos pelo 

simbólico nos eixos das ações, objetos e expressões. 

Para o autor, todavia, o que atualmente se compreende como cultura requer a 

inserção das formas simbólicas em contextos e processos socialmente estruturados. Isso 

significa dizer que as formas simbólicas, entendidas como “uma ampla variedade de 

fenômenos significativos, desde ações, gestos e rituais até manifestações verbais, textos, 

programas de televisão e obras de arte” (THOMPSON, 1995, p. 183), são produzidas por 

sujeitos que estão, por sua vez, abarcados em um determinado contexto sócio-histórico.  

Além disso, quanto ao processo de produção dessas formas simbólicas, ele não está 

isento de conflitos, pois emerge em meio a processos de valorização, sejam de cunho 

simbólico ou econômico. Ainda quanto à recepção, os sujeitos que perceberão essas formas 

simbólicas em suas vidas, ressignificando-as, também o farão a partir de seus contextos 

específicos.  

Assim, vê-se que a definição do autor aloca a cultura não para um patamar superior, 

mas, sim, pretende dar conta da complexidade que permeia o contexto sócio-histórico onde se 

encontra inserido o sujeito, eixo material e simbólico por excelência. É neste sentido que 



28 
 

Thompson (1995, p. 194, itálico do autor) afirma que “os contextos sociais das formas 

simbólicas não são apenas espacial e temporalmente específicos: são também estruturados de 

variadas maneiras”. E a estruturação dos contextos sociais caminha tanto no sentido de impor 

regras e limitações quanto no de viabilizar “as ações e interações que ocorrem na vida 

cotidiana, constituindo-se nas condições sociais das quais dependem, necessariamente, essas 

ações e interações” (Ibidem, p. 199). 

Fica claro, a partir da elucidação sobre os contextos sociais de Thompson, que o 

poder, entendido aqui como a possibilidade de agir em busca de seus próprios interesses, vai 

se sobressair para aquele que está em uma posição que lhe permita valorar ao invés de ser 

valorado. Ou seja, a partir do momento em que as formas simbólicas são contextualizadas, 

elas passam a ser “submetidas a complexos processos de valorização, avaliação e conflito” 

(THOMPSON, 1995, p. 203) e se destaca quem estabelece o valor, fixando o que deve ser 

apreciado e o que merece ser rechaçado. 

É a essa concepção estrutural de cultura traçada por Thompson que nos filiamos 

quando discorremos sobre os meios de comunicação. Hall (2013) explicita que os meios de 

comunicação se constituem como agentes significantes na medida em que, ao representarem 

quaisquer sujeitos e/ou circunstâncias, o fazem por meio de uma leitura da realidade, 

formando, assim, uma nova realidade. A partir de Baccega (2003), podemos asseverar então 

que a realidade que nos chega através dos meios de comunicação é editada, e somente 

destrinchando o funcionamento dos mesmos é que podemos atingir o mundo desvelado – tal 

como ele é –, de modo a agirmos sobre ele.  

Os meios de comunicação propõem tais “realidades” a partir de seu domínio 

discursivo, valendo-se dos contextos em que estão inseridos. Dito de outra forma, os 

discursos propostos pelos meios de comunicação se constituem com base em sentidos 

plasmados na conjuntura social. Sentidos esses que são rearticulados no processo de 

significação para posteriormente serem apresentados ao público receptor. Neste sentido, 

Escosteguy (2001, p. 70) esclarece que o “processo de significação dos media difere de outros 

processos precisamente porque o que esta prática social produz é um objeto discursivo, logo, 

o que o diferencia enquanto prática é a articulação de elementos sociais e simbólicos”. 

É possível dizer que os meios de comunicação, portanto, constituem-se como 

produtores de significados através dos discursos que propõem, e assim o fazem mediante a 

articulação de elementos sociais e simbólicos. E aqui retomamos a concepção de cultura 

estrutural elaborada por Thompson (1995), segundo a qual, as formas simbólicas são 
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produzidas por sujeitos inseridos em contextos sócio-históricos, não isentos de conflitos 

advindos de processos de valoração. 

Tal proposição de sentidos não se dá de maneira isenta, na medida em que “a 

inclinação dos media é reproduzir o campo ideológico da sociedade em tal forma que 

reproduz, também, sua estrutura de dominação” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 71). Por isso, é 

válido considerar o que Kellner denomina de cultura da mídia: 

Isso significa não só ler essa cultura no seu contexto sociopolítico e 
econômico, mas também ver de que modo os componentes internos de seus 
textos codificam relações de poder e dominação, servindo para promover os 
interesses dos grupos dominantes à custa de outros, para opor-se às 
ideologias, instituições e práticas hegemônicas, ou para conter uma mistura 
contraditória de formas que promovem dominação e resistência (KELLNER, 
2001, p. 76). 

No entendimento deste autor não se pode dizer que a cultura veiculada pela mídia 

seja inteiramente condizente com a promoção dos interesses de classe e dos grandes 

conglomerados – em grande parte o é, afirma o autor –, porém, o objetivo maior quando a 

cultura se transforma em mercadoria é o de venda. E, para isso, muitas vezes aquilo que vai 

na contramão do hegemônico, aquilo que “choca”, desperta o interesse, ou seja, vende. 

Todavia, a cultura da mídia:  

(...) é a cultura dominante hoje em dia; substituiu as formas de cultura 
elevada como foco da atenção e de impacto para grande número de pessoas 
(...), transformou-se numa força dominante de socialização: suas imagens e 
celebridades substituem a família, a escola e a Igreja como árbitros do gosto, 
valor e pensamento, produzindo novos modelos de identificação e imagens 
vibrantes de estilo, moda e comportamento (KELLNER, 2001, p. 27). 

Depreende-se dessas reflexões que, quando falamos em criticidade, estamos a tratar 

de um processo indissociável entre uma imperiosa contextualização de determinado texto 

midiático e a apreensão de seus sentidos na contramão da intenção que possa vir subjacente, 

no sentido de preservar o status quo. 

Tais considerações fundamentam o aprofundamento que nossa pesquisa demanda 

acerca dos estudos sobre a televisão e, em específico, acerca de seu produto midiático e 

cultural, a telenovela. Valemo-nos das reflexões acima traçadas para nos apartarmos dos 

reducionismos tecnológicos e midiáticos, posto que percebemos a comunicação enquanto um 

processo. Tal perspectiva nos permite entender seus usos e contextos a partir dos sujeitos bem 

como apreender a cultura na qualidade de produtora de significações – o que nos dá sua 

dimensão comunicativa. É somente a partir daí que podemos examinar a televisão para além 

da técnica e a telenovela para além das apreensões de senso comum.  
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1.2 APONTAMENTOS ACERCA DA TELEVISÃO  

Ao colocarmos a televisão como objeto de reflexão, voltamos a 1960, quando o 

dispositivo econômico se apodera dos meios de comunicação: o Estado continua mantendo 

sua “função social” da propriedade, mas a cultura e a educação caminham no sentido dos 

interesses privados (MARTÍN-BARBERO, 2013). Nessa época, a televisão era recém-

chegada ao Brasil, posto que seu advento em nosso país se deu em setembro de 1950 

(BACCEGA, 2003). 

O cenário passa, então, de progresso para desenvolvimento, ou seja, credita-se ao 

crescimento econômico o sentido da democracia. Preconizando ser com o aumento da 

produção e do consumo que se prepara o terreno para a democratização, há uma valoração do 

capital ante o político, e a televisão se configura como novo espaço para o massivo. É a partir 

dos meios de comunicação que se pretende homogeneizar e controlar as massas (MARTÍN-

BARBERO, 2013). 

Nesse sentido, ainda com esse autor, o discurso televisivo será o mais redutor 

possível, pois para se falar com o máximo de pessoas há de se reduzir o esforço decodificador 

ao mínimo, preservando também a zona de conforto em que habitam os preconceitos da 

maioria. Daí decorrem duas consequências: a televisão vai reduzir as diferenças ao mínimo e 

seu discurso propagará um único modelo possível de sociedade, aquele que é o compatível 

com o desenvolvimento preconizado pelas leis do mercado.  

Levando em conta esse contexto de inserção, quando do exame sobre o que 

representa a televisão no cenário contemporâneo, debruçamo-nos ante a necessidade de ser 

esboçada uma crítica: 

(...) capaz de distinguir entre a indispensável denúncia da cumplicidade da 
televisão com as manipulações do poder e dos mais sórdidos interesses 
mercantis – que sequestram as possibilidades democratizadoras da 
informação e as possibilidades de criatividade e de enriquecimento cultural, 
reforçando preconceitos racistas e machistas e nos contagiando com a 
banalidade e a mediocridade apresentada pela imensa maioria da 
programação – e o lugar estratégico que a televisão ocupa nas dinâmicas da 
cultura cotidiana das maiorias, na transformação das sensibilidades, nos 
modos de construir imaginários e identidades (MARTÍN-BARBERO; REY, 
2004, p. 26, itálicos dos autores). 

Diante desse paradoxal papel desempenhado pela televisão, cumpre examiná-la 

inserida no contexto latino-americano. Isso porque as tecnologias surgem na América Latina a 

partir de um processo que desenraiza da modernização as possibilidades reais de apropriação 

social e cultural daquilo que moderniza. E se a tecnologia impulsiona para a homogeneização 
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da vida, a pluralidade cultural e as diferenças se sobressaem para desmascarar e reinventar 

esse processo (MARTÍN-BARBERO, 2013). 

Algumas consequências resultam desse contexto. Na seara política, a televisão tanto 

congrega e impulsiona mudanças, propiciando novas formas do fazer político, quanto esvazia 

o caráter cidadão da participação do público no ato de assistir à tela. Sob essa perspectiva a 

participação passa a ser motivada mais em decorrência do espetáculo midiático do que por 

mobilização e engajamento (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004).  

No âmbito cultural, ainda que o aparato tecnológico provenha de fora, a função pode 

ser reconfigurada a partir das especificidades e dinâmicas da própria cultura (MARTÍN-

BARBERO, 2013): 

A televisão é a mídia que mais radicalmente irá desordenar a idéia e os 
limites do campo da cultura: suas cortantes separações entre realidade e 
ficção, entre vanguarda e kistch, entre espaço de ódio e de trabalho. Porque, 
mais do que buscar seu nicho na idéia ilustrada de cultura, a experiência 
audiovisual a repõe radicalmente: desde os próprios modos de relação com a 
realidade, isto é, desde as transformações de nossa percepção do espaço e do 
tempo (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, p. 33-34, itálicos dos autores). 

Em aditamento: 
As questões sobre a televisão e seu público são de interesse permanente 
como forma de compreender a cultura contemporânea por conta do que essas 
questoes podem dizer sobre a nossa condição global contemporânea, com 
todas as suas variedades e diferenciações (IEN ANG, 2010, p. 87). 

Podemos, portanto, considerar que a televisão é marcada por três níveis distintos de 

percepção acerca do papel que desempenha na realidade social. Há aqueles que a enxergam 

como “um sintoma ruidoso do estado de convulsão dos excluídos” (MACHADO, 2000, p. 

12), a partir do momento em que vêem, na televisão, o reflexo da desigualdade de classes. 

Segundo tal acepção, que ignora o que é importado e o que realmente refletiria uma realidade 

nacional, a televisão não passa de um reflexo pobre da sociedade. 

A outra face dessa acepção nos remete à criticidade que devemos ser capazes de 

elaborar, quanto ao discurso midiático, em consonância com o que Martín-Barbero e Rey 

(2004) preconizam. Neste sentido, a televisão precisa ser objeto de uma leitura crítica por 

parte do público, que, na qualidade de cidadãos, são capazes de desconstruir os estereótipos, 

reelaborar as simplificações e desvincular a televisão de um espaço a serviço do poder e do 

mercado. 

E, por fim, colocamos como terceira acepção aquela que enxerga potência na 

televisão. Musse (2013, p. 224) destaca que ao papel da televisão na contemporaneidade cabe 
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a “tarefa de explicar o mundo para o cidadão comum, de prestar serviços, de facilitar o acesso 

dele ao poder público e aos bens de consumo, de garantir-lhe informação e diversão”. 

Neste mesmo sentido, é relevante que destaquemos três aspectos que Martín-Barbero 

e Rey levantam acerca da televisão. O primeiro diz respeito à constituição desta enquanto um 

espaço para construção de identidade e reivindicação de pertencimento. O segundo, o fato de 

a televisão ser marcada por um eterno presente formado em seu sensorium, que é constituído 

pelo simultâneo, instantâneo e pelo fluxo. Finalmente, para além da esteticidade, os autores 

sustentam que a televisão introduz uma mediação estratégica no sentido de oferecer novos 

modos de estar junto no cenário urbano, pois, se por um lado desagrega, por outro “introduz 

uma nova continuidade: a das redes e dos circuitos, a dos conectados” (MARTÍN-

BARBERO; REY, 2004, p. 36).  

Portanto, conseguimos vislumbrar a televisão como um espaço pleno e potente, que 

cumpre uma função relevante ao cidadão que vai desde a apresentação e introdução do mundo 

como lugar para pertencer, passando pela oferta de bens de consumo e de modos para ser e 

para estar junto. 

Machado (2000) retoma estudos confluentes com esse olhar que agrega à televisão 

potência e emancipação, como, por exemplo, os de John Ellis, John Fiske, Dominique Wolton 

e Martín-Barbero. Esses quatro autores ressaltam a televisão enquanto um meio ligado à vida 

cotidiana, cultura popular, espaço público ou de mediação, respectivamente. Nesse sentido, 

Machado (2000, p. 12, itálicos do autor) reconhece que a televisão “é e será aquilo que nós 

fizermos dela. Nem ela, nem qualquer outro meio estão predestinados a ser qualquer coisa 

fixa”. Somos nós que, por meio de nossas escolhas, corroboramos para a “construção de um 

conceito e uma prática de televisão” (Idem). 

Nosso entendimento, que garante à televisão a qualidade de um espaço que 

possibilita e emancipa ao invés daquele que cerceia e diminui, não provém de um olhar 

ingênuo, despido de criticidade. Ao contrário, temos em mente que o Brasil, ao ter o controle 

da comunicação designado à iniciativa privada e, ainda, em mãos de poucos, desprovê de 

espaço a diversidade cultural do país (MUSSE, 2013).  

Está englobado nessa e em outras problemáticas já levantadas sobre o tema o alerta 

feito por Machado (2000, p. 19) ao considerar a televisão “fora desse maniqueísmo do modelo 

ou da estrutura ‘boa’ ou ‘má’ em si”. Após trazer à baila duas visões em torno da televisão, 

uma negativa (Adorno) e outra positiva (McLuhan), o autor conclui que:  
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Os adornianos atacam a televisão pelas mesmas razões que os mcluhianos a 
defendem: por sua estrutura tecnológica e mercadológica ou por seu modelo 
abstrato genérico, coincidindo ambos na defesa do postulado básico de que 
televisão não é lugar para produtos ‘sérios’, que mereçam ser considerados 
em sua singularidade (MACHADO, 2000, p. 19). 

O estudo do conteúdo televisivo mostra-se, pois, imprescindível na visão Machado 

(2000). A despeito de nos interessar os debates concernentes à televisão a partir de sua 

inserção política, econômica e social, estamos de acordo com o referido autor quando sustenta 

que muitos dos estudos se fixam nesses domínios, ignorando o que a televisão produziu em 

seus cinquenta anos de existência. 

 

1.2.1 O gênero ficcional: telenovela 

Em nossa pesquisa interessa investigar, em específico, o produto televisional e 

cultural consubstanciado na telenovela, que é um gênero narrativo ficcional. A telenovela é 

proveniente do que, em 1790, na França e na Inglaterra, constituiu-se como melodrama 

(MARTÍN-BARBERO, 2013). Originalmente transmitido na forma oral, destinado apenas às 

classes altas, e vetado ao povo – para quem se dirigiam apresentações sem diálogos –, o 

melodrama trazia histórias de terror que envolviam medo e mistério. 

A interação do povo com o melodrama tem lugar a partir de 1800. À época, “paixões 

políticas despertadas e as terríveis cenas vividas durante a Revolução [Francesa] exaltaram a 

imaginação e exacerbaram a sensibilidade de certas massas populares que afinal podem se 

permitir encenar suas emoções” (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 164, itálicos do autor). 

Portanto, o melodrama, antes restrito a quem detinha status social elevado, alcança o popular: 

o povo encontra na história oral uma maneira de representar quem é, o que sente, experimenta 

e vive. É exatamente quando, através do melodrama, o popular ganha uma homogeneização, 

ou seja, a partir do instante em que congrega uma imagem unificada, que podemos vislumbrar 

sua passagem para o massivo. O melodrama, por conseguinte, localiza-se no “vértice mesmo 

do processo que leva do popular ao massivo” (Idem). 

Baccega (2012, p. 1292) retoma o surgimento das telenovelas no continente latino-

americano relembrando que Cuba é o país que “vai incluir no formato mais tarde 

transformado em gênero, a característica do melodrama, que tão bem espelha a América 

Latina”. Ingredientes como emoção e romance compunham (e ainda compõem) as novelas 

tanto cubanas quanto brasileiras. 
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Atualmente, se a televisão tem um papel relevante na formação de identidades, ao 

fornecer imaginários, conferindo a circulação de novas sensibilidades para distintas 

percepções de tempo, espaço e de diferentes modos de ser e de estar juntos, podemos ressaltar 

a função da telenovela nesse processo. Isso porque a telenovela é uma narrativa ficcional que 

por excelência coloca em trânsito memórias e imaginários populares. 

Além disso, assim como a televisão, a importância da telenovela resulta do fato de 

que sua narrativa coloca em voga um novo espaço público: 

Alçada à posição de principal produto de uma indústria televisiva de grandes 
proporções, a novela passou a ser um dos mais importantes e amplos espaços 
de problematização do Brasil, indo da intimidade privada aos problemas 
sociais. Essa capacidade sui generis de sintetizar o público e o privado, o 
político e o doméstico, a notícia e a ficção, o masculino e o feminino, está 
inscrita na narrativa das novelas que combina convenções formais do 
documentário e do melodrama televisivo (LOPES, 2009, p. 26).  

Considerada transclassista por Baccega (2003), com uma “penetração intensa na 

sociedade brasileira devido à sua peculiar capacidade de criar e de alimentar um ‘repertório 

comum’” (LOPES, 2009, p. 22), a telenovela está ao alcance de muitos e sua narrativa chega 

a muitos, sem distinção de raça, sexo ou classe social. Ou seja, a narrativa ficcional da 

telenovela circula sem grandes entraves, em toda a sociedade. 

É nessa circulação ampla que a telenovela, ao pautar importantes temáticas sociais, 

coloca, ao alcance da maioria, a possibilidade do diálogo sobre os fatos ali narrados. Baccega 

(2003) sustenta que há, inclusive, uma imbricação entre a ficção e outros programas que 

também passam a conduzir partes dos conteúdos novelísticos. Como, por exemplo, quando 

atores e atrizes são convocados em outros programas da grade horária para promover 

determinada novela através do debate de seus temas, ou, ainda, quando são produzidas 

matérias jornalísticas envolvendo uma temática suscitada na telenovela. 

Importante destacarmos, nesse sentido, o potencial educativo da telenovela. Ao 

mesclar público e privado, ou seja, ao lançar para a esfera pública dramas que antes pareciam 

ser tão íntimos e únicos, de modo a construir um espaço comum de identificação e projeção, a 

telenovela vai “sintetizar problemáticas amplas em figuras e tramas pontuais e, ao mesmo 

tempo, sugerir que dramas pessoais e pontuais podem vir a ter significado amplo” (LOPES, 

2009, p. 27). E tal identificação ressoa com o que Baccega (2003) lembra como “persuasão”, 

resultante da facilidade que a telenovela tem em expor conceitos e dialogar com a sociedade, 

constituindo-se em um espaço potente para a educação.  
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Motter (2000-2001, p. 76) situa em suas reflexões a diferença entre o que é o espaço 

da telenovela, definindo-o como: “o fio melodramático condutor da história, o apelo à 

emoção, o caráter de serialidade e duração”; e a constituição da telenovela brasileira que se 

firma em alguns fatores como “o compromisso social, um modo peculiar de estruturação do 

cotidiano e a incompletude – que lhe permite manter com o telespectador um diálogo vivo – 

configuram um fazer próprio, aprimorado e em permanente renovação” (Idem). 

As características constitutivas do espaço da telenovela podem ser entendidas a partir 

de uma perspectiva que leve em conta o formato, isto é, qual a forma que garante existência à 

telenovela. No que diz respeito à sua constituição, podemos trazer as peculiaridades que 

repousam na imbricação com o social, a narrativa do cotidiano e o que Motter (2000-2001) 

denomina de “incompletude”: a telenovela é uma obra aberta que vai se compondo no 

desenrolar de sua trama. Para alguns dramaturgos, inclusive, o desdobrar da narrativa sofre 

influência do debate suscitado entre o público consumidor deste produto midiático, podendo 

gerar novos caminhos para alguns personagens conforme se manifestem aceitações e 

rejeições.11 

Na presente pesquisa abordamos duas telenovelas, produzidas e exibidas pela TV 

Globo: Amor à Vida e Em Família. Interessa-nos, em particular, a trajetória de dois 

personagens: Félix e Clara, respectivamente, que deixam a sua família de origem para filiar-se 

em um modelo de família que tem por base o relacionamento homoafetivo. 

A partir do momento em que pretendemos perceber as diferenças dessas articulações 

ficcionais junto a estudantes do Ensino Médio, adentramos no campo da 

comunicação/educação e nos valemos de seus preceitos para propor a esses alunos uma 

temática que os convide à leitura crítica dos meios. 

A temática que oferecemos tem a sua origem nos debates que circulam na sociedade 

brasileira acerca do núcleo familiar. Há novos agrupamentos familiares que buscam 

legitimidade para sua conformação, uma vez que a Constituição Federal não alberga, em seu 

texto literal, toda e qualquer forma de composição familiar. Ou seja, ainda que determinados 

agrupamentos se afirmem como uma família, a lei assim não os reconhece. É o caso, por 

exemplo, de uma criança órfão de pai e mãe que, sob os cuidados da avó, não tem esse seu 

núcleo reconhecido como família.  

                                                
11 É comum que as emissoras de televisão que produzem e/ou transmitem telenovelas realizem, antes e no 
decorrer das mesmas, pesquisas de opinião a fim de buscar junto ao público a aceitação ou rejeição de 
determinadas temáticas. 
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Nosso olhar, porém, está voltado somente para um dos variados núcleos familiares 

que despontam: aquele formado pela união homoafetiva. Tratamos, dessa maneira, da união 

de duas mulheres ou de dois homens com o objetivo de constituir família – seja com ou sem 

filhos. Nas telenovelas selecionadas, os personagens que escolhemos trilham esse caminho. 

Félix, assumidamente homossexual para o público desde o início da trama,12 passa boa parte 

da novela casado com Edith, com quem teve um filho, Jonathan. Já Clara, ao contrário, inicia 

e passa parte da novela como heterossexual, casada com Cadu e mãe de Ivan. Só no decorrer 

da narrativa é que se apaixona por Marina e se descobre homossexual.  

O ponto de encontro desses dois personagens tem seu lugar no deslocamento que 

ambos realizam do seu núcleo familiar original, que denominamos como “tradicional”, 

migrando para a formação de um outro núcleo, qualificado como uma “nova família”, haja 

vista que representa outra forma de constituir-se enquanto tal.  

Neste sentido, é importante salientar que a telenovela é tida como um espaço 

ficcional que acomoda o real através do plural. Ainda que muitas vezes em linguagem 

simplificada, buscando o máximo de compreensão; ainda que utilizando-se de estereótipos 

que comprometem e maculam o entendimento; ainda assim, a telenovela pode – e deve – ser 

considerada como um produto cultural que expõe diferenças e suscita o debate e a reflexão 

em torno de temáticas que assim exigem. 

É o que explicita Lopes (2009) acerca de dois projetos de lei que foram aprovados a 

partir da inserção de suas pautas no âmbito ficcional: em Mulheres Apaixonadas (2003), dois 

núcleos colaboraram para a aprovação dos Estatutos do Idoso e do Desarmamento. Assim, 

nesse sentido, ressaltamos a importância, em nossa pesquisa, de apreendermos a telenovela 

“como um novo espaço público, por ter essa capacidade de provocar a discussão e a polêmica 

nacional” (Ibidem, p. 31). 

A reflexão proposta pelas telenovelas Amor à Vida e Em Família caminha no sentido 

da desaprovação do Estatuto da Família. Ao contrário dos estatutos acima elencados (Estatuto 

do Idoso e Estatuto do Desarmamento), que tiveram por finalidade proteger os idosos, 

garantindo-lhes direitos e acesso a tais direitos, e trazer rigor à posse de armas, intentando 

promover a segurança e a diminuição da violência, respectivamente, o Estatuto da Família, 

                                                
12 Esclarecemos que quando nos referimos à expressão “assumidamente gay” não enfatizamos que Félix tenha se 
declarado homossexual logo de início, ao contrário, o processo de “assumir-se” gay dava-se nas entrelinhas, de 
modo implícito. 
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que tramita na Câmara dos Deputados, objetiva cercear direitos e suprimir garantias dos 

cidadãos brasileiros.  

O debate que suscitamos a partir das telenovelas selecionadas caminha, então, na 

contramão do texto da lei que permite somente a união entre um homem e uma mulher. A 

ficção, no âmbito da telenovela, com Félix e Clara, já reverberou os sentidos que se fazem 

presentes na sociedade contemporânea.  

Baccega (2003) nos demonstra que o cotidiano, revestido da lógica ficcional, 

encaminha suas pautas políticas, econômicas e sociais, e que a referência de todas essas 

repousa na cultura. 

Assim, as transformações que ocorrem no nível ficcional, a solução de 
tensões, o encaminhamento de soluções de problemas passa a sugerir 
soluções possíveis no nível do real, pois estão todos imersos na mesma 
história cultural: dramaturgos e espectadores (BACCEGA, 2003, p. 10). 

É essa imbricação entre real e ficcional que nos interessa apreender na telenovela. 

Falamos, portanto, de um produto cultural que viabiliza por excelência a transposição do 

cotidiano para as telas e que dialoga com o público ao permitir o reconhecimento do familiar 

em um espaço que se consagra como público. A partir de um eixo narrativo ficcional com 

essas peculiaridades, acreditamos ser possível pensar na questão que colocamos acerca dos 

núcleos familiares que clamam por reconhecimento, refletindo não apenas sobre essa 

composição social mas inclusive sobre o papel da narrativa teleficcional no que tange esse 

debate. 

Se nesse subitem observamos a narrativa ficcional em seu formato telenovela, 

passamos a examinar o próprio conceito de família. Como se deu a formação do que 

conhecemos hoje como família? Quais as possíveis abordagens sociológicas, históricas e 

antropológicas que nos ajudam a pensar sobre o que hoje pode ser considerado como um 

“novo modelo familiar”? 

 

1.3 DEBATES EM TORNO DO CONCEITO DE FAMÍLIA  

1.3.1 A família ao longo do tempo 

Podemos considerar a família um núcleo primário na vida dos sujeitos. Isso porque 

pressupõe seja o laço familiar aquele que primeiro nutre o indivíduo com afeto e o instrui, 

contribuindo para a formação de seu caráter. É do seio familiar que se espera tanto a 
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constituição de um vínculo social inaugural quanto as diretrizes e os cuidados a instruírem a 

criança e o adolescente até seu pleno desenvolvimento físico, psíquico e emocional. 

 Em 1981, Mariza Corrêa revisita Gilberto Freyre, que conceitualiza a “família 

tradicional brasileira” (bem como Antonio Candido de Mello e Souza, que utiliza a expressão 

“família conjugal moderna”), para discorrer acerca da temática. Era o início de uma 

caminhada que, sabemos, ainda está em percurso. Sobre a aproximação teórica dos autores, 

Mariza Corrêa (1981, p. 7) expõe que:  

Ambos os autores parecem compartilhar com muitos outros estudiosos a 
ilusão de que o estudo da forma de organização familiar do grupo 
dominante, ou de um grupo dominante numa determinada época e lugar, 
possa substituir-se à história das formas de organização familiar da 
sociedade brasileira. Nos dois textos ocorre assim uma homogeneização 
histórica. (...) Os dois parecem repetir aqui um procedimento teórico comum 
dentre os ‘darwinistas sociais’ do século 19. Ao modelar a história da 
sociedade brasileira sobre a forma familiar vigente nas camadas ‘senhoriais’, 
recuperando teoricamente as práticas sociais que analisam (a dominação 
masculina e a subordinação da mulher, o casamento entre parentes, etc.), 
utilizam essa análise para demonstrar a importância daquela família, seu 
suposto, na sociedade assim constituída à sua imagem. 

A autora evidencia a questão do apagamento de outras formas de família que 

existiam no Brasil Colônia e a instituição da família patriarcal como o modelo brasileiro – 

ainda que representasse a menor parte da população. O problema residia, portanto, na 

tentativa de consubstanciar uma única forma de família nos moldes do que preconizava o 

engenho ou a fazenda quando a sociedade, bem mais ampla, era, em realidade, 

“multifacetada, móvel, flexível e dispersa” (CORRÊA, 1981, p. 9). Nesses termos, podemos 

considerar a família como o espelho desses “lugares privilegiados da sociedade brasileira” 

(Idem). Ou seja, que em tais lugares cabia, o que era aceitável em tal âmbito, era permitido e 

prescrito como modelo. 

A reflexão da autora é importante no sentido de nos mostrar que a “família patriarcal 

brasileira” de fato se fez – e seus resquícios ainda se fazem – presentes. Este é um conceito 

que “achata as diferenças, comprimindo-as até caberem todas num mesmo molde que é então 

utilizado como ponto central de referência quando se fala de família no Brasil” (CORRÊA, 

1981, p. 10).  

Tal “modelo”, todavia, não era compatível com a sociedade daquela época. Então, se 

sua instituição se deu de modo axiomático, e seus resquícios ainda estão presentes, isso é 

consequência do fato de que a força dominante tratou de realizar apagamentos de várias 

outras formas familiares que existiam para além dos muros das casas grandes, em meio às 
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senzalas. Neste sentido, Mariza Corrêa (1981, p. 13) conclui que: 

Novas pesquisas indicam que a família patriarcal não pode mais ser vista 
como a única forma de organização familiar do Brasil colonial e sugerem 
que a colocação da figura do homem no centro de uma unidade doméstica, 
como regra, parece ser também uma ilusão. E da mesma maneira que a 
dominação homogênea dessa família começa a ser contestada, também as 
generalizações a respeito de sua descendência direta, a família conjugal 
moderna, tem merecido atenção. 

Podemos afirmar que a revisão científica do conceito de família tem sido feita já há 

algum tempo. Roudinesco (2003), ao esboçar uma perspectiva histórica quanto à forma que o 

núcleo familiar adquiriu com o passar do tempo, distingue três períodos distintos, em que a 

autora qualifica a família como “tradicional”, “moderna” e “contemporânea”.  

 O primeiro período é marcado pelos casamentos arranjados, em que “a família dita 

‘tradicional’ serve acima de tudo para assegurar a transmissão de um patrimônio” 

(ROUDINESCO, 2003, p. 19). O ingresso da afetividade na composição do seio familiar vai 

marcar a passagem da família “tradicional” para a “moderna”. Ou seja, em uma segunda fase, 

entre o final do século XVIII e meados do século XX, a família terá seu lastro no amor 

romântico, confirmado pelo casamento: 

Na época moderna, a família ocidental deixou portanto de ser 
conceitualizada como o paradigma de um vigor divino ou do Estado. 
Retraída pelas debilidades de um sujeito em sofrimento, foi sendo cada vez 
mais dessacralizada, embora permaneça, paradoxalmente, a instituição 
humana mais sólida da sociedade (ROUDINESCO, 2003, p. 20). 

Nesse período Hegel (2000 apud Roudinesco, 2003, p. 39) traz que sem a família 

seria impossível para o Estado se relacionar com a sociedade. O autor invoca, desde então, a 

condição basilar da família para a existência do tecido social. E essa família em que Hegel se 

apoia, congrega em si a moralidade e os bons costumes preservados, mediante a celebração de 

um casamento que une um homem e uma mulher com a finalidade de se manterem unidos 

para sempre. Nesse modelo, ao marido competia o sustento do lar e à esposa, o cuidado com a 

casa, com o marido e com os filhos. 

Na terceira fase, da família “contemporânea” (ou “pós-moderna”), que tem lugar a 

partir dos anos 60, há uma mudança na perspectiva da família em relação a três aspectos: 

quem se une, duração do enlace bem como quanto à sua finalidade. Roudinesco (2003, p. 19) 

afirma, nesse sentido, que a família contemporânea “une, ao longo de uma duração relativa, 

dois indivíduos em busca de relações íntimas ou realização sexual”.  

O que também merece ser observado ao longo das transformações que tiveram lugar 
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na família, é a mudança do eixo da autoridade. Enquanto na família tradicional a autoridade 

emanava do pai por transposição da figura do Pai provindo do direito divino, na família 

moderna essa autoridade era dividida entre Estado e pais. Já na contemporaneidade 

encontramos problemas na transmissão dessa autoridade em razão das separações e 

recomposições conjugais – cada vez em maior número.  

Portanto, são muitas as mudanças que a família ocidental observou ao longo do 

tempo. Para Mello (2005):  

A literatura das ciências sociais sobre família – que recebeu grande impulso 
a partir da segunda metade da década de 1970 – tem demarcado, teórica e 
empiricamente, a diversidade das estruturas e configurações familiares na 
passagem do século XX, demonstrando a imensa plasticidade dos grupos 
domésticos e as múltiplas possibilidades de organização da reprodução 
biológica e social em uma mesma sociedade (MELLO, 2005, p. 29). 

Mesmo que atualmente ainda predomine na sociedade brasileira um “modelo 

idealizado de família, alicerçado em elementos cristãos/burgueses” (MELLO, 2005, p. 29), o 

autor traz que a “constatação empírica da diversidade de arranjos familiares já começaram a 

se fazer sentir em vários níveis” (MELLO, 2005, p. 30).  

Como podemos observar a partir dos dados fornecidos pelo IBGE13, entre 2001 e 

200914, dois tipos de arranjo familiar tiveram redução em sua representatividade no cenário 

brasileiro. O primeiro deles é o do casal com filhos que de 53,3% em 2001 passou a 

representar 47,3% em 2009 e, o segundo, a mulher sem cônjuge e com filhos que em 2001 

representava 17,8% da amostra e, em 2009, passou a compor 17,4% do total. Enquanto isso, 

os outros arranjos familiares apresentaram um aumento com o passar do tempo, tal como a 

família unipessoal que, no mesmo período, saltou de 9,2% para 11,5% e o casal sem filhos, 

que foi de13,8% para 17,4%. 

 

 

 

 

 

 
                                                
13  Disponível em: <http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=6&op=0&vcodigo=FED304&t=tipos-
familia>. Acesso em: set. 2016. 
14 Não foi possível localizar no site do IBGE uma pesquisa com dados mais atualizados que o ano de 2009. 
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Tabela 1: Características das Famílias 

 
Fonte: IBGE (Séries Históricas e Estatísticas) 

 Em 2006, o jornal impresso Folha de S. Paulo traz uma matéria no Caderno 

Cotidiano, já refletindo sobre as mudanças pelas quais a entidade familiar, à época, passava. 

Os jornalistas Antônio Gois e Pedro Soares apresentaram dados pertinentes a uma 

transformação no cenário brasileiro na matéria intitulada “Modelo ‘pai, mãe e filhos’ perde 

espaço” em que trazem à baila o fato de que o enfraquecimento do modelo tradicional da 

família estava dando lugar para novos arranjos familiares.  

Apresentando como justificativa o aumento na expectativa de vida e a emancipação 

feminina, os jornalistas reconhecem a tomada de parte do cenário desenhado até então como 

unicamente composto pelo tradicional modelo mamãe, papai e filhinhos, por arranjos outros. 

Indo em confluência com o que vislumbramos nos dados do IBGE, os jornalistas argumentam 

que: 

A emancipação feminina ajuda a explicar por que, de 1995 a 2005, foi de 
20,2% para 28,5% o percentual de mulheres entre o total de chefes de 
família. Esse aumento aconteceu mesmo em famílias onde havia cônjuge. 
Em 1995, do total de mulheres chefes de família, 3,5% viviam com seus 
maridos. No ano passado, esse percentual aumentou para 18,6% (GOIS; 
SOARES, 2006).15 

E, quanto à expectativa de vida estar cada vez mais avançada, Gois e Soares 

analisam como um fator a justificar tanto o aumento no número de idosos que moram 

sozinhos, quanto de cônjuges sem filhos, fazendo diminuir os percentuais relativos à 

composição tradicional de família. 

Também segundo o IBGE16, e dessa vez em pesquisa divulgada em novembro de 

2016, o número de uniões homoafetivas cresceu 15,7% de 2014 para 2015, enquanto que as 

                                                
15 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2112200619.htm>. Acesso em: set. 2016. 
16 Disponível em: <http://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2016/11/numero-de-casamentos-gays-crescem-15-
7-segundo-pesquisa-do-ibge.html>. Acesso em: nov. 2016. 

Brasil OPCAO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil Unipessoal 9,2 9,3 9,9 10 10,4 10,7 11,1 11,6 11,5

Brasil Casal c/ filhos 53,3 52,8 51,5 50,9 50 49,4 48,9 48,2 47,3

Brasil Casal s/ filhos 13,8 14,1 14,4 14,6 15,1 15,6 16 16,7 17,4

Brasil Mulher s/ con
c/ filhos

17,8 17,9 18,1 18,2 18,1 18,1 17,4 17,2 17,4
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uniões heteroafetivas cresceram apenas 2,7%. Em números absolutos foram registrados 

1.131.707 casamentos heterossexuais e 5.614 casamentos homossexuais. E a matéria 

publicada no O Povo Online destaca a importância que teve a aprovação do CNJ, da 

Resolução 175, que obriga todos os cartórios de títulos e documentos no território brasileiro a 

habilitar ou celebrar casamento e a converter união estável em casamento entre pessoas de 

mesmo sexo. De 2013 para 2014 as uniões civis entre cônjuges do mesmo sexo aumentaram 

51,7%. 

Esse panorama permeado por mudanças que vislumbramos como parte do tecido 

social contemporâneo serve para nos lembrar que:  

Identificar as transformações que estão ocorrendo na família talvez seja o 
ponto de partida fundamental para uma tentativa de compreensão das 
relações estáveis entre pessoas do mesmo sexo como expressão de amor e 
nova modalidade de núcleo familiar (MELLO, 2005, p. 29) 

Em se tratando especificamente da mudança que abarca a família homoafetiva como 

um novo modelo familiar, temos, a partir de Roudinesco (2003), que o seu surgimento 

configurou uma ameaça ao que foi estabelecido como importante no final do século XIX: a 

diferença sexual. No momento em que a autoridade patriarcal apresentou sinais de declínio, as 

diferenças entre os sexos emergiram de maneira a determinar quem era o homem, quem era a 

mulher e o que a cada um competia. 

É esse equilíbrio pautado na diferenciação entre os sexos que a união homoafetiva 

passa a ameaçar. E o que o discurso psiquiátrico faz ao longo do século XX é destacar a 

homossexualidade como “uma anomalia psíquica, mental e de natureza constitutiva e, em 

quaisquer circunstâncias, como a expressão de um distúrbio de identidade ou da 

personalidade, podendo ir até a psicose e frequentemente levando ao suicídio” 

(ROUDINESCO, 2003, p. 185). 

Somente em 1970, a partir dos estudos de Michel Foucault e John Boswell, é que a 

homossexualidade deixa de ser vista como doença e passa a ser encarada como uma prática 

sexual (ROUDINESCO, 2003). Como vemos em Mello (2005, p. 196) “Foucault (1977) foi a 

voz mais contundente a afirmar – e a denunciar – a responsabilidade dos médicos e moralistas 

do século XIX na transformação do sodomita reincidente no homossexual membro de uma 

espécie”. E será somente em 1974 que a APA (American Psychiatric Association) retirará a 

homossexualidade da lista de doenças mentais. 
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No ano seguinte a Associação Americana de Psicologia segue os passos da APA e 

recomenda aos seus profissionais uma postura de respeito e de não discriminação junto aos 

pacientes homossexuais. É nesse momento, segundo Roudinesco (2003), que a instância 

familiar toma conta da realidade da população de gays e lésbicas porque: 

Sofrendo com o ostracismo que os atingia, os gays e lésbicas entraram assim 
no círculo infernal da especialização e contra especialização. Quiseram 
‘provar’ que eram bons pais e que seus filhos adotados, procriados 
artificialmente ou oriundos de famílias recompostas se comportavam tão 
bem quanto aqueles criados nas famílias ditas ‘heterossexuais’ 
(ROUDINESCO, 2003, p. 188) 

A vontade dos casais homossexuais em constituir família esbarra no temor de uma 

parcela social retrógrada, quanto a uma possível inexistência de diferenciação entre os sexos, 

especialmente no que pode ser observado quanto ao papel atribuído a cada um. Medo este que 

improcede, pois, para Mello (2005), essa redefinição não é só da ordem do relacionamento 

homoafetivo uma vez que os casais heterossexuais igualmente transformam a divisão de 

papéis.  

Porém:  

Quando essa redefinição é proposta no âmbito de uma relação entre iguais 
biológicos, o temor relacionado às eventuais consequências – reais e 
fantasmáticas – do questionamento do sistema de gênero fica hiperbolizado, 
principalmente no tocante à repercussão sobre as crianças que eventualmente 
estejam sendo socializadas por casais de gays e de lésbicas (MELLO, 2005, 
p. 47). 

Ou seja, o que antevemos como possível não é uma situação que possa ser, por si só, 

considerada equivocada – a união entre duas pessoas do mesmo sexo para constituição de 

família –, mas, sim, um temor social em torno dessa realidade que ameaça o modelo 

hegemônico de como gira a roda social, na direção da manutenção dos interesses 

hegemônicos da heteronormatividade.  

O feminismo exerceu um papel fundamental de crítica também nesse aspecto quando 

denunciam o mito da tradicional família perfeita, trazendo à tona que esta é também e muitas 

vezes, “um espaço dramático de violências, de lutas e conflitos múltiplos, em face da 

predominância de estruturas e de lógicas hierárquicas e não-igualitárias, em termos de sexo e 

geração” (MELLO, 2005, p. 30). 
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1.3.2 Implicações dos estudos de gênero e sexualidade no conceito de família 

São três as categorias chamadas de fundacionais por Butler (2015), que nos interessa 

perceber aqui: sexo, gênero e desejo. Para Foucault (2015), temos nessas instâncias inúmeros 

efeitos de instituições, de práticas e de discursos, a que o autor atribui o nome de genealogia. 

Esta, segundo Foucault (1979, p. 16), “se opõe à pesquisa de origem (...) o genealogista 

necessita da história para conjurar a quimera de origem”. É trabalho do genealogista a 

“constituição de um saber histórico das lutas e a utilização deste saber nas táticas atuais” 

(Ibidem, p. 171). 

A genealogia é cinza; ela é pacientemente documentária. Ela trabalha com 
pergaminhos embaralhados, riscados, várias vezes reescritos. (...) Daí, para a 
genealogia, um indispensável demorar-se: marcar as singularidades dos 
acontecimentos, longe de toda finalidade monótona; espreitá-los lá onde 
menos se os esperava e naquilo que é tido como não possuindo história ─ os 
sentimentos, o amor, a consciência, os instintos (FOUCAULT, 1979, p. 15).  

E uma vez que sexo, gênero e desejo são efeitos discursivos, requerem um exame 

crítico que os analise para além da regra posta, qual seja, a heterossexualidade compulsória.17 

Ou seja, não se podem tomar como naturais e corretos os modelos que são, na verdade, 

impostos: a dominação masculina e a heterossexualidade. 

Para Bourdieu (2014, p. 22), “a força da ordem masculina se evidencia no fato de 

que ela dispensa justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem 

necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitimá-la”. O movimento feminista 

vem denunciando essa dominação: embasadas na desnaturalização do caráter da subordinação 

feminina, as feministas lutaram (e têm lutado) ao longo da história para demonstrar que “a 

subordinação é decorrente das maneiras como a mulher é construída socialmente. Isto é 

fundamental, pois a ideia subjacente é a de que o que é construído pode ser modificado” 

(PISCITELLI; GOLDANI, 2002, p. 9).  

Neste sentido, cumpre-nos rememorar o ensinamento de Scott (1995, p. 82) quanto 

ao fato de que devemos “conceder uma certa atenção aos sistemas de significado, quer dizer, 

aos modos pelos quais as sociedades representam o gênero, servem-se dele para articular as 

regras de relações sociais ou para construir o significado da experiência”. Na acepção desta 

                                                
17 Preciado (2014, p. 30) contribui no entendimento quanto à heterossexualidade compulsória asseverando que: 
“A identidade homossexual, por exemplo, é um acidente sistemático produzido pela maquinaria heterossexual, e 
estigmatizada como antinatural, anormal e abjeta em benefício da estabilidade das práticas de produção do 
natural”. Portanto, para a autora “a heterossexualidade é uma tecnologia social e não uma origem natural 
fundadora” (Idem). 
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autora, o gênero confere significado às relações de poder, sendo “um campo primário no 

interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado” (Ibidem, p. 88).  

Ainda no caminho que fundamenta o gênero como uma categoria imbrincada nas 

relações de poder, tida como separada de qualquer caráter natural, que decorre de uma 

construção social e cultural, Piscitelli e Goldani (2002, p. 28), na leitura que fazem de Butler, 

vão além, para esclarecer que “gênero seria a estilização repetida do corpo, um conjunto de 

atos reiterados dentro de um marco regulador altamente rígido, que se congela no tempo, 

produzindo a aparência de uma substância, de uma espécie de ser natural”.  

Lauretis (1987), por outro lado, vai se distanciar da colocação do gênero como 

somente efeito da linguagem para propor pensá-lo em consonância com a genealogia de 

Foucault. Porém, se o autor pensou prioritariamente a sexualidade como efeito de instituições, 

de práticas e de discursos, Lauretis traz o gênero também como um produto de diferentes 

tecnologias sociais – nos apresentando o cinema como uma delas.  

Tais considerações acerca dos estudos de gênero nos orientam a perceber que, sendo 

necessário que haja um homem e uma mulher para consumar o casamento, a partir da 

institucionalização da prática sexual como condizente somente com a procriação, a 

heterossexualidade se faz regra: mulheres e homens se convertem em um marco de 

complementariedade afetivo-sexual indissociável. Em decorrência dos ditames que 

subscrevem o que é “ser mulher” ou o que é “ser homem”, tal normatividade cerceia qualquer 

outra orientação sexual, patologizando como “desvio” o desejo de alguém pelo mesmo sexo. 

Neste sentido Foucault (2015, p. 42) assevera que: 

Nesse sistema centrado na aliança legítima, a explosão discursiva dos 
séculos XVIII e XIX provocou duas modificações. Em primeiro lugar, um 
movimento centrífugo em relação à monogamia heterossexual. 
Evidentemente, o campo das práticas e dos prazeres continua a apontá-la 
como sua regra interna. 

Mesmo que, desde 1973 a homossexualidade não seja mais considerada como 

patologia, é dizer, tenha deixado de integrar o rol de doenças mentais, é necessário observar 

os caminhos tomados pela sociedade para normatizar uma única – e excludente – forma de 

desejar e amar o Outro. Wittig (1992, p. 5-6, tradução nossa), vislumbrando uma imbricação 

entre o sexo e a sexualidade, discorre: 

A categoria do sexo é uma categoria política que funda a sociedade 
heterossexual. (...) A categoria do sexo é aquela que regula como ‘natural’ a 
relação que está na base da sociedade (heterossexual) e através da qual 
metade da população, as mulheres, são ‘heterossexualizadas’ (fabricação das 
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mulheres semelhante à dos eunucos, à reprodução dos escravos e dos 
animais) e submetidas à economia heterossexual. 

A partir destas reflexões percebemos as problematizações em torno de dois aspectos 

dados como certos no conceito da família tradicional brasileira, tomada como base para se 

pensar esse núcleo na iniciativa legislativa que intenta ser aprovada (o Estatuto da Família): a 

obrigação de que o casamento seja entre um homem e uma mulher, e, antes disso, a própria 

definição do que é ser mulher e do que é ser homem. Em nosso entendimento, resta 

evidenciado que, se queremos pensar as diferentes articulações das narrativas midiáticas, e 

assim o fazemos a partir do que se constitui como núcleo familiar, é necessário considerar os 

aspectos implícitos, ocultos e subjacentes ao pensamento que pretende ser, no todo, 

hegemônico no que diz respeito à concepção da família. 

 

1.3.3 Uma perspectiva jurídica e o Estatuto da Família (PL 6583/13) com seus 

desdobramentos  

No âmbito jurídico notamos a relevância da família, no sentido acima esboçado, 

quando vislumbramos, no artigo 227 da Constituição Federal que:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.18 

Também notamos a importância da família no seio social a partir do momento em 

que a Constituição Federal dispõe, em seu artigo 226, que a família é a base da sociedade e, 

enquanto tal, tem especial proteção do Estado. Nos incisos do referido artigo vislumbramos o 

que a ordem jurídica considera, expressamente, como família: o casamento, a união estável 

entre o homem e a mulher e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. Ou seja, a lei traz o que pode ser considerado família, não excluindo, em sua 

letra expressa, quaisquer outros arranjos familiares. 

As disputas em torno do que se reconhece no Brasil como família, a partir do texto 

constitucional, ou seja, quais os modelos que recebem o amparo do ordenamento jurídico, têm 

recebido bastante atenção nos tempos recentes. Isso porque, em 2011 e 2012, o Supremo 

Tribunal Federal julgou ação direta de inconstitucionalidade (ADIN), ação direta de preceito 
                                                
18 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
mai. 2016. 
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fundamental (ADPF) e recurso especial (RE), tendo proferido em todos os julgamentos, o 

entendimento no sentido de que a família é um núcleo doméstico cuja formação provém da 

autonomia dos sujeitos, ou seja, a lei não pode vetar a união homoafetiva nem tampouco a 

união informal: 

O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção 
do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu 
coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando 
se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais 
heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao 
utilizar-se da expressão ‘família’, não limita sua formação a casais 
heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia 
religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída 
entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma 
necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus 
institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria 
Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). 
Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente 
ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à 
formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou 
continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação 
não-reducionista do conceito de família como instituição que também se 
forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal 
de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como 
categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal 
para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu 
fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de 
preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. (ADI 4.277 e ADPF 
132, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 5-5-2011, Plenário, DJE de 14-
10-2011.) No mesmo sentido: RE 687.432-AgR, rel. min. Luiz Fux, 
julgamento em 18-9-2012, Primeira Turma, DJE de 2-10-2012).19 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também emitiu Resolução nº 175, de 14 de 

maio de 2013, determinando aos cartórios de todo o Brasil que não se recusem a celebrar 

casamentos civis de casais do mesmo sexo ou a deixar de converter em casamento a união 

estável homoafetivas.20 Ou seja, são decisões proferidas no âmbito jurídico, que logram 

albergar formações familiares que não estão expressamente previstas na Constituição Federal, 

mas, nem por isso, deixam de receber amparo legal. 

Assim, evidencia-se a total possibilidade em se conceber a família como o núcleo 

formado por duas ou mais pessoas que se unem movidas pelo afeto, formalmente ou não. Em 

consonância com esse entendimento, o dicionário Houaiss redefiniu o verbete de família após 

                                                
19 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%202019>; http://redir.stf.jus.br 
/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>; <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp? 
docTP=AC&docID=628633>. Acesso em: abr. 2016 
20 Disponível em: <http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletter 
PortalInternacionalDestaques&idConteudo=238515>. Acesso em: abr. 2016. 
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a campanha “Todas as Famílias”, precisando-o como “núcleo social de pessoas unidas por 

laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantém entre si uma relação 

solidária”.21 

Vislumbramos, por conseguinte, um movimento tanto da hermenêutica jurídica 

quanto da aplicabilidade da lei, bem como no campo da linguagem, no sentido de considerar 

legítimas as composições familiares que se distanciam do modelo familiar patriarcal. E assim 

tem sido ao longo do tempo, como, por exemplo, na questão do divórcio: a primeira 

propositura legislativa para que fosse possível o divórcio deu-se em 1893 e foi rejeitada. Em 

1916, com a aprovação do Código Civil, manteve-se a impossibilidade do rompimento do 

vínculo matrimonial – só poderia haver, depois de dois anos de casamento, o desquite, ou 

seja, a separação dos cônjuges cumprindo-se o termo do regime de bens. Ao longo de quatro 

Constituições Federais – 1934, 1937, 1946 e 1967 –, manteve-se o princípio da 

indissolubilidade do casamento. Isso significa que, à época, os casais somente poderiam se 

desquitar em casos de adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave, e abandono 

voluntário do lar conjugal. Ou, ainda, poderia haver o desquite por mútuo consentimento. 

Somente com a emenda constitucional número 9, de 28 de junho de 1977, regulamentada pela 

lei 6515 de 26 de dezembro do mesmo ano, foi introduzida a possibilidade de se extinguir 

completamente os vínculos do casamento, e passou a ser possível que a pessoa se casasse 

novamente (apenas mais um casamento era permitido). Foi apenas com a Constituição 

Federal de 1988 que se permitiu quantos novos casamentos a pessoa bem entendesse após um 

ou mais divórcios. Além disso, vale destacar que foi no século XXI, em 2010, que passamos a 

contar com a aprovação da PEC do Divórcio, introduzindo no país a possibilidade do divórcio 

direto. Tal medida consiste em possibilitar o fim do vínculo matrimonial sem que seja 

necessário a comprovação da separação judicial (por um ano) ou de fato (por dois anos). 

No que concerne ao Estatuto da Família, este se consubstancia no projeto de lei nº 

6583, de 2013, apresentado ao Congresso pelo deputado Anderson Ferreira (PR-PE), sob a 

justificativa de que, dada a relevância da família, que á a base da sociedade, deve ser 

conferida a devida importância para as mudanças que têm alterado sua estrutura “tradicional”. 

De início, nas justificativas do referido projeto de lei, vislumbramos o processo inverso do 

que apreendemos ser a conclusão de Mariza Corrêa (1981): ao proponente do projeto 

interessa recrudescer as regras e congelar o modelo familiar na tradição – que, como vimos, 

                                                
21 Disponível em: <https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/dicionario-houaiss-redefine-o-conceito-
de-familia/>. Acesso em: mai. 2016. 
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resultou de apagamentos históricos e logrou representar somente interesses hegemônicos – do 

que adequar o conceito de família às mudanças que reverberam no seio social, albergando e 

protegendo juridicamente novas formas de se estar junto. 

O projeto foi aprovado em 2015, em sua integralidade, na Comissão Especial 

designada para a votação dessa iniciativa legislativa, e o foi em caráter conclusivo. Isso 

significa dizer que deverá seguir para votação no Senado – caso não haja a interposição de 

recurso com assinatura de, pelo menos, 51 deputados. Em assim havendo, o projeto será 

votado em sessão Plenária do Congresso. A deputada Erika Kokay (PT-DF) e o deputado 

Glauber Braga (PSol-RJ) intentam conseguir tais assinaturas. 

O trâmite do Estatuto da Família não passou isento de questionamentos.22 Ficou 

definido no documento que a família é “a entidade familiar formada a partir da união entre um 

homem e uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus filhos”. Os deputados rejeitaram a emenda proposta por João 

Carlos Bacelar (PTN-BA) para reconhecer como família o “núcleo social formado por duas 

ou mais pessoas unidas por laços sanguíneos ou afetivos, originados pelo casamento, união 

estável ou afinidade”. 

Deputados como Glauber Braga, por exemplo, consideraram o texto aprovado 

discriminatório e preconceituoso por tolher e cercear direitos de “milhões de brasileiros que 

não se enquadram no conceito de família aprovado”.23 Desconsiderar a propositura do 

deputado Bacelar e fixar-se na proposta aprovada é passar por cima da decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) de 2011 e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 

2013, que caminham no sentido de reconhecer a união homoafetiva como entidade familiar. 

Há deputados, entre estes Flavinho (PSB-SP), que defendem que as outras formas de 

arranjo familiar já estão salvaguardadas com as decisões do STF e do CNJ, e que cabe ao 

Estatuto definir o que seria uma família de fato. Já outros, dos quais destacamos o deputado 

Ezequiel Teixeira (SD-RJ), acreditam que “os novos arranjos familiares são verdadeiros 

desarranjos e que é preciso salvaguardar o País da anarquia”.24 

                                                
22  Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/497879-
CAMARA-APROVA-ESTATUTO-DA-FAMILIA-FORMADA-A-PARTIR-DA-UNIAO-DE-HOMEM-E-
MULHER.html>. Acesso em: mai. 2016. 
23 Idem. 
24  Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/497879-
CAMARA-APROVA-ESTATUTO-DA-FAMILIA-FORMADA-A-PARTIR-DA-UNIAO-DE-HOMEM-E-
MULHER.html>. Acesso em: mai. 2016. 
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Uma das problemáticas levantadas pela deputada Erika Kokay (PT-DF) resulta do 

artigo 3º do Estatuto da Família, que assegura à entidade familiar “a efetivação do direito à 

vida desde a concepção, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, à cultura, ao esporte, 

ao lazer, ao trabalho, à cidadania e à convivência comunitária”. Em caso de aprovação do 

Estatuto nesses termos, quais serão os direitos conferidos às uniões homoafetivas? E aos 

filhos desses casais? E às famílias monoparentais? Ou, ainda, quando a guarda se encontra nas 

mãos de outros membros da família (como por exemplo tios, primos, avós)? 

A mesma deputada também coloca a questão preconizada no artigo 9º do referido 

documento, que garante aos pais o direito de que seus filhos “recebam educação moral, sexual 

e religiosa que não esteja em desacordo com as convicções estabelecidas no âmbito familiar”, 

complementando, em parágrafo único que tais convicções “têm precedência sobre aquelas 

estabelecidas em programas oficiais públicos ou privados, quando relacionados à educação 

moral, sexual e religiosa”. Segundo Erika Kokay (PT-DF) as “concepções religiosas não 

podem solapar o direito à informação”. 

Entrevemos, nas problemáticas apontadas pela referida deputada, o cerne que coloca 

como relevante a reflexão acerca do conceito de família a partir dos aspectos que buscamos 

analisar. Alinhamos as perspectivas dos deputados favoráveis ao Estatuto às reflexões que 

trouxemos, sobre como se deu a constituição do que é preconizado atualmente como o 

modelo de família, ou seja, a “família tradicional brasileira” e a sua derivada “família 

conjugal moderna”. Percebemos que eles se atêm a uma visão modelo influenciada, em 

grande parte, por preceitos religiosos. É a religião o modus operandi da hegemonia em 

substituição à casa grande e ao engenho.  

A leitura do texto do Projeto de Lei aprovado demonstra esse vínculo que 

apontamos, da referida iniciativa legal com preceitos religiosos. O que reforça tal lastro é o 

esforço que vem sendo empreendido pela bancada evangélica da Câmara dos Deputados para 

interferir em questões diretamente relacionadas à proteção, dignidade e resguardo dos direitos 

dos cidadãos, em especial no que se refere às minorias sociais. Alguns exemplos repousam 

sobre as mulheres na questão do aborto, tentando impedir tal prática de qualquer maneira 

(ainda que a gravidez seja decorrente do crime de ódio denominado de estupro); nas minorias 

LGBT no que tange ao arranjo familiar que desconsidera os direitos de gays e lésbicas de 

terem suas famílias reconhecidas e protegidas pelo Estado em condições de igualdade às 

famílias heterossexuais; à não criminalização da homofobia; à vedação do nome social da 

população transexual, entre outras iniciativas que ultrajam a condição humana do sujeito. 
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Compatíveis com a imbricação da religião com a esfera pública – o que não poderia 

ser admitido na esfera de um Estado laico tal como é o nosso –, bem como com as opiniões 

dos deputados que respaldam os retrocessos perpetrados ante as minorias sociais, estão os 

comentários deixados por internautas no site da Câmara dos Deputados que noticia a 

aprovação do Estatuto, conforme os destacados a seguir: 

P. H. F. | 12/04/2016 12h09 

Parabenizo os deputados que foram contrários a que professores tenham 
prerrogativa de fazerem a formação moral, sexual e religiosa das crianças. 
Estes deveres são dos pais e não do Estado. O Estado já cuida muito mal das 
suas atribuições e não tem competência, nem moral para educar nossos 
filhos no que diz respeito aos quesitos acima. Marco Feliciano, João 
Campos, Jair Bolsonaro. 

J. M. | 07/12/2015 02h05 

Parabéns pela aprovação do Estatuto mantendo a definição de família, uma 
vez que a união homoafetiva pode ser reconhecida como união estável, não 
há necessidade de alterar esta definição; garantindo o direito à vida, pois o 
feto ESTÁ no corpo da mulher, mas não é o corpo dela; e mantendo o 
compromisso da família com a educação dos filhos, professor deve passar 
conhecimento, educação deve vir de berço. 

C. | 12/10/2015 12h48 

PARABÉNS deputados, casamento é entre um homem e uma mulher, o 
resto é destruição da raça humana. 

P. F. | 11/10/2015 14h53 

Parabéns pelo projeto, FAMÍLIA FOI, É, E SEMPRE SERÁ HOMEM E 
MULHER, ALÉM DISSO, É INVENÇÃO E APELAÇÃO. 

Percebemos no primeiro comentário a menção aos deputados Jair Bolsonaro, Marco 

Feliciano e João Campos, parabenizando-os pelo Estatuto da Família. Vale trazer que João 

Campos (PSDB-GO), através do Projeto de Decreto Legislativo (PDC 234/11) – que ficou 

conhecido como projeto de “cura gay” –, intencionou “vetar a validade de dois dispositivos da 

Resolução 1/99 do Conselho Federal de Psicologia que impedem psicólogos de usar a mídia 

para reforçar preconceitos ou propor tratamento para homossexuais”.25  

Tais dispositivos são advindos de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), de 1999, que proibiu os profissionais da área de participarem de terapia para alterar a 

orientação sexual dos sujeitos. Em 1973, a homossexualidade foi retirada da lista de 

transtornos mentais pela APA (Associação Americana de Psiquiatria), e, em 1990, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) se posicionou contra a caracterização da 

homossexualidade como doença, entendendo que a homossexualidade é uma variação natural 
                                                
25 Disponível em: <http://www.ebc.com.br/cidadania/2013/06/entenda-o-projeto-de-cura-gay>. Acesso em: mai. 
2016. 
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da sexualidade humana e não uma condição patológica. Em 2013, o projeto foi aprovado pela 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara, porém, por força de manifestações de 

movimentos sociais contra o seu texto, o deputado João Campos o retirou de tramitação. 

O repúdio que encontramos nos comentários quanto à família homoafetiva, frisando 

em caráter de ódio que qualquer união que não seja entre homem e mulher “destrói a raça 

humana”, faz com que seja importante examinar – ainda que brevemente – quais as 

implicações dos estudos de gênero e sexualidade no conceito de família. Só assim, por meio 

da reflexão, acreditamos ser possível contribuir para a dissipação do ódio e do preconceito 

lançados contra as minorias sociais – no caso, a população LGBT. 
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2. OS DISCURSOS MIDIÁTICOS NAS TELENOVELAS AMOR À VIDA E EM 

FAMÍLIA 

 

Hall (2016, p. 17) introduz a questão da representação através de um exame da 

linguagem, de onde extrai o olhar desta enquanto um “meio privilegiado pelo qual ‘damos 

sentido’ às coisas, onde o significado é produzido e intercambiado”. Colocando a 

representação do mundo através da linguagem, como protagonista, o autor auxilia nossa 

compreensão quanto a preponderância da linguagem na existência do sentido. Ou seja, a 

linguagem funciona como um sistema representacional, provedor de sentidos, e sem 

linguagem não é possível uma construção de si nem do Outro. 

No presente capítulo interessa-nos compreender os discursos midiáticos das 

telenovelas Amor à Vida e Em Família de modo a podermos entender as narrativas ficcionais 

midiáticas, no que tange aos personagens Félix e Clara, respectivamente, uma vez que ambos 

formam ao longo da trama uma família homoafetiva. Entendemos as narrativas midiáticas – 

incluindo as telenovelas – como dispositivos que podem atuar para a formação de 

representações de grupos minoritários, tais como os homossexuais (LAHNI; ASSIS; AUAD, 

2013). 

Para tanto, partimos do estudo da linguagem, localizando a sua presença social e 

avançamos para a Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF), uma vez que nos interessa 

examinar “como o conhecimento elaborado por determinado discurso se relaciona com o 

poder, regula condutas, inventa ou constrói identidades e subjetividades e define o modo pelo 

qual certos objetos são representados, concebidos, experimentados e analisados” (HALL, 

2016, p. 27).  

 

2.1 PERSPECTIVA TEÓRICA: ESTUDOS DE LINGUAGEM E ANÁLISE DE 

DISCURSO DE LINHA FRANCESA (ADF) 

Quando Bakhtin (2014) problematiza a filosofia da linguagem, ele torna manifesta a 

imbricação entre a linguagem e o social. Trazendo a marca do signo linguístico e ideológico 

pelo “horizonte social de uma época e de um grupo social determinados” (BAKHTIN, 2014, 

p. 45), o autor deixa antever como corolário a primazia do social nos processos decorrentes da 

linguagem. 
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No mesmo sentido, Schaff (1974, p. 250) indica a linguagem como sendo o 

“fundamento social, dado, do pensamento individual”. Neste sentido, a linguagem funciona 

como mediadora entre o que está posto a partir do social e o que o pensamento individual irá 

criar a partir dali. Como exemplo, o autor traz a questão da aprendizagem da fala: nascemos 

aptos para aprender a falar, porém só o faremos – ou seja, falaremos – a partir do momento 

em que formos educados para tal; ou seja, a palavra, sem si, não é inata, ela requer 

aprendizagem.  

Também para Baccega (1999, p. 8), o sujeito se constitui na interação social através 

da linguagem na medida em que “cada palavra materializa a prática social do grupo ou classe 

social que a utiliza e que a modifica permanentemente no seu cotidiano, a partir de suas 

vivências”. Consequentemente, a autora explica que “quando aprendemos uma língua, 

estamos apreendendo, estamos introjetando um sistema de categorias que regerão nossa 

percepção da realidade. E é no interior desse sistema que os objetos, os acontecimentos, os 

processos terão significação” (BACCEGA, 1995, p. 48). 

Portanto, a partir de Schaff (1974), em consonância com Bakhtin (2014) e Baccega 

(1995), podemos dizer que a linguagem funciona como um ponto de partida social; que ela se 

constitui como base do pensamento individual e, ainda, que influencia o nível de abstração e 

generalização conceitual:  

Dessas características da linguagem resulta sua condição de influenciar o 
nível de abstração e o nível de generalização do pensamento humano, bases 
do processo de conhecimento, o qual implica a manifestação de pelo menos 
três dos seus componentes: o sujeito que conhece; o objeto que se dá a 
conhecer; e o produto desse processo interativo, o próprio conhecimento, 
que, por sua vez, impulsiona novos processos (BACCEGA, 1998, p. 68). 

Martín-Barbero, no prefácio da obra de Baccega (1998, p. 8, itálicos do autor), 

Comunicação e linguagem: discursos e ciência, evidencia o lastro da autora em Bakhtin para 

pensar o signo historicamente, quando este “aparece menos ligado à ideia de sistema que à de 

enunciação ou interação verbal, com as quais Bakhtin assinala a natureza dialogal dos 

discursos que tecem a sociedade”. 

Assim, vislumbramos que não é possível a existência social humana sem a 

linguagem e, consequentemente, sem o discurso. Isso porque “as relações de linguagem são 

relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados. Daí a definição de 

discurso: o discurso é efeito de sentidos entre locutores” (ORLANDI, 2013, p. 21). Para esta 

autora, percussora dos estudos da ADF no Brasil, a “Análise de Discurso concebe a 
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linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social” 

(ORLANDI, 2013, p. 15). 

Em Baccega (1995, p. 48) temos que “a língua não é apenas um instrumento com a 

finalidade de transmitir informações. É um todo dinâmico que abarca o movimento da 

sociedade: por isso, é lugar de conflitos. Esses conflitos se ‘concretizam’ nos discursos”. Para 

Bakhtin (2014, p. 47), “o signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes”, o que 

traz a ambivalência do signo como norte para pensarmos o fato de que os sentidos sociais 

estão sempre em formação, ou seja, nunca completamente formados.  

Daí que consideramos imperioso, se queremos pensar a realidade, fazê-lo a partir da 

compreensão do que são os discursos. Para Orlandi (2013), essa é a contribuição da Análise 

de Discurso: colocar todos nós, enquanto sujeitos e pesquisadores, em estado de reflexão. 

Assim, nessa dissertação, por caminharmos rumo à compreensão do que mora na polifonia 

dos discursos, tanto das telenovelas Amor à Vida e Em Família, quanto daqueles que provêm 

dos estudantes do Ensino Médio, é que nos valemos da perspectiva teórica e metodológica da 

Análise de Discurso, em especial, da Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF). 

Consideramos importante iniciar a conceitualização da Análise de Discurso 

diferenciando-a da Linguística e da Análise de Conteúdo. Quanto à primeira, o objeto que a 

Análise de Discurso toma para si não é a língua fechada em si – tal como a Linguística o faz – 

mas o discurso “que é um objeto sócio-histórico em que o linguístico intervém como 

pressuposto” (ORLANDI, 2013, p. 16).  

E ainda, em contraposição aos analistas de conteúdo que buscam encontrar um 

sentido no texto, aos estudiosos do discurso interessa perceber o modo de significação do 

mesmo. Nas palavras de Orlandi (2013, p. 17), a Análise de Discurso, considerando a 

opacidade da linguagem, coloca a questão de “como este texto significa?”. 

É a partir dos anos 60 que o texto é alçado com qualidade própria de materialidade e 

significação. Na confluência entre três campos do saber – Linguística, Marxismo e Psicanálise 

–, a AD toma o discurso como seu objeto próprio de estudo. Dessa forma, incorpora a língua 

em sua autonomia relativa pois considera sujeito e contexto e, ainda, passa a levar em conta a 

história e a ideologia. E se assim o faz não é isentando-se de arguir os três campos com os 

quais dialoga, ao contrário:  

Interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o 
materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise pelo 
modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia como 
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materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvido por ele 
(ORLANDI, 2013, p. 20). 

Quanto às origens do que se constitui como Análise de Discurso elencamos duas 

linhas distintas: a americana e a europeia. Para a primeira, a AD é uma extensão da 

linguística, ou seja, o que se analisa são os elementos constitutivos do texto. Já para a 

segunda, ao se analisar um discurso o analista deve necessariamente passar pelo contexto 

externo, incorporando-o.  

Adotamos na presente pesquisa a corrente europeia, que podemos considerar como 

sendo de linha francesa. A obra mais importante nessa vertente é a de Mikhail Bakhtin, 

publicada em 1929 e cuja tradução para o português, em 1978, recebeu o título de Marxismo e 

filosofia da linguagem. Segundo Baccega (1995, p. 83): “a Bakhtin devemos concepções 

básicas que se manifestam na construção da análise do discurso. Entre elas a visão do signo 

como uma realidade dialética e dialógica”. Nessa perspectiva, o signo congrega em si vieses 

que o compõem dialeticamente, num embate de forças de modo que o sujeito nele se reflete e 

refrata e, ainda, dialogicamente, pois alberga os vários discursos sociais, manifestados nas 

enunciações. É a partir daí que Baccega (1995, p. 83) afirma que “o estudo da linguagem 

desloca-se do texto e se insere na práxis”. 

A Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF) aprofunda e define o discurso, 

como visto, para além da linguística, considerando sujeito, contexto, história e ideologia. 

Portanto, temos que para a ADF a linguagem não é transparente e reside aí um de seus 

movimentos importantes: a busca por identificar como cada texto significa. E então, o “que 

temos, como produto da análise, é a compreensão dos processos de produção de sentido e de 

constituição dos sujeitos em suas posições” (ORLANDI, 2013, p. 72). 

Ou seja, a composição entre a linguagem, o social, o histórico e a ideologia garantem 

um lugar de fala ao sujeito, a ser desvelado pela Análise de Discurso, tanto nos sentidos 

produzidos, quanto nos lugares ocupados, como nos faz perceber Orlandi (2013).  

É importante destacarmos que no Brasil a introdução da ADF sobrevém no final da 

década de 1970, justamente por meio das pesquisas desenvolvidas por Eni Orlandi 

(FERREIRA, 2007). Ao longo desses quase cinquenta anos, os autores brasileiros já 

consolidaram os instrumentais teóricos necessários para a realização da análise de um 

discurso (FERREIRA, 2007; ORLANDI, 2013). 

Porém, ainda que existam dispositivos teóricos à mão, a ADF torna inconteste para o 

analista o seu papel: apreender o que advém do texto, a partir dos filtros que a cada um, e de 
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maneiras diferentes, perpassam. Ou seja, consiste em deixar o texto contar o modo como a 

análise será realizada: “em suma, a Análise de Discurso visa a compreensão de como um 

objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos” 

(ORLANDI, 2013, p. 26). 

Para que tal compreensão se faça possível, o analista trabalha com dois dispositivos, 

o teórico e o analítico. Essa concepção esboçada por Orlandi (2013) permite vislumbrar duas 

consequências: o arcabouço teórico à mão será sempre semelhante, em cada problematização 

de discurso realizada, porém o dispositivo analítico construído será sempre específico, dado 

que depende de quais frentes reflexivas parte o analista para ler o discurso a que se propõe.26 

De todo arcabouço teórico que compõe a ADF, trazemos à baila alguns pontos 

colocados por Orlandi (2013), Baccega (1995), Bakhtin (2014), entre outros. Assim o 

fazemos pois, “se a palavra é polissêmica, plurissignificativa, a desambiguização do sentido 

se dá levando em conta as condições de produção do discurso, a formação discursiva em que 

esse discurso se inscreve e a formação ideológica a que se filia” (BRANDÃO, 2015, p. 22). 

Torna-se necessário, portanto, que investiguemos os discursos à luz da abordagem teórica da 

ADF. 

Orlandi (2013, p. 71) ensina que:  

O discurso não se fecha. É um processo em curso. Ele não é um conjunto de 
textos, mas uma prática. É nesse sentido que consideramos o discurso no 
conjunto das práticas que constituem a sociedade na história, com a 
diferença de que a prática discursiva se especifica por ser uma prática 
simbólica. 

A autora sustente que as condições de produção de um discurso dizem respeito aos 

sujeitos, ao contexto e à memória. No que diz respeito ao contexto, temos que, se em sentido 

estrito as condições de produção conferem o contexto imediato do discurso – circunstâncias 

em que aquele discurso foi enunciado –, em um sentido mais amplo, as condições de 

produção abarcam o contexto histórico, social e ideológico (ORLANDI, 2013).  

Isso permite que adentremos nos sujeitos, atravessados que são por esses três eixos: 

histórico, social e ideológico. Ao retomar o dialogismo de Bakhtin, Benetti (2016) aponta 

duas relações como pertinentes ao dialogismo: a relação entre sujeitos (intersubjetividade) e a 

relação entre discursos (interdiscursividade). Da intersubjetividade transcorre que o texto não 

pode ser considerado como um objeto com o qual o sujeito vai estabelecer uma relação; ao 

                                                
26 Leitura em sentido amplo já que o discurso pode se manifestar em variados gêneros e em diversos formatos. 
Uma imagem, por exemplo, é um discurso. 
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invés disso, a intersubjetividade aponta para o fato de que o texto é sempre “uma 

materialidade discursiva em potência”, ou seja, uma vez que “a relação se dá sempre entre 

sujeitos”, o texto só vai se concretizar quando produzir o seu sentido – seja pelo “sujeito que o 

enuncia ou o interpreta” (BENETTI, 2016, p. 236). 

Daí que Benetti (2016) retoma Pêcheux (1990) para trazer o discurso como efeito de 

sentidos entre interlocutores. A partir disso é possível pensar que dentro de uma relação 

discursiva cada sujeito traz consigo o lugar que ocupa nas formações sociais. Ao passar para a 

relação discursiva tratamos, assim, das formações imaginárias (FI) que decorrem justamente 

dessa posição social do sujeito que vai refletir na relação discursiva. Como exemplos: 

aluno/professor, pais/filhos, patrões/empregados. Então concluímos com Benetti (Ibidem, p. 

237) que “este é um grande jogo de relações imaginárias entre sujeitos concretos. Não há 

como pensar o funcionamento de qualquer discurso sem considerar que os sujeitos envolvidos 

se movimentam e ocupam posições que lhes são anteriores”.  

Decorre ser vã a crença do sujeito na primazia da sua pessoa enquanto enunciador de 

qualquer discurso. E esse é o primeiro esquecimento denominado de ideológico (ORLANDI, 

2013). Isso porque há dois tipos de esquecimento a preencher toda relação discursiva. E o 

primeiro deles, rememora Benetti (2016), consiste justamente neste apagamento por parte do 

sujeito quanto a não ser ele a origem das suas ideias. Orlandi (2013, p. 35) traz que “por esse 

esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, 

retomamos sentidos pré-existentes”. Já o segundo esquecimento – enunciativo – corresponde 

ao apagamento, pelo sujeito, do fato de que ele optou por certas estratégias – e deixou de lado 

outras – e que “sua enunciação poderia ser outra se tivesse escolhido dizer aquilo, e não isto” 

(BENETTI, 2016, p. 239).  

Quanto à interdiscursividade, que perfaz o segundo modo de considerar o 

dialogismo, o que entra em questão é a relação dos discursos com o já-dito. Nesse sentido, 

Orlandi (2013, p. 31) define como interdiscurso tudo “aquilo que fala antes, em outro lugar, 

independentemente”; tudo aquilo que “disponibiliza dizeres que afetam o modo como o 

sujeito significa em uma situação discursiva dada”. Tanto é assim que o interdiscurso também 

é chamado de memória discursiva. 

É nesse contexto que surge uma importante contribuição teórica da ADF: as 

formações discursivas (FD) e as consequentes formações ideológicas (FI). São as que 

formações discursivas determinam o que pode ou não pode ser dito e de que modo deve ser 

dito em determinada época (FOUCAULT, 1986 apud GREGOLIN, 2007). E os sentidos que 



59 
 

permeiam determinadas formações discursivas provêm de determinadas formações 

ideológicas pois “o sujeito se posiciona em um lugar para enunciar já inscrevendo os sentidos 

naquela formação discursiva” (BENETTI, 2016, p. 240). 

Hall (2016, p. 26) segue a mesma linha ao colocar que as formações discursivas: 

(...) definem o que é ou não adequado em nosso enunciado sobre um 
determinado tema ou área de atividade social, bem como em nossas práticas 
associadas a tal área ou tema. As formações discursivas definem ainda que 
tipo de conhecimento é considerado ‘útil’, relevante e ‘verdadeiro’ em seu 
contexto; definem que gênero de indivíduos ou ‘sujeitos’ personificam essas 
características. 

A partir de Brandão (2015) percebemos a mutação sofrida pelo conceito de formação 

discursiva ao longo do tempo e o quanto essa transformação impacta no fato de a linguagem 

ser vista, contemporaneamente, como uma “arena de lutas”: 

O sujeito do discurso concebido, de início, como puro efeito de 
assujeitamento da FD, com o qual se identifica, vai sendo também 
contaminado por essa preocupação nova (o exterior como constitutivo do 
interior discursivo) que leva ao questionamento da própria concepção 
original da FD e ao reconhecimento do discurso como um objeto 
heterogêneo. (...) Surge, para essa concepção de FD, o conceito da 
heterogeneidade: uma formação discursiva está sempre em interação com 
outras formações discursivas em que vários discursos estão ora em relação 
de conflito, ora de aliança, e a linguagem é vista como uma arena de lutas 
(BRANDÃO, 2015, p. 22). 

Percebemos que se no início o conceito de FD atribuía o sujeito como um 

“assujeitado”, ou seja, submetido às forças de sentidos postos pela linguagem, hoje podemos 

articular que o sujeito ultrapassa esse lugar de efeito da linguagem pois está para além de 

determinismos provindos da mesma.  

Baccega (1995) possibilita um esclarecimento nessa questão ao afirmar que o sujeito 

se posiciona em determinados contextos ideológicos de acordo com o seu arcabouço 

linguístico, ou seja, variará o vocabulário na medida em que se variam as experiências sociais. 

Valendo-se de Bakhtin, quando o autor propõe que o signo linguístico e ideológico reflete e 

refrata a realidade, Baccega (Ibidem, p. 52) nos faz perceber, desta maneira, que os discursos 

congregam em seu bojo: 

(...) ‘visões de mundo’ das diferentes classes sociais, com seus interesses 
antagônicos, os quais se manifestam através de um estoque de palavras e de 
regras combinatórias que constituem a maneira de uma determinada classe 
social pensar o mundo num determinado momento histórico: são as várias 
formações ideológicas correspondentes às várias formações discursivas.  

Quando o sujeito escolhe uma ou outra palavra, ao enunciar, o faz a partir de seu 

arcabouço possível de palavras, sendo a partir dela que sujeito constrói e reconstrói. Por isso 
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que Baccega (1995, p. 85) afirma ser, a palavra, o “espaço privilegiado dessa dinâmica, da 

práxis”.  

Dessa mesma forma, a autora apresenta Bakhtin (2014) ao argumentar que é o 

mundo interior do sujeito que se adapta às possibilidades de sua expressão e não o contrário. 

Ou seja, para Bakhtin pode-se falar em duas categorias de ideologia: a ideologia dos sistemas 

constituídos – tais como, de acordo com exemplos do autor, a arte, a religião, a moral social, a 

ciência – e a ideologia do cotidiano, formada a partir dos atos e gestos cotidianos dos sujeitos. 

Nenhuma fonte de ideologia prescinde da outra, tendo em vista que conversam e se 

alimentam uma da outra. Nas palavras do autor: 

Os sistemas ideológicos constituídos da moral social, da ciência, da arte e da 
religião cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano, exercem por sua 
vez sobre esta, em retorno, uma forte influência e dão assim normalmente o 
tom a essa ideologia. Mas, ao mesmo tempo, esses produtos ideológicos 
constituídos conservam constantemente um elo orgânico vivo com a 
ideologia do cotidiano; alimentam-se de sua seiva, pois, fora dela, morrem 
(BAKHTIN, 2014, p. 123). 

Será dentro desse contexto que, a partir da linguagem, uma obra será introduzida em 

um determinado tempo social, para ser aceita ou rejeitada. Isso porque “é apenas na medida 

em que a obra é capaz de estabelecer um tal vínculo orgânico e ininterrupto com a ideologia 

do cotidiano de uma determinada época, que ela é capaz de viver nesta época (é claro, nos 

limites de um grupo social determinado)” (BAKHTIN, 2014, p. 123-124). 

Desta feita, é importante rememorarmos que há sempre um embate de sentidos entre 

aqueles que perseveram em favor da manutenção do status quo e os ditos contra hegemônicos 

que caminham em sentido contrário. Fundamentando-se em Gramsci, Simionatto (2008, p. 

89) assevera que: 

A hegemonia também se coloca num novo campo de lutas, de alianças, de 
construção/desconstrução de saberes e experiências, pois, antes de mais 
nada, ‘toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação 
pedagógica’ (GRAMSCI, 1999, p. 399), uma vez que encerra em si 
possibilidades de emancipação coletivas, não só para determinados 
indivíduos, mas para toda a sociedade. 

 Com Gramsci compreendemos que esta hegemonia está articulada dentro de um 

campo de lutas, e, especialmente o aparelho privado de hegemonia que nos interessa nessa 

pesquisa – os meios de comunicação. Por ser componente da sociedade civil, está vinculado 

aos embates sociais e, lembra a autora, a sociedade civil “não é uma zona neutra. Nela, os 

vários elementos da sociedade não operam e competem em igualdade de condições, de forma 

hegemônica, independentemente das relações de força e poder” (SIMIONATTO, 2008, p. 91). 
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Para que seja possível compreender dois conceitos essenciais na constituição dos 

discursos – os de enunciação e de enunciado –, consideramos importante essa análise acerca 

das visões de mundo de cada sujeito, inseridos que estão em diferentes classes sociais, e 

perseverando em polos nem sempre opostos, é fato, mas também nem sempre hegemônicos.  

Em consonância com Baccega (1995), se a língua é uma para todo o grupo social, o 

pedaço apropriado por cada parte do grupo – como no recorte de classe social, por exemplo – 

será único. E é neste sentido que se denomina então de enunciação o “universo à disposição 

do indivíduo/sujeito, que poderá escolher nele as palavras para, combinando-as, formar seu 

enunciado, manifestar suas concepções, suas ideias” (BACCEGA, 1995, p. 53). Assim, “a 

enunciação é o lugar de onde ‘brota’ o discurso. O enunciado é a manifestação desse 

discurso” (Idem, itálicos da autora). E ainda: 

A enunciação é resultado do ato de fala, o qual, por seu lado, fundamenta-se 
nela. O indivíduo/sujeito apropria-se dos discursos sociais, a partir da 
enunciação, reelabora-os e manifesta essa reelaboração no ato de fala, que, 
por resultar da interação social, é sempre plural. Os discursos sociais 
reelaborados compõem a enunciação daquele grupo ou classe social, e a fala, 
manifestada, incorpora-se à enunciação (BACCEGA, 1995, p. 85). 

Percebemos que enunciação e enunciado, portanto, imbricam-se com as noções já 

apontadas de formação ideológica e de formação discursiva. Podemos concluir que 

“formações ideológicas/formações discursivas constituem, elas próprias, espações dialéticos, 

onde habitam contradições e contrários, em permanente conflito entre reprodução e 

transformação, entre conservação e mudança” (BACCEGA, 1995, p. 54). Para a autora, o 

discurso habita neste jogo conflituoso uma vez que os sentidos estão justamente nas 

formações ideológicas e discursivas “que tanto comportam a reprodução, a conservação, 

quanto a transformação, a mudança” (Idem). 

Isto posto, devemos constatar que em tal espaço dialético há sempre um grupo que, 

hegemônico, pretende-se assim se manter. Ademais, necessitamos atentar para o fato de que o 

discurso é uma consistente forma de exercício desse poder e da manutenção do mesmo, por 

meio da fixação do que pode ou não pode ser dito, como, quando, onde, e, ainda, por meio do 

controle das palavras que, uma vez colocadas em circulação, podem conotar negativamente 

sujeitos e/ou situações sem que essa pecha negativa seja legitimamente atribuída. 

É a partir desse espectro discursivo – marcado pelas noções de intersubjetividade e 

interdiscursividade com as decorrências teóricas específicas – que passamos a compor uma 

reflexão acerca das narrativas (em específico, as narrativas midiáticas), para posteriormente 

engendramos a análise dos discursos das telenovelas Amor à Vida e Em Família. 
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2.2 REFLEXÕES ACERCA DA INDÚSTRIA CULTURAL E A 

CONTEMPORANEIDADE 

Por pretendermos refletir acerca da formação da família homoafetiva, a partir de um 

produto cultural e artístico – a telenovela brasileira –, necessária se faz a nossa imersão em 

um debate acerca da indústria cultural. Tal debate foi protagonizado na primeira metade do 

século XX por dois pensadores alemães, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Esses autores – 

que ao lado de outros pensadores faziam parte da Escola de Frankfurt, originada do Instituto 

de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt – cunham o conceito da indústria cultural a 

fim de sintetizar neste as suas reflexões acerca das influências do sistema capitalista na 

sociedade da época.  

Para Adorno e Horkheimer, a cultura foi convertida em mercadoria; não existiria, no 

entender deles, a aura da arte, mas, sim, uma padronização dos produtos culturais, fruto de 

uma produção cultural orientada para o mercado. Neste sentido, os produtos tais como o rádio 

e o cinema distanciam-se da ideia de singularidade, pois são produzidos em série. Ou seja, 

passa a valer a lógica do capital que vedaria, a singularidade exigida pelo cultural. 

A época em que Horkheimer e Adorno cunham este conceito é marcada pela 

Segunda Guerra Mundial, que estava em curso. Ambos se destacam na elaboração de uma 

teoria crítica da sociedade, e, diferentemente dos demais integrantes da Escola de Frankfurt, 

voltam sua atenção para um consumo cultural estético massificado, atado ao mesmo ritmo das 

atividades exercidas para a manutenção do giro do capital e do ritmo social (trabalho). Tal 

percepção se torna a tônica das críticas que lançam ao sistema produtivo capitalista em suas 

intersecções com a cultura. 

No entendimento de Horkheimer e Adorno, as consequências do modo capitalista de 

produção se estende, portanto, aos sujeitos, colocando-os em uma posição massificada. Sob 

esta perspectiva, os consumidores deixariam de portar, por eles mesmos, senso crítico e 

capacidade reflexiva. É neste sentido que dizem os autores: “A produção capitalista os 

mantém tão bem presos em corpo e alma que eles sucumbem sem resistência ao que lhes é 

oferecido” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 110). 

Tal compreensão se resvala para a relação desses consumidores com a própria 

cultura: a arte muda de configuração deixando de ser aquela que se propõe à reflexão dos 

indivíduos para absorver o propósito da indústria cultural, através do qual “o espectador não 
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deve ter necessidade de nenhum pensamento próprio, o produto prescreve toda reação” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 113).  

Portanto, é possível a inserção de uma temática contra-hegemônica (em nosso caso, a 

da mulher homossexual), se analisarmos a televisão imersa nessa lógica proposta por Adorno 

e Horkheimer quanto ao que consideram como indústria cultural? Acreditamos que não. Faz-

se necessário a composição de novos e diferentes matizes para que seja possível pensar a 

representação da mulher homossexual nos meios de comunicação de massa. 

Deste modo, trazemos uma visão distinta por parte dos pensadores Walter Benjamin 

e Kracauer, que, em suma, propunham o que se denominava de revolução das massas, ou 

seja, a partir dessa nova configuração que o capital e as tecnologias da comunicação estavam 

produzindo, eram criadas condições tanto para uma democratização da cultura quanto para 

uma transcendência individual dos limites do embotamento. Como exemplo temos, a partir de 

Kracauer, o cinema: haveria aí a possibilidade de as massas se representarem como público e 

de participarem dessa instituição cultural (o que lhes seria velado com os ditames da 

alta/baixa cultura). 

Kracauer não compactuava com a alienação atribuída às massas por Adorno e 

Horkheimer. Em seu entender, os espetáculos de entretenimento logravam conferir 

visibilidade ao desordenamento social, conclamando para a verdadeira mudança. À massa, 

portanto, era ofertada a possibilidade de perceber-se parte de um grande e uno espírito, ao 

mesmo tempo em que reconhecia a heterogeneidade social na qual se inseria. Em um texto de 

1927, o autor vai cunhar como ornamento da massa aquilo que vislumbra como 

autorrepresentação da massa, que se sente parte do espetáculo.  

Estamos falando, de modo geral, da ritualidade da massa, ou seja, um 

comportamento massivo mas que deixa aberta a possibilidade para a recepção 

individualizada. É só a partir dessa percepção voltada para o potente que enxergamos uma 

possível compatibilidade entre a representação midiática da mulher homossexual e a lógica da 

cultura mobilizada em indústria.  

Em Benjamin nos deparamos com um viés mais ideológico e, em nosso entender, 

mais potente. O autor está a nos falar também da democratização da cultura, porém, ao trazer 

à baila o encantamento, abre espaço para que percebamos as brechas onde poderíamos notar 
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somente embotamento. A visão do flanêur27 é conclamada: visão feita indagação que vê o 

conhecido como se fosse a primeira vez. Ou seja, é a possibilidade aberta pelo olhar para se 

indagar sobre aquilo que está vendo na contramão daquele que está no speed do trilho, imerso 

em sua zona de conforto.  

Está posta a possibilidade de que a representação se faça na contramão do 

hegemônico, na medida em que ao público é conferida a potência do olhar. Podemos inclusive 

nos remeter a Baccega (1994) para rememorarmos sobre o fato de ser a realidade que nos 

chega através dos meios de comunicação uma fração editada; somente destrinchando o 

funcionamento dos mesmos é que podemos conhecer o mundo desvelado – tal como ele é – 

de modo a então agirmos sobre ele. Para sermos sujeitos críticos, portanto, é imperioso que 

nos encantemos. E para nos encantarmos, é necessário que enxerguemos tudo aquilo que nos 

separa da semelhança do que nos constitui como nós mesmos igual aos nossos. 

Por fim, uma vez traçadas as bases para pensarmos a mídia e seu produto cultural 

telenovela, conforme os ditames acima analisados, precisamos relativizar nosso olhar tendo 

em vista que a produção teleficcional – sobre a qual nos debruçaremos a seguir – tem lugar 

nos tempos contemporâneos. Segundo Cohn (2008), é possível ainda pensar as questões 

culturais nas acepções de Adorno; porém, há sempre que se levar em conta o contexto que as 

permeia. Se não podemos falar em obsolescência do conceito provindo da Escola de 

Frankfurt, tampouco devemos nos descuidar a fim de que não incorporemos as articulações 

pretéritas em suas integralidades. Isso porque: 

Apesar da persistência da estrutura básica à qual Adorno se referia, é preciso 
reconhecer desde logo que o sistema que ele procurava designar pela 
expressão indústria cultural já não é a instância mais abrangente na 
produção e difusão da cultura. Constitui um subsistema de um complexo 
maior, que incorpora todos os resultados do desenvolvimento da informática 
(COHN, 2008, p. 66). 

Esse complexo maior, como ensina Castells (2000), envolve o sistema de mídia de 

massa que tem lugar na contemporaneidade. O autor chama a atenção para a percepção de que 

as transformações no arcabouço midiático provêm da introdução de novas tecnologias. Tal 

movimento tecnológico tem sua origem nos anos 1980, com a proliferação de jornais 

impressos, estações de rádio, canais televisivos, e continua nos anos 1990 com a difusão do 

                                                
27 A palavra flâneur, provinda do verbo francês flanêr, foi usada por Baudelaire em meados do século XIX com 
o sentido de “um ser que vaga pelas ruas apenas a contemplar a vida, encanta-se com ela mas não a vive” (RIO, 
João do. A Alma Encantadora das Ruas. Organização de Raúl Antelo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, 
p. 51). O autor propunha caminhar, observar e imaginar a vida urbana para absorver, a partir daí, a realidade 
moderna. 
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que o autor chama de comunicação mediada por computadores. É imprescindível se levar em 

conta, ao apropriar-nos do conceito de indústria cultural, que à época da teoria crítica social 

alemã a chamada sociedade tecnológica era bem restrita, e ainda havia a concepção da 

passividade do receptor.  

 

2.3 AS NARRATIVAS MIDIÁTICAS  

Sabemos que os meios de comunicação desempenham um papel relevante na 

contemporaneidade. Tanto é que, ao atuarem muitas vezes como substitutos dos velhos 

agentes (partidos, igrejas, sindicatos), constituem-se como agências socializadoras e passam a 

reestruturar o público e o privado (CANCLINI, 2008). Podemos inclusive afirmar que o papel 

preponderante que desempenham é ressaltado ainda mais na medida em que propõem novos 

modos de ser, pensar e agir. 

É através das narrativas – das narrativas midiáticas – que os meios de comunicação 

propõem seus significados. Ou seja, a produção de sentidos se dá em seu domínio discursivo 

mediante a articulação de elementos sociais e simbólicos. Em concordância com Baccega 

(2001), a autora nos diz sobre a necessidade de desvelarmos o mundo de modo a 

apreendermos o seu sentido (que é diverso daquele que nos é apresentado pela mídia): 

O desafio, hoje, é a interpretação do mundo em que vivemos, uma vez que 
as relações imagéticas estão carregadas da presença da mídia. Trata-se de um 
mundo construído pelos meios de comunicação, que selecionam o que 
devemos conhecer, os temas a serem pautados para discussão e, mais que 
isso, o ponto de vista a partir do qual vamos compreender esses temas 
(BACCEGA, 2001, p. 9). 

Aceitamos o desafio e o incentivo proposto pela autora quanto a percorrermos o 

caminho inverso, qual seja, desvendar os mecanismos da edição promovida pelos meios de 

comunicação para então conhecermos o mundo “desvelado” e agirmos com e sobre ele. Para 

isso, propomos refletir sobre a cultura da mídia (BACCEGA, 1994). 

Kellner (2001) demarca a cultura em seu sentido mais amplo como “uma forma de 

atividade que implica alto grau de participação, na qual as pessoas criam sociedades e 

identidades. A cultura modela os indivíduos, evidenciando e cultivando suas potencialidades e 

capacidades de fala, ação e criatividade” (KELLNER, 2001, p. 11). Dada esta uma definição 

em sentido amplo, cabe-nos aprofundar, ainda segundo Kellner (2001), para o que vem a ser a 

cultura da mídia. O referido autor a define como sendo aquela veiculada pelos meios de 

comunicação. Podemos verificar que, tanto uma – em sentido amplo – como a outra – a da 
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mídia –, têm como consequência comum a influência que exercem na formação das 

identidades. Segundo Hall (2016, p. 19, itálicos do autor), a cultura:  

(...) não é tanto um conjunto de coisas – romances e pinturas ou programas 
de TV e histórias em quadrinhos –, mas sim um conjunto de práticas (...) diz 
respeito à produção e ao intercâmbio de sentidos – o ‘compartilhamento de 
significados’ – entre os membros de um grupo ou sociedade. 

Portanto, levando-se em conta a presença dos meios de comunicação em nosso dia a 

dia, é de se supor a importância dos estudos sobre a mídia na contemporaneidade. É este o 

pensamento de Kellner (2001), que aponta também outro fundamento que justifica tal 

relevância, qual seja, o de que não podemos considerar os textos veiculados pela mídia como 

espelhos da ideologia dominante nem tampouco descartá-los como puro entretenimento, 

despidos de significação e influência. 

No que concerne à presente pesquisa, esta relevância repousa também no fato de ser 

necessário compreender, a partir da análise das narrativas midiáticas ficcionais, quais os 

significados dali emergentes, posto que “entender o porquê da popularidade de certas 

produções pode elucidar o meio social em que elas nascem e circulam, podendo, portanto, 

levar-nos a perceber o que está acontecendo nas sociedades e nas culturas contemporâneas” 

(KELLNER, 2001, p. 14).  

Podemos afirmar que, “se por um lado a mídia se apropria dos diversos repertórios 

sociais, por outro, ela também expõe representações que irão interagir com as noções prévias 

presentes no público” (LAHNI; ASSIS; AUAD, 0000, p. 2). Sendo assim, há um diálogo 

entre a representação que circula no meio midiático, no caso presente, a união homoafetiva 

como entidade familiar, e as formas como essas famílias de fato existem no âmbito da vida e 

da cotidianidade. 

Silverstone (2011) diz ser nosso dever, se queremos entender o que a mídia faz, 

estudá-la para além de números, para além da superfície: precisamos perceber sua 

onipresença em nosso cotidiano, de maneira a depreender sua importância. Este autor nos traz 

a noção da mídia como parte do que ele denomina textura geral da experiência, referindo-se 

àqueles aspectos corriqueiros de nossas experiências, mas que mesmo assim devem subsistir a 

fim que possamos viver e nos comunicar. 

Adentrando ainda mais em seu raciocínio, para além do que ele considera como 

necessário compreender a mídia por constituir-se esta, em parte de nossa experiência, está a 

crítica que o mesmo elabora quanto ao pensamento de parte de nossos autores sobre a 
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contemporaneidade. Para alguns, esse tempo e, teria como qualidade, o fato de ser fonte para 

fissuras identitárias, instanteidades, liquidez, exacerbação de desejos, sendo assim 

denominado como pós-moderno.28 Silverstone (2011, p. 84) sustenta que: 

Não posso negar tudo isso, mas penso que muita coisa aí é fantasia: uma 
projeção irônica e irreflexiva que ignora, principalmente, a materialidade 
tanto do símbolo como da sociedade. Ela compreende mal a capacidade dos 
textos de convencer, moldar significado, propiciar prazeres, criar 
comunidades; também compreende mal as realidades da produção de 
significado e os prazeres reivindicados e sustentados diferentemente, é claro, 
conforme a classe, a idade, o gênero e a etnicidade, mas, ainda assim, reais 
para todos. 

É importante, portanto, compreender as considerações de Kellner (2001) e Siverstone 

(2011) no que diz respeito ao papel do sujeito quando se depara com a mídia. Assim podemos 

refletir acerca das consequências advindas das produções sobre o meio social e sobre as 

comunidades que se formam e as reivindicações que ali são feitas.  

Kellner (2001) inspira-se nos pensadores Adorno e Horkheimer, como ele mesmo 

afirma, na medida em que nos convoca, quanto ao seu livro, que “este estudo deve ser lido 

como exemplo de crítica cultural a fornecer fragmentos de uma teoria crítica da sociedade e – 

esperemos – alguma inspiração para uma nova política futura de libertação” (Ibidem, p. 20). 

No entanto, a despeito dessa inspiração, o autor difere dos pensadores alemães ao permitir a 

existência do paradoxo do sistema; para ele “não é um sistema de doutrinação ideológica 

rígida que induz à concordância com as sociedades capitalistas existentes, mas sim os 

prazeres propiciados pela mídia e pelo consumo” (Ibidem, p. 11). E complementa, mais 

adiante, que cabe ao público o poder de resistir às mensagens dominantes, de modo a “criar 

sua própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se da cultura de massa, usando a sua 

cultura como recurso para fortalecer-se e inventar significados, identidade e forma de vida 

próprios” (Idem). 

É sob esta perspectiva que o autor concebe a mídia como aquela que oferece 

significados: “As narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os 

mitos e os recursos que ajudam a constituir uma cultura comum para a maioria dos 

indivíduos” (KELLNER, 2001, p. 9). É o que Silverstone (2011) nos traz com o conceito de 

mediação, que é a própria circulação de significados entre vidas mediadas e a mídia viva. E, 

ainda, o autor chama nossa atenção para as diferenças que emergirão, na produção de 

significado, conforme as mediações de classe social, idade, gênero, etnicidade. 
                                                
28 Não vamos nos lançar, neste estudo, à consideração das diferentes investidas acerca do conceito de pós modernidade; por 
isso nos limitamos a colocar o tema, sobre o qual repousam diversos entendimentos conceituais, em itálico. 
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Acreditamos vigorar possibilidades a partir da mídia, ou seja, não somos reféns dos 

meios de comunicação, pois podemos participar a partir da mídia assim como esta participa 

para construção da nossa experiência. O senso comum é um elemento ao qual a mídia recorre, 

mas, em contrapartida, devemos reivindicar a capacidade reflexiva do público diante da 

tessitura dele nas narrativas veiculadas. A propósito, Silverstone (2011, p. 43) nos alerta que 

precisamos estar atentos a fim de identificarmos falhas na mediação realizada pela mídia, em 

seu poder de persuadir, o que reclama de nós, nos dizeres do autor, “atenção e resposta”. 

Todavia, precisamos sempre ser críticos e atentos, pois, uma vez que “a inclinação 

dos media é reproduzir o campo ideológico da sociedade em tal forma que reproduz, também, 

sua estrutura de dominação” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 71), é nosso dever constatar que a 

proposição de sentidos pelos meios de comunicação não se dá de maneira isenta. Retomando 

Kellner (2001, p. 76), que traz a necessidade de lermos o que denomina como cultura da 

mídia, torna-se patente termos em mente que: 

Isso significa não só ler essa cultura no seu contexto sociopolítico e 
econômico, mas também ver de que modo os componentes internos de seus 
textos codificam relações de poder e dominação, servindo para promover os 
interesses dos grupos dominantes à custa de outros, para opor-se às 
ideologias, instituições e práticas hegemônicas, ou para conter uma mistura 
contraditória de formas que promovem dominação e resistência. 

Para Baccega (2003), a realidade que apreendemos a partir dos meios de 

comunicação é editada e somente destrinchando o funcionamento dos mesmos é que podemos 

conhecer o mundo desvelado – tal como ele é – de modo a então agirmos sobre ele. No 

mesmo sentido nos Gregolin (2007, p. 16) aponta que: 

A criação dessa ilusão de ‘unidade’ do sentido é um recurso discursivo que 
fica evidente nos textos da mídia. Como o próprio nome parece indicar, as 
mídias desempenham o papel de mediação entre seus leitores e a realidade. 
O que os textos da mídia oferecem não é a realidade, mas uma construção 
que permite ao leitor produzir formas simbólicas de representação da sua 
relação com a realidade concreta. 

Portanto, quando falamos em criticidade, estamos a tratar de um processo 

indissociável entre uma imperiosa contextualização de determinado texto midiático e a 

apreensão de seus sentidos na contramão da intenção que possa vir subjacente, preservando o 

status quo dominante.  

Deste modo, torna-se relevante examinar os discursos das telenovelas Amor à Vida e 

Em Família – no que corresponde ao compilado que efetivamos das cenas mais pertinentes ao 

tema da família advinda da união homoafetiva –, à luz de alguns conceitos que compõem a 

ADF tais como sujeito, contexto e ideologia. Não sem antes compreendermos, ainda que 
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suscintamente, acerca do universo das narrativas.  

Destacamos nessa pesquisa, em específico, a narrativa de gênero ficcional no 

formato da telenovela, sem apartá-la, todavia, do panorama mais amplo de reflexão que 

envolve a comunicação em seu aspecto mais amplo, enquanto processo sociocultural, em 

conformidade com o que expõe Mungioli (2012, P. 100-101): 

(...) é praticamente impossível dissociar a narrativa – e seus gêneros – de 
qualquer processo comunicacional, pois ela provém da arte ancestral de 
narrar, de situar de maneira objetiva ou subjetiva o ser humano num mundo 
‘real’ ou ‘ficcional’, de dar sentido – mesmo que seja para causar 
estranhamento – aos problemas da Humanidade, de inserir a experiência 
humana na teia simbólica que permeia todas as relações humanas; 
notadamente nas relações de comunicação fortemente marcada pelo caráter 
ideológico da linguagem. 

Baccega (2015, p. 120) caminha na mesma direção quando aponta que “a linguagem 

constitui o humano e o sentido se institui no social, na narrativa; se não houver narrativa, a 

palavra não terá sentido, pois ela não ‘vive’ sozinha”. Ou seja, os sentidos emergem a partir 

do momento em que se tem uma narrativa, haja vista que esta brota no social e traz consigo a 

história e a cultura: 

Adam Schaff (1973) nos diz que a palavra é uma prática social solidificada, 
ou seja, ela carrega a práxis da sociedade, a qual foi reescrevendo 
continuamente o sentido daquela palavra. Quando esse signo entra na 
narrativa, ele já entra portando a sociedade na qual ele está, portando o que 
aconteceu ontem, o discurso do outro, a práxis dessa sociedade, isto é, as 
relações teóricas e práticas que estão presentes na sociedade naquele 
momento, como resultado de um longo processo e o vislumbre do futuro em 
construção. Nessa conjunção se constitui o sentido (BACCEGA, 2015, p. 
120) 

Para Barthes (2013, p. 19), “inumeráveis são as narrativas do mundo (...) [a 

narrativa] está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na 

história, na tragédia, no drama, na comédia (...)”. Em aditamento, o autor diz que “a narrativa 

está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; a narrativa 

começa com a própria história da humanidade” (Idem). 

Destacamos alguns autores que compõem um estudo acerca da onipresença 

atemporal das narrativas, dentre os quais Vladimir Propp, Algirdas Julius Greimas e Roland 

Barthes. O primeiro deles, Propp, estruturalista russo, analisou 449 contos russos 

“maravilhosos” em seu livro Morfologia do Conto Maravilhoso. A partir dessa análise 

constatou que as funções nas histórias se repetem e, através dessa repetição, traçou 31 funções 

que, juntas, formam uma estrutura apta a explicar todas as histórias do mundo.  
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Portanto, para tal abordagem interessa perceber o que se repete dentro de uma 

narrativa. Isso porque o estruturalismo “considera um determinado ‘objeto’ (um enunciado 

linguístico, um mito, as relações de parentesco numa comunidade, etc.) como um conjunto 

formado de elementos e procura definir as relações entre esses elementos num modelo” 

(PINTO, 2013, p. 8). Essa perspectiva adotada pelo estruturalismo é semelhante à da 

matemática, quanto aos conjuntos, alterando-se precipuamente pelo fato de inserir-se em uma 

Ciência Humana. 

É neste sentido que Barthes (2013, p. 20) vai colocar que os formalistas russos nos 

ensinaram quanto à resolução de um dilema: 

(...) ou bem a narrativa é uma simples acumulação de acontecimentos, caso 
em que só se pode falar dela referindo-se à arte, ao talento ou ao gênio do 
narrador (do autor) – todas formas míticas do acaso –, ou então possui em 
comum com outras narrativas uma estrutura acessível à análise, mesmo que 
seja necessária alguma paciência para explicitá-la, pois há um abismo entre a 
mais complexa aleatória e a mais simples combinatória, e ninguém pode 
combinar (produzir) uma narrativa, sem se referir a um sistema implícito de 
unidades e de regras (BARTHES, 2013, p. 20-21). 

Temos observado que nos últimos tempos há uma tentativa de verificar aquilo que se 

repete quando se conta uma história. Acreditamos que, desde Propp, há um problema a ser 

colocado, isto é, essa pretensão de totalidade não tem sustentação uma vez que as narrativas 

extrapolam as 31 funções por ele traçadas. 

Greimas reduz o número de funções, apontando 6 tipos. Para o autor, toda narrativa 

tem sempre alguém (sujeito) querendo muito alguma coisa (objeto) e sempre há alguém no 

caminho entre esse alguém desejante e o objeto desejado (oponente). Há também alguém que 

se coloca para auxiliar o sujeito em sua busca (adjuvante) e, por fim, aquele que irá se 

beneficiar – além do sujeito desejante – com a conquista do objeto (destinador) e aquele que 

possibilita o alcance do objeto (destinatário).  

Além desses dois autores apontados, há ainda Roland Barthes e Paul Ricouer, que, 

podemos afirmar, prevalecem nos estudos contemporâneos acerca das narrativas. Isso porque, 

Propp e Greimas são criticados pela rigidez com que propõem o modelo para estudo de uma 

narrativa sendo que o cenário atual está marcado por miscigenações entre os gêneros e 

quebras de padrões estabelecidos.  

Barthes introduz uma visão mais fluída da narrativa. Questiona a posição de Sartre 

quanto à função política da literatura estar contida no conteúdo; para Barthes a função política 

está na forma, o que implica propor que é necessário alterar a forma de escrita burguesa da 
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literatura. Ele propõe encontrar unidades de leitura para apreender o sentido do texto. Isso 

porque, conforme explicita em sua obra “S/Z”: 

Vamos, portanto, estalar o texto, afastando – como se provocássemos um 
leve sismo – os blocos de significação cuja leitura apenas capta a superfície 
lisa, imperceptivelmente unida pelo debitar das frases, o discurso deslizante 
da narração, muito natural na linguagem corrente. O significante tutor será 
segmentado em uma série de lexias, pois são unidades de leitura 
(BARTHES, 1999, p. 18). 

As narrativas que propomos estudar são do gênero ficcional. Para Borelli (1995, p. 

73) gênero é uma:  

(...) categoria abrangente, capaz de classificar uma série bastante 
diversificada de elementos, e servir – de acordo com Martín-Barbero – como 
elo de ligação dos diferentes momentos da cadeia que une espaço da 
produção, anseios dos produtores culturais e desejos do público receptor. 

Borelli (1995, p. 74) coloca os gêneros como gramáticas em relação aos “arquétipos, 

padrões, modelos, mediações” que as obras assumem. E conclui: 

Os gêneros constituem, portanto, um padrão, a mais na sólida configuração 
da indústria cultural. Entretanto, devem ser encarados como modelos 
dinâmicos, com repertório variado de estruturas, que resultam da conexão 
entre um ou mais gêneros e da relação entre formas originais e elementares, 
com novos recursos que, introduzidos, transformam e recriam padrões mais 
ou menos acabados. Espaço ficcional e efeito de um múltiplo processo que 
relaciona, articuladamente, matrizes culturais tradicionais, materialidades 
econômicas, esquemas burocráticos e administrativos, tecnologias, luta entre 
produtores culturais e desejos dos receptores, sempre contextualizados 
historicamente (BORELLI, 1995, p. 79-80). 

Ainda de acordo com a autora, os gêneros ficcionais – que funcionam como 

“matrizes culturais universais, recicladas e transformadas na cultura de massa – aparecem 

como elementos de constituição do imaginário contemporâneo e de construção da mitologia 

moderna” (BORELLI, 1995, p. 73).  

É a partir desse olhar que nos voltamos para as telenovelas Amor à Vida e Em 

Família, problematizando os discursos desses produtos culturais por meio do cruzamento do 

texto da narrativa ficcional com o contexto histórico, social e cultural que a permeia. E assim 

o faremos com o suporte teórico-metodológico da ADF.  

 

2.4 ANÁLISE DOS DISCURSOS DE AMOR À VIDA E EM FAMÍLIA 

As duas novelas selecionadas foram transmitidas na TV Globo, que faz parte do 

Grupo Globo. Este congrega, para além da TV Globo, a Globo Filmes, a Globosat (TV por 

assinatura com mais de 30 canais pagos), a Editora Globo (no ramo de mídia impressa), a 
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Som Livre (que produz CD’s, DVD’s e eventos), e, ainda, o Sistema Globo de Rádio (CBN e 

Rádio Globo), além da atuação na internet por meio do portal de classificados online, ZAP, e 

da plataforma Globo.com. 

A TV Globo tem alcance nacional e internacional e, no que concerne à televisão, 

anuncia institucionalmente que sua trajetória se confunde com a própria história da televisão 

brasileira. Tendo como idealizador no Brasil, Assis Chateaubriand, a televisão teve início com 

a TV Tupi, em 1950. Somente 10 anos depois é que advirão novas emissoras, incluindo a 

Rede Globo. 

Das duas telenovelas selecionadas, Amor à Vida e Em Família, interessam-nos os 

personagens que trilham uma jornada familiar para além do modelo tido como hegemônico no 

contexto social e cultural brasileiro atualmente, ou seja, aquele baseado na composição 

heteronormativa, decorrente de um casamento entre um homem e uma mulher. Por isso que 

trazemos à baila as jornadas de Félix, que se divorcia de Edith e, ao fim da novela, assume um 

relacionamento com Niko, bem como Clara, que se desliga de sua família nuclear, onde era 

casada com Cadu e mãe de Ivan, para se casar com a fotógrafa Marina. 

Como introduzido no capítulo anterior, para compor nosso corpus selecionamos as 

cenas mais relevantes referentes aos personagens escolhidos, buscando garantir um enfoque 

prioritário nos aspectos familiares que marcaram as jornadas de Félix e Clara. Foram então 

compiladas cinco cenas de cada telenovela, sendo que selecionamos, para a telenovela Em 

Família: a chamada da personagem Clara, ou seja sua apresentação para o público antes do 

início da novela; a discussão entre Clara e seu – na época – marido, Cadu, acerca da presença 

da Marina na vida de Clara; a conversa que Clara tem com sua irmã Helena sobre os 

sentimentos por Marina; a conversa entre Clara e Marina quando esta última expõe às claras 

os seus sentimentos e, por fim, a cena do casamento das duas. Quanto ao personagem Félix, 

destacamos: a chamada da telenovela sobre a esposa de Félix, Edith; a cena em que César 

expulsa Félix do hospital; o diálogo entre pai e filho em que o primeiro deixa manifesta a sua 

homofobia; o beijo entre Nico e Félix e, por fim, a reconciliação entre pai e filho. 

A partir dos pressupostos teóricos da ADF, examinados no capítulo anterior, e das 

categorias empíricas, traçadas após assistir ao vídeo e observar os discursos compilados de 

cada telenovela, buscamos compreender os sentidos revelados e velados que estão manifestos 

em Amor à Vida e Em Família, especialmente no que tange aos personagens Félix e Clara.  
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2.4.1 Amor à Vida  

Nossa análise tem início com a telenovela Amor à Vida, escrita por Walcyr Carrasco, 

que foi ao ar em 20/05/2013, tendo sido exibida até 31/01/2014. Amor à Vida foi transmitida 

no horário das 21h da TV Globo e apresentou 221 capítulos. Acreditamos que, do corpus 

formado a partir de Amor à Vida, emergem as seguintes categorias empíricas: (i) machismo; 

(ii) preconceito; e (iii) respeito. Mediante o exame das mesmas é que buscamos compreender 

os discursos que deixaram manifestas as questões familiares que orbitaram ao redor do 

personagem Félix. 

 

Categoria empírica: machismo 

A primeira cena que interessa destacar concerne à chamada da personagem Edith que 

foi ao ar antes da exibição da novela. Era um primeiro contato da trama com o telespectador 

visando chamar a atenção do público para essa personagem e seu marido, Félix: 

Chamada Amor à Vida 

Narrador: Edith sempre apoiou os sonhos ambiciosos de Félix.  

Félix: Você sabe que eu sou o melhor. É por isso que você me ama.  

Narrador: E ele tem na esposa uma grande aliada pra tentar assumir o 
controle dos negócios da família. 

Félix: Eu quero ter certeza de que o comando do hospital fica só pra mim. 

Narrador: Mas esse casamento está ameaçado, porque Edith acha que o 
marido esconde algum segredo.  

Edith: Mãe! 

Tamara: Eu te segui pra impedir que você faça uma besteira. Você quer um 
conselho? Não vai fundo. Quem procura, acha. 

Narrador: Nesta segunda, estreia, de Walcyr Carrasco, Amor à Vida.  

Narrador 2: O seu novo amor das nove. 

Um detalhe desperta a atenção desde o início: apesar da chamada estar voltada para a 

personagem Edith, o destaque é todo conferido ao personagem Félix. A essa prevalência do 

marido/homem na chamada que anuncia a sua parceira/mulher, e a fala da mãe de Edith, que 

induz a filha a um comportamento passivo, prescrito às esposas em uma lógica 

predominantemente machista, conduzem-nos para a percepção da imbricação da mídia com o 

ideológico, e, neste caso em específico, com o ideológico que trabalha a favor da dominação 

masculina (ESCOSTEGUY, 2001; BOURDIEU, 2014).  
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É relevante observar que no texto da apresentação de Edith há nove falas, sendo que 

apenas uma delas, e ainda, monossilábica, provém da personagem que está sendo apresentada, 

no caso, Edith/mulher. As falas que introduzem a mulher são, em sua esmagadora maioria, 

masculinas e ainda dizem respeito à apresentação de um homem no que ele tem de atributos 

que, no senso comum, podem ser tidos como “masculinos”: sua ambição e ardilosidade para 

com a esposa. 

Assim, temos em evidência que a mensagem construída sobre Edith deixa 

transparecer, em realidade, Félix. Pelo fato de a própria personagem não enunciar o seu 

discurso, e ainda, porque o conteúdo de sua apresentação deixa manifesto as características de 

seu marido quais sejam, um homem ambicioso e que esconde um segredo da esposa. No 

vídeo, percebemos tanto a imagem de Edith vinculada a uma paixão pelo vigor do marido, 

quanto ao seu desespero indo atrás dele quando desconfia de uma traição. 

A partir da ótica do machismo, em que a prevalência é toda ela para o homem, 

retomamos Roudinesco (2003) no que a autora contribui sobre o receio da sociedade 

contemporânea frente à existência legítima das famílias homoafetivas. Segundo bem coloca a 

autora, esse pânico social advém muito daquilo que se configurou uma ameaça no final do 

século XIX: a diferença sexual. Pois o machismo é, também, uma resposta provinda desse 

medo, que busca consolidar a superioridade masculina e solapar a existência feminina. 

Em sua obra acerca da questão do corpo, em que Louro (2000) nos transmite 

ensinamentos sobre pedagogias da sexualidade, ela nos coloca a condição do sexo feminino 

para além da norma definida socialmente, qual seja, o homem branco, heterossexual, de classe 

média e cristão. À parte disso, a autora nos diz, encontram-se os demais e inclusive as 

mulheres. Em sua concepção, a estas cabe a representação do segundo sexo, assim como aos 

homossexuais o rótulo de desviantes do comportamento sexual tido como normal (LOURO, 

2000, p. 9).  

Buscando compreender a hierarquização da qual nos fala Louro (2000), encontramos 

em outro autor, Lipovetsky (2000), um panorama daquilo que ele cunha como primeira, 

segunda e terceira mulher. Advindo da concepção de que a era contemporânea inaugura um 

novo tempo para a mulher, o autor conceitua as três fases do feminino que vislumbra ao longo 

da História: a figura da primeira mulher, que perdura até o século XIX, crava-se como um 

“mal necessário, confinado nas atividades sem brilho, ser inferior sistematicamente 

desvalorizado ou desprezado pelos homens” (LIPOVETSKY, 2000, p. 234). A concepção da 

segunda mulher, surgida já desde a Idade Média e que paulatinamente substitui a primeira, 
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traz a idolatria como atmosfera que cerca o feminino: ao invés de demonizadas, elas são 

idolatradas, sacralizadas: “nunca a mulher foi tão venerada, adorada, idealizada: criatura 

celeste e divina, ‘objetivo do homem’ (Novalis), mãe sublime, ‘futuro do homem’ (Aragon), 

musa inspiradora, ‘mais alta possibilidade do homem’ (Breton)” (Ibidem, p. 235). A terceira 

mulher, o autor considera como sendo a que prevalece na sociedade atual descrevendo-a 

como aquela “sujeita de si mesma” (LIPOVETSKY, 2000, p. 237) e complementa:  

Ali onde as determinações eram mecanicistas, há lugar agora para escolhas e 
arbitragens individuais. Antes os modelos sociais impunham 
imperativamente papéis e lugares, agora já não criam mais que orientações 
facultativas e preferências estatísticas. Aos papéis exclusivos sucederam as 
orientações preferenciais, as escolhas livres dos protagonistas, a abertura das 
oportunidades (LIPOVETSKY, 2000, p. 239). 

Concordamos com Louro (2000) quanto à norma social vigente, de modo que 

assentimos parcialmente com as concepções de Lipovetsky (2000), especialmente no que diz 

respeito à terceira mulher na contemporaneidade. Como vimos, os discursos em Amor à Vida, 

referentes à apresentação da personagem Edith, mostraram-se bastante desprovidos de 

protagonismo para a mulher contemporânea.  

Sabemos ainda que a mídia representa, ao seu modo, a figura da mulher. Ou seja, 

constrói a mulher em cima de estereótipos e sem conferir voz à figura feminina, traçando sua 

figura mediante “os tipos aceitos, os padrões correntes, as versões padronizadas” 

(LIPPMANN, 1972, p. 151). Vemos, portanto, uma ideologia a serviço de um pensamento 

fruto de uma construção histórica que acarretou submissões e dominações nas relações 

surgidas entre dominantes versus dominados; uma ideologia calcada em um pensamento 

androcêntrico que parte, a priori, da desigualdade da mulher perante a figura do homem.  

Todavia, sabendo do final da trama, qual seja, a retomada por parte Edith de sua 

própria vida amorosa frente a descoberta da homossexualidade de seu ex-marido, e a redenção 

de Félix que, através do amor que cultivou por Niko, transformou-se em uma pessoa capaz de 

amar a si e aos outros, concluímos que a narrativa ficcional não se limitou a trazer o 

apagamento da mulher, posto que fortaleceu Edith com o fim de seu casamento e, igualmente, 

realçou os aspectos mais humanos em Félix a partir de sua homossexualidade. 

Podíamos antever tal decorrência narrativa a partir da trilha sonora do casal. Marcada 

pela música da cantora Ana Carolina, “Combustível”, é-nos dado a perceber, desde o início, 

que a voz de Edith seria no sentido de dar a volta por cima. Como diz parte da letra: “sei que 

fui fanática, suicida, abri mão da própria, fui refém e fui bandida por querer te amar demais, 
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quase entrei num beco sem saída mas depois da despedida volto a ponto de partida para 

encontrar o amor em paz; para encontrar o amor em paz”. Tal como aconteceu. 

 

Categoria empírica: preconceito 

Em Amor à Vida vários foram os momentos em que Félix sofreu preconceito e, mais 

fortemente, dentro do núcleo familiar. Especialmente com seu pai, Félix viveu momentos de 

muita dor advindos da rejeição que sofria, em razão de ser homossexual. Destacamos, em 

nosso compilado, uma cena que retratou essa relação tumultuada entre pai e filho, tendo como 

ponto de partida para o conflito a orientação sexual de Félix. O início dessa cena, que não 

compõe nosso corpus, demonstra uma dentre as inúmeras falas duras de César para com Félix. 

Quando o filho adentra no escritório e diz, “pai”, César encara o filho e pergunta: “Você tem 

coragem de me chamar de pai?”. Ao que Félix responde: “E te chamo de pai porque você é 

meu pai”, e César massacra o filho dizendo: “Eu sou o seu pai; você carrega o meu nome e 

isso me enche de vergonha”. 

César rejeita Félix ao saber que o filho é gay (20.05.2013) 

César: Eu não tenho preconceito! Eu nunca tive! O doutor Eron, lá do 
hospital, eu sei, ele vive com um rapaz.  

Félix: O doutor Eron, ele me contou, ele me contou quando foi contratado. 
Pai, eu espantei, eu me espantei, porque ele disse que a família dele aceita a 
vida que ele tem.  

César: Eu não vou aceitar. Nunca! 

Félix: Meu Deus, você acabou de dizer que não tem preconceito, pai. 

César: E não tenho. Mas um filho gay.... é diferente. 

Retomando as contribuições teóricas da ADF temos que o sujeito do discurso é efeito 

de sentido e não o sujeito gramatical que compõe a sentença. De modo que colocamos, como 

sujeito desses discursos, para além de César e Félix, o próprio preconceito que vem nas falas 

do pai. E esse pai encontra-se inserido na formação discursiva que matiza o discurso de um 

“modelo idealizado de família, alicerçado em elementos cristãos/burgueses” (MELLO, 2005, 

p. 29). Vislumbramos, portanto, a formação ideológica e institucional – da ordem da família – 

imbricada com a ideologia do cotidiano. 

Diante disso nos perguntamos: qual a metáfora possível? Na ordem da família ou do 

dia a dia? Nessa cena não encontramos, nem em um contexto, nem em outro, qualquer brecha 

possível. O preconceito do pai veda qualquer possibilidade de deslizamento de sentido para 

uma fala que permita a existência do filho, por via do respeito ao outro e de sua 
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individualidade. A historicidade, fio condutor dos sentidos, encontra-se aglutinada nas 

palavras duras do pai, no gesto violento do pai de preconceito para com o próprio filho. E 

quando restam os dogmas, com o congelamento da historicidade, impera o preconceito. 

Essa situação, que só será revertida ao final da novela, foi conduzida ao longo da 

trama com o intuito de evidenciar a atitude homofóbica de César. Isso porque, se o 

preconceito é trazido à baila podendo encorajar atitudes desse feitio por outros pais, 

acreditamos que a intenção de retratar o lado obscuro do comportamento desse pai teve o 

intuito de reverberar de maneira positiva, dado que a narrativa se propunha a deixar notória a 

repulsa para com a conduta de César, e não de Félix. A princípio, podemos afirmar que a 

estratégia da trama funcionou, visto que Félix foi um personagem amado pelo público. 

Todavia, será a partir da pesquisa de campo que poderemos concluir com maior fundamento 

qual a reverberação da intenção da novela ao demonstrar o preconceito de forma tão cabal e 

dura. 

Por ora, na análise da produção do discurso, cabe invocar a questão dos estereótipos. 

Pois sabemos que muito do êxito dos meios de comunicação deve-se ao fato de sua linguagem 

estar ancorada em simplificações facilmente assimiláveis por parte do telespectador 

(BACCEGA, 2009). Isso, todavia, não significa que se deve obstar dos sujeitos o alcance da 

criticidade perante qualquer produto comunicacional. Mas o que quer dizer que os meios de 

comunicação “simplificam”? Simplesmente que suas narrativas (ficcionais ou não) se 

apoderam de uma realidade estereotipada em si mesma, ou seja, apropriam-se de uma visão 

de realidade construída sobre juízos prévios, baseada em juízos de valor. Por meio dessa 

realidade irão contar uma história ou transmitirão uma informação. Partem, portanto, de uma 

realidade maculada. 

Daí poderia decorrer, então, a indagação quanto aos estereótipos serem uma forma 

que os meios de comunicação encontraram de assentar sua linguagem, quando da produção de 

um discurso, em um modo simplificado, um modo que possa ser compreendido por seu 

público receptor? Indagação cuja elaboração está correta, porém, incompleta. Os estereótipos 

tanto simplificam, para facilitar o entendimento, quanto servem de suporte para cargas 

negativas, disseminando estigmas e instaurando preconceitos, ou, ainda, prestam-se a valorar 

com ênfase determinados aspectos desconsiderando outros, isto é, vão ao encontro do que 

apregoa a ideologia dominante. Neste último caso a ideologia vai estabilizar o conceito, 

fixando-o com base no estereótipo: “Grave é que o estereótipo é usado como se fosse apenas 

um conceito, e a carga negativa que carrega fica dissimulada” (BACCEGA, 1998, p. 10). 
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Uma vez que o discurso é o domínio material da ideologia podemos considerar como 

preponderante o papel dos meios de comunicação quanto à construção da percepção de 

mundo por parte dos sujeitos. Isso porque, os meios se valem do seu domínio discursivo para 

propor e construir realidades e podem – e assim o fazem, em grande parte – encaminhar 

sentidos a favor de tudo aquilo que é condizente com os interesses hegemônicos. Deste modo, 

através dos sentidos que colocam muitas vezes calcados em estereótipos, fazem perseverar a 

manutenção do status quo.  

Em César percebemos a estereotipia do homem macho através de suas falas e 

atitudes, carregadas de preconceito, que o conduzem para a rejeição do próprio filho. Ainda 

que ele negue para si mesmo o seu comportamento preconceituoso, percebemos que, em 

realidade, persevera o contrário. Fica evidente a construção midiática promovida em torno do 

pai como um indivíduo machista e preconceituoso, de modo a retratar de maneira simples, 

muitos comportamentos que podemos observar no seio social. A nosso ver, essa construção 

simplista não tem o intuito de reforçar o preconceito e o machismo, mas, sim, o de expô-los 

ao ridículo no intuito de combatê-los. 

A cena que foi recortada para compor o corpus de análise, apresenta em seu início a 

tentativa de Félix de se defender das acusações de seu pai, não com a intenção de ter razão na 

discussão, mas de reivindicar um lugar para sua existência. Quando César acusa Félix de 

destruir a família, Félix se defende dizendo que o pai não é o melhor dos maridos, pois já traiu 

sua esposa diversas vezes. Eis que César admite as traições e o faz retomando um fato que é 

tido como natural em uma sociedade marcadamente machista, construindo a si mesmo com 

base no estereótipo do homem macho, quando afirma que traiu a esposa várias vezes e que é 

esse o comportamento que se espera de um homem com H maiúsculo. 

 

Categoria empírica: respeito 

São duas as cenas que nos levam a traçar o respeito como uma categoria empírica de 

análise: 

Beijo: Félix e Nico (31.01.2014) 

(Félix e Nico se beijam) 

Félix: Vai...Aquele salmão tá te esperando.  
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César demonstra seu amor por Félix (31.01.2014) 

Félix: Sabe, pai...Eu te amo...Eu te amo. 

César: Eu também te amo...Meu filho. 

(César e Félix se dão as mãos e choram) 

(Cena fecha com César e Félix de mãos dadas, vendo o pôr-do-sol) 

A primeira delas, que se passa já bem no final da novela, apresentou ao público o 

primeiro beijo gay entre homens exibido pela TV Globo, protagonizado por Félix (Matheus 

Solano) e Niko (Thiago Fragoso). A segunda trouxe a reconciliação entre Félix e seu pai, 

César (Antônio Fagundes).  

Vislumbramos essas cenas como importantes na narrativa ficcional, no que tange à 

composição de famílias homoafetivas, por dois motivos. Primeiro, retomando Bakhtin, 

quando o autor traz a marca do signo linguístico e ideológico pelo “horizonte social de uma 

época e de um grupo social determinados” (BAKHTIN, 2014, p. 45, itálicos do autor), temos 

que o beijo enquanto prática discursiva evidencia uma aceitação social parcial para sua 

manifestação. Ainda que não seja consenso pleno e irrestrito, é uma prática que tem lugar na 

telenovela, e se assim o é, decorre da relevância que esta possui no meio social. Neste sentido, 

relembramos que “é apenas na medida em que a obra é capaz de estabelecer um tal vínculo 

orgânico e ininterrupto com a ideologia do cotidiano de uma determinada época, que ela é 

capaz de viver nesta época (é claro, nos limites de um grupo social determinado)” (Ibidem, p. 

123-124).  

Então temos o segundo motivo a demonstrar a relevância da telenovela Amor à Vida 

e dessas cenas: a televisão possibilita a construção de imaginários, e a telenovela, um de seus 

produtos culturais, traz em sua narrativa pautas do cotidiano, garantindo visibilidade para 

questões que, em outros cenários, são invisibilizadas (MARTÍN-BARBERO, 2004; LOPES, 

2002; BACCEGA, 2003). Deste modo, pensamos ser um passo da narrativa no sentido de 

caminhar ao lado da formação de famílias homoafetivas, bem como do respeito ao próximo, 

do combate à homofobia, quando ela oferece um espaço midiático para o beijo entre Félix e 

Niko, e, ainda, constrói um final harmonioso e bonito para uma relação tão tumultuada e 

violenta, como foi entre o pai e o filho.  

Importante destacar que César fica paralítico, cego e sem auxílio de qualquer ente 

familiar ou de amigos. É justamente Félix e Niko que o levam para morar junto de sua família 

e que se propõem a cuidar dele. Há uma lição implícita em Amor à Vida acerca do respeito: o 

pai termina a trama precisando dos cuidados daquele filho que ele desdenhou, maltratou e 
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violentou, física e simbolicamente, por meio de um comportamento notadamente homofóbico. 

De uma maneira ou de outra, o pai passou a respeitar o filho e o filho, aceitou, perdoou e 

cuidou do pai. 

 

2.4.2 Em Família  

A telenovela Em Família foi escrita por Manoel Carlos, tendo sido exibida no 

horário das 21h na TV Globo, em 143 capítulos. Seu período de exibição teve início em 

03/02/2014 e terminou em 18/07/2014. Seguimos o mesmo processo de assistir ao vídeo e ler 

a transcrição das cenas que compõem o corpus balizado para a telenovela Em Família. Do 

exame desse material emergiram as seguintes categorias empíricas: (i) autonomia; (ii) 

casamento; e (iii) homossexualidade. 

 

 

Categoria empírica: autonomia 

A discussão entre Clara e Cadu foi precedida pela ida de Marina à escola do filho de 

Clara, Ivan. Cadu encontra as duas saindo da escola do filho e se revolta com a presença da 

fotógrafa, ao lado de Clara, na porta da escola de Ivan. Indaga se Marina havia se tornado o 

pai do menino já que a reunião era destinada somente ao pai e à mãe. Após o descontrole por 

parte de Cadu na porta da escola, os dois se encontram em casa, quando travam a discussão 

transcrita abaixo.  

Discussão entre Clara e Cadu (10.04.2014) 

Clara: Quem você pensa que é, cara? 

Cadu: Eu sou seu marido. Eu tenho direito de saber o que tá acontecendo. 

Clara: Marido? O que você entende por marido? É proprietário, dono? Eu 
não entendi. 

Cadu: Você não vai me fazer de idiota, pode parar. 

Clara: Você foi o idiota hoje por conta própria, né? Porque homem nenhum 
faz o que você fez. Isso foi coisa de moleque, de cafajeste.  

Clara interpela Cadu pelo fato de ele ter ficado irritado com a presença de Marina 

momentos antes. O que chama atenção, nesse trecho, é a colocação de Clara diante da 

afirmação de Cadu, “eu sou seu marido”. Percebemos que a personagem dá voz a um 

posicionamento de uma esposa que, antes de tudo, é um ser humano. Antes de ser esposa, 
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mãe, profissional, dona de casa, Clara é o todo que ela é. Essa fala deixa bem claro que ser 

esposa é uma das partes que constitui a identidade de Clara, e que Clara é mais que só esposa.  

Aqui há o reverso do estigma colocado pelo machismo. Isso porque um estigma nada 

mais é do que “um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social 

quotidiana possui um traço que pode-se impor a atenção e afastar aqueles que ele encontra, 

destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus” (GOFFMAN, 1988, p. 7). O 

estigma da boa esposa, fiel cumpridora dos deveres do lar, que obedece às ordens do marido, 

posto que é tratada como sua propriedade, é quebrado na fala de Clara. O machismo trata de 

maltratar qualquer mulher que seja dona de si, e Clara se impõe contra essa cultura machista. 

Isso também se torna evidente na medida em que deixa claro que não vai ser o casamento que 

a obrigará a dar satisfações ao marido.  

Outro ponto a ser levantado está na colocação de Clara quanto ao fato de Cadu ter se 

comportado como um moleque, como um cafajeste. Aqui também trazemos a inversão: pela 

ótica da cultura machista, a mulher, se desobedece a norma posta para um “bom 

comportamento”, é humilhada. E o mesmo comportamento, quando da parte do homem, o 

exalta como forte, macho, homem de verdade. O que a novela faz, através da fala de Clara, é 

imputar ao homem, no caso ao Cadu, as qualidades negativas que advêm de um 

comportamento de fato negativo do marido. Ao tratar mal Clara e Marina na porta da escola 

de Ivan, Cadu agiu como um moleque e foi um cafajeste – que, de acordo com o dicionário 

Aurélio significa um “indivíduo desclassificado”. 

É preciso levar em consideração a condição de minoria do gênero feminino acrescida 

à minoria da homossexualidade. Segundo Wittig (1992):  

(...) ser assassinada, mutilada, física e mentalmente torturada e abusada, ser 
estuprada, ser maltratada e forçada a se casar, é o destino das mulheres. E o 
destino supostamente não pode ser transformado quando as mulheres não 
sabem que são totalmente dominadas pelos homens e, quando entram em 
contato com essa dominação, mal podem ‘acreditar que isso existe’ 
(WITTIG, 1992, p. 3, tradução nossa). 

Por isso que a telenovela, em nosso entender, trabalha de modo importante ao 

colocar Clara como autônoma e dona de si, não só na condição de mulher, mas de senhora da 

sua própria vida e do seu próprio desejo: 

Cadu: Nossa! Mas eu queria ter alguém na minha vida que me defendesse 
com essa fúria que você defende essa moça. 

Clara: Essa moça... Essa moça, meu querido, essa moça tem nome. O nome 
dela é Marina, minha amiga, minha melhor amiga, aliás, minha única amiga. 
E não é isso, não faz essa cara porque não é o que você tá pensando. Ainda 
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não é. Se for, você vai ser o primeiro a saber porque eu vou te contar, porque 
pode vir a ser. Isso se a gente ainda estiver junto até lá, né, Cadu? 

(...) 

Cadu: Clara, eu estou doente, mas eu não estou morto. 

Clara: Para. Não me chantageia com essa sua doença. Você não faz isso 
comigo, que eu tô aqui, eu sempre tive aqui pra ajudar você. Agora, não vou 
desistir de mim por causa disso. Cadu, eu tenho as rédeas da minha vida, 
entendeu? Eu não passo esse comando pra ninguém, você tá louco? 

A personagem é transparente na conversa, ela não está dissimulando para o marido 

uma traição. Reparamos que Clara sustenta perante o marido o que se passa em sua vida 

amorosa “ainda não é”, querendo dizer que ela e Marina ainda não têm um relacionamento. E 

quando tiverem, se tiverem, Cadu será o primeiro a saber. Ela evidencia sua autonomia ao 

enunciar que tem as rédeas de sua própria vida e não será o marido que a irá conduzir como a 

um cavalo. 

 

 

Categoria empírica: casamento 

Na continuação da briga entre o casal, chama atenção a importância que Clara 

confere à sua própria felicidade, e que esta não se vincula ao casamento.  

Cadu: Você tá acabando com o nosso casamento, é isso? 

Clara: Não, não tô acabando, não. Mas eu acabo, se for necessário pra 
minha felicidade, eu acabo. Você acha que eu me casei com você pra que? 
Pra colocar uma aliança aqui na mão esquerda? Pra ser chamada de senhora, 
ser respeitada aí na reunião de condomínio? Não, Cadu, eu me casei com 
você pra ser feliz. Agora, eu me casei com você porque eu amei você, mas 
podia ter sido com qualquer outro cara. Você já parou pra pensar nisso?  

Cadu: Não sei como você consegue tá com cara de muito preparada, você 
devia estar louca pra colocar ele pra fora, né?  

Clara: Pode até ser, pode até ser que eu tenha preparado, sim, porque tudo 
que diz respeito à minha felicidade é muito pensado, amadurecido, muito 
defendido por mim em qualquer oportunidade, porque eu não quero, eu não 
vou, eu não aceito ser infeliz, entendeu? 

Cadu: E eu não quero você se relacionando com essa mulher. 

Clara: Ah, Cadu... Não me faz ter pena de você, não. Pelo amor de Deus... 

Quando Benetti (2016) retoma Pêcheux (1990) e expõe o discurso como efeito de 

sentidos entre interlocutores, colocamos que, dentro de uma relação discursiva, cada sujeito 

traz consigo o lugar que ocupa nas formações sociais. Analisando esse trecho em consonância 

com tal construção teórica, notamos que Clara, mais uma vez, está inserida em uma formação 
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discursiva na contramão do que o machismo apregoa como formação social para a mulher 

casada: Clara é dona de si e confere um lugar à ela e à sua felicidade, prioritariamente ao 

lugar que a sociedade machista busca conferir à mulher casada, quando quer regular 

moralmente seu vínculo, tido como indissociável, ao casamento e determinar sua posição 

submissa ao marido. Analisamos no segundo capítulo o quão recente é a instituição do 

divórcio no Brasil (1977) e, mais recente ainda, a instituição do divórcio direto (2010), ou 

seja, os resquícios da família patriarcal se fizeram – e ainda se fazem – muito presentes.  

Da mesma maneira, no trecho abaixo, percebemos que Clara deixa bem claro que a 

decisão de se separar de Cadu não traz problemas pelo fato de ela se tornar ex-esposa; e que 

se a relação dela com o filho é colocada como um problema por Cadu, com a aparição de 

Marina, ela afirma que nunca deixará de ser a mãe de Ivan, qualquer que seja o passo que dê 

na sua vida: 

Cadu: Eu cansei, ok? Se você não gosta do meu jeito, faz alguma coisa. Faz 
alguma coisa. 

Clara: Não é que eu não goste do seu jeito. Eu não gosto do jeito que você 
ficou. 

Cadu: Talvez você esteja preferindo a companhia dessa moça do que a 
minha e do que a do nosso filho. 

Clara: Não fala do meu filho, cara, você não fala do meu filho. Qualquer 
passo que eu der na minha vida pra ser feliz, não vai atingir o meu filho. 
Aqui, bota uma coisa na sua cabeça: eu posso ser ex-mulher, tá bom, isso 
não me assusta. Agora, ex-mãe, nunca! Nunca! Sai da minha frente. 

Cadu: Clara, onde é que você vai? Clara, volta aqui.  

(Clara sai e bate a porta). 

A narrativa midiática ficcional está pautando, através de Clara, a possibilidade da 

constituição de novos arranjos familiares, sem que laços, tal como entre mãe e filho, percam a 

sua importância. A telenovela está dando um lugar de visibilidade para a família formada pela 

união homoafetiva. Isso nos leva a retomar Baccega (2003) quando a autora argumenta que a 

lógica cultural de uma dada sociedade vai dizer sobre a inclusão de determinados temas nas 

telenovelas, e que, nessa pauta ficcional, podemos vislumbrar possíveis soluções futuras para 

conflitos contemporâneos, ou seja, existências hoje não hegemônicas que poderão se 

reconhecidas. 

Como vimos, segundo o IBGE o número de uniões homoafetivas cresceu 15,7% de 

2014 para 2015, e de 2013 para 2014 as uniões civis entre cônjuges do mesmo sexo 

aumentaram 51,7%. Ou seja, a lógica cultural que permeia o tecido social do Brasil 
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contemporâneo traz a existência, e cada vez em maior número, de uniões homoafetivas. Tal 

realidade está sendo pautada nas telenovelas e em outros produtos midiáticos. Resta verificar, 

e assim o faremos junto a 66 estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, como a 

realidade da união homoafetiva é percebida no seio social.  

 

Categoria empírica: homossexualidade 

Ao fim da cena anteriormente analisada, Clara bate a porta e vai para casa de Marina, 

momento em que as duas deixam dito entre elas que estão atravessando esse período 

conturbado na vida de Clara juntas. Marina pede que Clara esclareça se a preocupação dela é 

em relação ao Cadu ou em relação a elas duas, ao que Clara responde que é em relação ao 

Cadu.  

No mesmo dia em que briga com Cadu e desabafa com Marina, Clara conversa com 

sua irmã, Helena, mostrando ao público o conflito que não transparece para o marido e nem 

para Marina, mas que vivencia: 

Helena abre os olhos de Clara sobre Marina (10.04.2014) 

Clara: Quando a gente tá perto uma da outra, o ar fica diferente, sabe? Fica 
carregado de sensualidade, eletricidade, às vezes se você encostar na gente, é 
capaz de levar um choque, sabe? Você nunca sentiu isso? 

Helena: Ah, com mulher não, mas com homem, já senti. Quer dizer, sinto 
ainda, né? Aquele arrepio que vem da nuca, assim, percorre a espinha dorsal 
de cima a baixo. 

Clara: É isso que eu sinto.  

Helena: Clara, sabe o que eu acho? Que você, quer dizer, vocês, tão 
apaixonadas. 

Clara: Ai... 

Helena: É, minha irmã, e isso só causa uma estranheza assim porque são 
duas mulheres, né? É o amor homossexual. Eu acho que seria mais fácil se 
ela fosse um homem. Você imagina o seu marido, que é hétero, como que 
ele vai se sentir sendo trocado por uma mulher? Ele ia preferir que fosse por 
um homem. Ou não? Mil vezes, não? 

Clara, como percebemos, não passou ilesa do conflito da “descoberta”. Como 

apresenta Sedwick (2007, p. 22), em seu artigo chamado A epistemologia do armário: 

Mesmo num nível individual, até entre as pessoas mais assumidamente gays 
há pouquíssimas que não estejam no armário com alguém que seja pessoal, 
econômica ou institucionalmente importante para elas. Além disso, a 
elasticidade mortífera da presunção heterossexista significa que, como 
Wendy em Peter Pan, as pessoas encontram novos muros que surgem à 
volta delas até quando cochilam. Cada encontro com uma nova turma de 
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estudantes, para não falar de um novo chefe, assistente social, gerente de 
banco, senhorio, médico, constrói novos armários cujas leis características 
de ótica e física exigem, pelo menos da parte de pessoas gays, novos 
levantamentos, novos cálculos, novos esquemas e demandas de sigilo ou 
exposição. 

Dada a heteronormatividade, que impera como a regra de conduta ordenadora dos 

desejos, pessoas que destoam dessa ordem hegemônica sofrem severas consequências. Nas 

falas de Helena, ainda que ela entenda a irmã e não a julgue com preconceitos, percebemos 

vestígios do modelo que se impõe como correto, posto que uma mulher amar outra mulher 

“causa estranheza”. Isso acontece em razão de uma falsa construção social e cultural da 

ordenação dos desejos. Com Wittig (1992) compreendemos que a categoria do sexo “é uma 

categoria política (...) a categoria do sexo é aquela que regula como ‘natural’ o 

relacionamento (heterossexual) que está na base da sociedade e através do qual metade da 

população, em especial as mulheres, são ‘heterossexualizadas’” (WITTIG, 1992, p. 5-6, 

tradução nossa). 

A referida autora vai ainda mais longe para dizer que o casamento é um contrato que 

só tem existência porque os homens se apropriam das mulheres para a reprodução. Ou seja, 

compreendendo a construção social e cultural da heterossexualidade como sendo fruto de uma 

norma ordenadora dos desejos, refutamos tal imposição para legitimar qualquer que seja a 

orientação do desejo do ser humano e conferir-lhe a autonomia e a liberdade para se unir 

homoafetivamente ou heteroafetivamente, com ou sem geração de filhos. 

Por isso que compilamos o que a novela trouxe de beleza em sua narrativa, quando, 

através de sua personagem Marina, expressa a existência plena do amor homossexual. A 

fotógrafa, que desde sempre se apresenta como lésbica, não demonstra conflito para com o 

seu desejo. Ao contrário, o seu sofrimento está em não ter o seu amor, a princípio, 

correspondido: 

Marina: É? Mas o que acontece quando dois ímãs, de polaridades iguais, se 
aproximam? Eles se repelem. É isso, Clara. Tudo que me encanta em você, 
também me afasta. É como se a gente fosse água e azeite. 

Clara: Você acha? 

Marina: Acho. E você também acha. Clara, a gente não é criança. Tudo que 
a gente não falou verbalmente, a gente disse nesse tempo todo com o gesto, 
com olhar, com emoção. Quase que... por telepatia. Você sabe do que eu tô 
falando.  

Clara: Eu sei... Quer dizer, eu não sei. Eu não sei bem, porque eu não sei 
como lidar com isso, entendeu? Pra mim, talvez seja uma dúvida, mas eu 
não sei, mas é muito confuso, eu não sei como lidar com isso, Marina, você 
entende?  
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Marina: Eu entendo, eu entendo. É exatamente por isso que eu tô falando 
por nós duas. Porque eu não posso, eu não consigo mais conviver com a 
presença da ausência do seu amor.  

Clara: Você tá falando de amor? 

Marina: É claro que eu tô falando de amor. 

Se para Clara impera a dúvida e o medo, que serão superados, tendo em vista que no 

final da trama as duas se casam, para Marina o seu desejo por mulheres, nesse caso, por Clara, 

é a evidência de um desejo que se traduz em amor. Sedwick (2007) tem uma visão bem dura 

sobre a heterormatividade quando, em a sua epistemologia do armário, argumenta que o 

armário gay:  

(...) ainda é a característica fundamental da vida social, e há poucas 
pessoas gays, por mais corajosas e sinceras que sejam de hábito, por 
mais afortunadas pelo apoio de suas comunidades imediatas, em cujas 
vidas o armário não seja ainda uma presença formadora (SEDWICK, 
2007, p. 22). 

O que compreendemos, mas nossa utopia não nos deixa concordar. É no movimento 

dialético, de contrapor o que está posto, na luta por interesses que vão contra uma hegemonia 

que solapa existências dignas, onde repousam nossas ações e esperanças. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ANÁLISES 

Em pesquisa coordenada pela professora Veneza Ronsini sobre a telenovela Em 

Família, foram analisadas as mobilizações dos(as) fãs na internet – nas páginas do Gshow e 

nas redes sociais –, de modo a refletir sobre disputas dos sentidos que provêm das relações de 

gênero expostas pelo casal Clara e Marina. Das manifestações díspares, variando entre a total 

repugnância e o total apoio ao casal, fazendo coro ao que analisamos teoricamente na presente 

pesquisa, restou a conclusão de que: “a visibilidade das minorias no horário nobre endossa a 

tese da hegemonia cultural desenvolvida por Antonio Gramsci, segundo a qual a fabricação 

do consenso envolve um tolerável dissenso” (RONSINI, 2015, p. 219). 

Percebemos, em nossas análises, os discursos midiáticos funcionando, por um lado, 

como reforço para a manutenção da dominação masculina, com discursos machistas e figuras 

estereotipadas, como reforço de um discurso preconceituoso para com a mulher e para com a 

homossexualidade, seja de Félix e/ou de Clara; e, por outro, entendemos que existe a 

possibilidade de constituírem-se, os discursos midiáticos, enquanto agentes potentes que 

ofertam a transcendência da mesmice que condena as minorias ao gueto da exclusão. 
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É neste sentido que observamos ser possível a inserção de uma temática contra-

hegemônica (em nosso caso, a da homossexualidade e consequentemente da família 

homoafetiva, com Félix e Clara) somente se pensarmos os meios de comunicação de massa 

inseridos em uma lógica que vislumbra brechas para a emancipação do sujeito. Nos circuitos 

da alienação e do embotamento, não pensamos ser possível representar aquilo que foge do 

ordinário nosso de cada dia.  

Portanto, alinhados a isso, trazemos a televisão enquanto possibilidade de um palco 

midiático para o surgimento de novas narrativas de si. Em nosso caso, percebemos o 

surgimento da narrativa de si, do sujeito homossexual, a partir de Félix, que sofre humilhação 

e preconceito por parte da família por conta de sua orientação sexual e, através do afeto de 

Niko, percebe-se como alguém com valor e então retorna para a família a partir da percepção 

de sua existência enquanto digna, antes de partir novamente e formar sua própria família. 

No caso de Clara, notamos a narrativa do “si-mulher”, de uma mulher sujeita de si, a 

partir da manifestação de seus afetos. Essa mulher vai inclusive nos dizer sobre a 

contemporaneidade na medida em que entendemos os afetos como “aspectos profundamente 

internalizados e não reflexivos da ação, não por não conterem cultura e sociedade suficientes, 

mas por conterem um excesso delas” (ILLOUZ, 2011, p. 10). Ou seja, “longe de serem pré-

sociais ou pré-culturais, os afetos são significados culturais e relações sociais 

inseparavelmente comprimidos, e é essa compressão que lhes confere sua capacidade de 

energizar a ação” (Ibidem, p. 9).  

Assim, a telenovela, a partir da figura do sujeito homossexual que constitui uma 

família homoafetiva, está tanto incorporando a lógica cultural e social em seu universo 

ficcional quanto sugerindo soluções. Isto posto, a representatividade do contra-hegemônico 

requer a existência da potência do olhar. Se os discursos midiáticos podem, por um lado, 

reforçar a manutenção do preconceito e da dominação masculina, com discursos machistas e 

figuras estereotipadas, também podem, por outro, constituírem-se enquanto agentes potentes 

para a oferta de possibilidades de transcendência da mesmice, de um status quo que condena 

as minorias ao gueto da exclusão social. Consideramos a televisão, portanto, enquanto um 

palco midiático para o surgimento de novas narrativas de si. Em nosso caso, do “si-mulher”, e 

do “si-homem”, homossexuais e sujeitos de si, que formam as próprias famílias como bem 

lhes convêm.  

Aqui tomamos a telenovela enquanto um produto midiático, no âmbito cultural, para 

pensarmos a temática da hegemonia em Gramsci. Segundo o pensador, não existe uma única 
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hegemonia; o que há é um embate de forças, ou seja, um processo vivido, de modo que a 

ideologia não trabalha sempre a favor da hegemonia: há espaço para articulação do contra-

hegemônico (destacando-se, aqui, a tessitura da cultura como constituinte desse campo de 

lutas).  

É neste sentido que os personagens Félix e Clara narram, a partir de suas trajetórias 

ficcionais, um outro espaço para a articulação da visibilidade midiática da união homoafetiva. 

Destacamos dois movimentos realizados pelos personagens que caminharam contra o 

hegemônico, de modo a desafiar a regra posta em duas perspectivas: por um lado, o padrão 

colocado pela família burguesa proveniente do século XIX constituída de marido, esposa e 

filhos e, por outro, a heteronormatividade (KATZ, 2006). 

Um primeiro movimento consiste na atitude dos personagens em reconhecerem o seu 

desejo sexual por alguém do mesmo sexo, desviando-se da norma heterossexual colocada 

como padrão de conduta para os relacionamentos amorosos, qual seja, homem-mulher, 

mulher-homem. Ao se reconhecerem, Félix como homem homossexual e Clara como uma 

mulher homossexual, realizam um segundo movimento de deslocamento no que concerne ao 

modelo de família tradicionalmente estabelecido (em preceitos morais) por parte de nossa 

sociedade como o “correto” e formam suas próprias famílias.29  

A família formada por Félix e Niko bem como a separação de Clara e Cadu e seu 

casamento com Marina, desafiam os vestígios de uma dominação masculina que apregoa um 

modelo familiar composto pelo chefe de família, com sua esposa e filhos, e, quanto a Clara, 

evidenciam a independência da mulher que, além de separar-se do marido, assume um lugar 

de fala: Clara manifesta seu desejo sexual e o consuma, casando-se com Marina.30 Ainda que 

inserida em um campo de lutas, a personagem aqui analisada consagrou-se para além do 

estereótipo, dando um passo em direção a uma visibilidade midiática da mulher – e em 

especial da mulher lésbica – que podemos chamar de efetiva.  

Destacamos em nossa análise o discurso narrativo da telenovela, voltando nosso 

olhar para o meio de comunicação televisivo. Assim o fizemos por entender, a partir de 

Martín-Barbero (2004), ser a televisão aquela que conclama o telespectador de um modo 
                                                
29 Em decisão do dia 20.03.2015 o Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu favoravelmente quanto à adoção 
por parte de casais homoafetivos, somando a decisão proferida em 2011 pelo Ministro Carlos Ayres Britto no 
sentido de que: “A Constituição Federal não distingue entre família que se forma por sujeitos heteroafetivos e 
que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva (...)”. Disponível em: 
<http://www.brasilpost.com.br/2015/03/19/stf-adocao-gay_n_6906530.html>. Acesso em: out. 2016. 
30  Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/em-familia/v/clara-e-marina-se-casam-diante-dos-
amigos-e-da-familia-no-galpao-cultural/3502493/>. Acesso em: out. 2016. 
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íntimo. Segundo o autor, diferentemente do cinema, a televisão está nos lares e muitas vezes é 

sentida como uma companhia, a preencher espaço e significar afetos. 

Da televisão destacamos a telenovela pois, como defende Baccega (2003), 

compreendemos que a mesma se constitui como um importante produto cultural e artístico 

para o arcabouço cultural e identitário tanto do país quanto de cada indivíduo. A começar pelo 

transclassicismo, o que significa dizer: muitos assistem à telenovela, sem distinção de classe 

social. Suas tramas, portanto, comunicam sentidos que reverberam nos sujeitos, 

independentemente da formação intelectual dos mesmos. 

Consideramos igualmente relevante – para além dessa ampla imersão em lares e 

mentes – a linguagem narrativa da telenovela: tanto essa quanto o telespectador se 

entremeiam em um dado contexto, localizado em determinado marco histórico e cultural. É 

assim que, afirma Baccega (2003, p. 9), as narrativas televisivas (tais como a telenovela) se 

tornam contemporaneamente um “lugar privilegiado de constituição/reconstituição 

permanente da nacionalidade”. 

Ademais, entendemos a comunicação, em harmonia com Martín-Barbero (2004), 

como um espaço estratégico tanto para fomentar cultura quanto para apropriar-se da mesma. 

É também a partir dos diversos nortes culturais comunicados na telinha que os sujeitos podem 

reconhecer as diferenças, étnicas, de classe, de gênero e de orientação sexual. Assim, abre-se 

a possibilidade para que se enxergue o Outro a partir de uma diferença que une ao invés de 

separar. 

Percebemos que o modo como se constitui a união homoafetiva nos discursos que se 

articulam fora dos meios de comunicação pode ser considerado um fio histórico, social e 

cultural que se entrelaça na trama narrativa ficcional da telenovela, e, imbricado e imerso 

nesse contexto, irá conferir-lhe visibilidade midiática em consonância (ou em dissonância, 

como vimos) com o hegemônico, a depender, como nos lembra Baccega (2003), do quanto o 

real – no caso, a sociedade – está preparado para incorporar as pautas do ficcional. 

Distanciamo-nos, neste sentido, de Adorno e Horkheimer quando os autores 

defendem a completa alienação do público diante de produtos culturais. Isso porque 

acreditamos que sucumbir ao conteúdo cultural sem resistência alguma seria uma via de mão 

única, que conduziria ao resultado lógico do veto à articulação do contra-hegemônico – o que 

não acontece nas telenovelas analisadas. A mesma potência que possibilita aos personagens 

Félix e Clara manifestarem o seu afeto é exigida do telespectador que, com seu pensamento 
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próprio, articula novos olhares para novas representações. Vamos inclusive mais longe para 

dizer que o contra-hegemônico clama pela mobilização dos afetos e pela autonomia dos 

sujeitos, seja para manter o dissenso ou para reforçar ainda mais o consenso. 

Se falamos, a partir de Benjamin, sobre o olhar do flanêur que vê a cada repetido 

relance do olhar para o mesmo o novo, percebemos com Simmel (2009) a postura blasé31: a 

reação embotada frente às coisas e aos acontecimentos não decorre do fato de que as coisas 

vistas sejam opacas ou nulas, mas, sim, de uma postura subjetiva que reflete o imaginário 

criado pelo capital. Tudo pode ser reduzido ao mesmo, já que o valor monetário é, em si, um 

denominador comum. 

Então podemos dizer que vislumbramos com a telenovela muito além da 

democratização da cultura ante a padronização e ao embotamento do artístico. É esse produto 

cultural, uma narrativa do consumo que tem como essência a educação do nosso olhar. Como 

nos lembra Simmel (2009), se as cidades grandes tendem a tornar o espírito subjetivo 

adaptado para o fluxo do espírito contábil, destaca-se a importância da representação nos 

meios de comunicação de massa da figura de uma mulher sujeita de si, em consonância com a 

expressão do seu afeto; de um homem homossexual sujeito de si; são essas imagens, as únicas 

possíveis para desembotar as mentes articuladas em sintonia com o que é dado com 

“verdadeiro”. 

Portanto, ressaltamos a importância da telenovela na medida em que a trama 

ficcional confere visibilidade para temáticas contra-hegemônicas tais como a da mulher e a do 

homem homossexual e a sua legitimidade para uma vida plena, que implica a formação de 

uma família em sintonia com a ordem do seu desejo. Acreditamos que é a possibilidade de 

representação aliada à potência da recepção que fomenta as mudanças em curso. O 

questionamento, composto pelo encantamento e pela capacidade crítica, faz a roda da 

humanidade girar. É nosso dever mantê-la em curso mesmo que não saibamos se, com o 

tempo, terá sido para frente ou para trás. 

 

 

 

                                                
31 A atitude blasé é a reação aparentemente inexpressiva que decorre do fato de as coisas e os acontecimentos 
serem equalizados pelo denominador comum do capital.  
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3. USOS E APROPRIAÇÕES DA FAMÍLIA HOMOAFETIVA NO PROCESSO 

COMUNICACIONAL 

 

O objetivo que norteia o presente capítulo consiste em verificar, por meio de 

pesquisa de recepção, os usos e apropriações de estudantes do Ensino Médio de duas escolas 

públicas estaduais – professor Rômulo Pero e Jardim Santa Ângela – quanto às narrativas 

midiáticas ficcionais Amor à Vida e Em Família, por meio da presença de famílias 

homoafetivas através dos personagens Félix e Clara. Intentamos com isso compreender o 

terceiro elo da construção do processo comunicacional (no caso, o consumo) no que se refere 

à família homoafetiva. 

Para tanto, guiados por uma inspiração etnográfica, fomos a campo conhecer os 

alunos de duas escolas públicas, Jardim Santa Ângela e Professor Rômulo Pero. Na primeira, 

ficamos com duas turmas, 1º ano B e 3º ano A do Ensino Médio, enquanto na segunda 

conversamos com o 3º ano A, também do Ensino Médio. Nas duas turmas de 3º ano, 

passamos por uma etapa quantitativa da pesquisa, quando aplicamos um mapa de consumo 

cultural e posteriormente, na etapa qualitativa, apresentamos aos alunos o compilado das 

cenas das telenovelas com o protagonismo dos personagens Félix e Clara, provocando um 

grupo de discussão. Passado o debate, realizamos entrevistas em profundidade com aqueles 

alunos que manifestaram interesse. 

A intenção inicial da pesquisa era a de comparar duas escolas, uma pública e outra 

particular, compreender o cenário socioeconômico de cada uma delas bem como as 

percepções dos alunos, em cada cenário. Todavia, as aproximações com as escolas 

particulares se mostraram de todo frustradas. Tentamos quatro escolas e, em todas, recebemos 

semelhante justificativa para a recusa: que nossa ida interromperia o calendário de final de 

ano, que possui prazos apertados em virtude do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

das provas finais. Diante de tais recusas, buscamos outras opções de escolas e conseguimos 

acessar duas escolas estaduais. 

 

3.1 ESTUDOS DE RECEPÇÃO: APORTES TEÓRICOS 

Ao tratarmos do eixo teórico dos estudos de recepção, relembramos uma ideia de 

Canclini (2015) que consiste no alerta do autor sobre o fato de que o rompimento do campo 

da Comunicação, na América Latina, com o funcionalismo americano talvez tenha sido muito 
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mais afetivo do que efetivo. Essa ideia é nodal para a compreensão das teorias que, ao longo 

do tempo, acumulam-se em torno do receptor. 

Sousa (1995) faz uma retomada do ingresso dos estudos de recepção no Brasil 

argumentando que estiveram a serviço, inicialmente, das agências de publicidade, institutos 

de pesquisa e de opinião pública, aos quais interessavam os mapeamentos para demarcação de 

comportamentos de consumo. Essa incorporação, relata o autor, provém da fase hipodérmica 

da Mass Communication Research norte-americana.  

A saída da posição de vítima em que se coloca o receptor no pressuposto teórico do 

funcionalismo, começa a ter lugar com a retomada dos aportes de Marx, do “estudo de como 

se negocia e se exerce o poder político nas modernas sociedades” (SOUSA, 1995, p. 25), e 

ainda, a partir de Gramsci, eis que é a partir desse autor que “são apontados os caminhos de 

como cultura e ideologia, sempre segundo referências de classe social, encontram na 

sociedade civil o espaço de negociação do poder, e, na sociedade política, o espaço de seu 

exercício” (Ibidem, p. 25-26). Ou seja, a partir da teoria da hegemonia há uma nova 

perspectiva para o papel dos atores dentro das classes sociais. Ademais, a cultura deixa de ser 

vista “como secundando a dimensão político-ideológica, ao contrário, é resgatada sua 

autonomia como agente no processo de negociação do poder” (Ibidem, p. 26). 

Martín-Barbero (2004, p. 112), nessa mesma linha, apresenta uma nova problemática 

para a questão do receptor ao abordar que há uma ruptura necessária quanto a vislumbrar, nos 

dominados, mais do que somente cumplicidade; há também, para além dela, “sujeitos da 

decodificação e da réplica aos discursos do amo”. Neste sentido, Sousa (1995, p. 26-27) 

aponta que: 

O receptor deixa de ser visto, mesmo empiricamente, como consumidor 
necessário de supérfluos culturais ou produto massificado apenas porque 
consome, mas resgata-se nele também um espaço de produção cultural; é um 
receptor em situações e condições, e por isso mesmo cada vez mais a 
comunicação busca na cultura as formas de compreendê-lo, empírica e 
teoricamente. Esse receptor é melhor percebido no mundo da cultura em 
produção, mais popular, em que a própria comunicação se encontra, daí 
surgindo novas chances para o encontro do sujeito. 

Podemos afirmar, com isso, que os estudos de recepção só ganham outra roupagem a 

partir do novo olhar que se conferiu à cultura e ao sujeito, em consonância com o que se 

originou na Inglaterra no CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies) por meio de 

Richard Hoggart, Raymond Williams e Edward Palmer Thompson, e, posteriormente, Stuart 
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Hall. No cenário atual (e internacional) conta ainda com David Morley, Nicky Couldry e 

James Curran, e Martín-Barbero e Néstor García Canclini na Latino-América.  

Cogo (2011, p. 2) afirma neste sentido que: 

Duas posições ou modos de abordar, ambos inspirados pelo quadro teórico 
dos Estudos Culturais, marcam o desenvolvimento de estudos sobre a 
recepção na América Latina: (1) as investigações que intentam estudar a 
recepção a partir de processos socioculturais e comunicacionais em que não 
estão naturalmente implicados os meios de comunicação e (2) as 
investigações que incidem sobre a análise da recepção dos meios de 
comunicação, nas práticas de recepção midiática (COGO, 2011, p. 2, 
tradução nossa).32 

Portanto, os estudos culturais possibilitaram um olhar que retira da cultura o véu de 

texto e a vestimenta da hierarquia, possibilitando o seu desnudamento para compreendê-la em 

um largo complexo que vai desde as práticas da vida cotidiana até os produtos culturais 

(ESCOSTEGUY, 2001). Neste sentido, afirmam Fígaro e Grohmann (2015, p. 6):  

Se o conceito de sujeito nos estudos latino-americanos de recepção tem 
abordagem diferente dos estudos funcionalistas, o de cultura mais ainda. A 
cultura, para os funcionalistas, não é processo histórico, é conjunto 
descritivo de bens, atributos e papéis. Para esclarecer a relevância da cultura 
nos estudos latino-americanos de recepção cabe retomar a discussão sobre a 
importância e a influência dos estudos culturais britânicos no nosso lado do 
globo. 

Em conformidade com esses autores, os estudos culturais permitem, a partir de três 

eixos – cultura, classes sociais e hegemonia – “repensar os processos de comunicação, 

buscando entender a recepção não como finalidade, mas como parte de um processo cultural-

comunicacional maior” (FÍGARO; GROHMANN, 2015, p. 6). Para tanto, a fim de escapar 

das tendências funcionalistas, a crítica cultural requer um novo mapa da cultura, o que 

Escosteguy (2001) se propõe a realizar na obra Cartografia dos Estudos Culturais: uma 

versão latino-americana, deixando clara sua versão para com esses estudos, com a qual nos 

filiamos, qual seja: 

Esta contempla o entendimento de uma prática em estudos culturais que foca 
na tensão entre a capacidade criativa e produtiva do sujeito e o peso das 
determinações estruturais como dimensão substantiva na limitação de tal 
capacidade. Em outros termos, a questão é como falar das estruturas 
constituindo os sujeitos, sem perder de vista a experiência desses mesmos 
sujeitos; manter na análise tanto o peso objetivo das instituições, revelado 

                                                
32 Dos posicionamientos o modos de abordar, ambos inspirados en el marco teórico de los Estudios Culturales, 
marcan el desarrollo de los estudios sobre recepción en América Latina: (1) las investigaciones que intentan 
estudiar la recepción a partir de los procesos socioculturales y comunicacionales en los que no están 
necesariamente implicados los medios de comunicación y (2) las investigaciones que se centran en el análisis de 
la recepción de los medios de comunicación, en las prácticas de recepción mediática. 
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nos seus produtos, quanto a capacidade subjetiva dos atores sociais 
(ESCOSTEGUY, 2001, p. 16). 

A autora nos rememora a importância de revisitar constantemente a inserção do 

sujeito no contexto histórico, e a dimensão histórica – e não natural – de quaisquer que sejam 

os processos de dominação e de exclusão que têm lugar na sociedade. E, ainda “a 

compreensão da esfera cultural e, dentro dessa, a comunicação através da relação entre 

produtores, produtos e receptores” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 16). 

A primeira geração dos estudos culturais é marcada por três autores: Raymond 

Williams, que contextualiza a cultura historicamente, retomando o seu sentido vivo, de arena 

de conflitos, lutas e embates; E. P. Thompson que volta seu olhar para a classe operária da 

Inglaterra e “contribui com a noção de classe como experiência, embate de interesses e modos 

de vidas particulares” (FÍGARO; GROHMANN, 2015, p. 7); e, ainda, Richard Hoggart, que 

manifesta seu interesse pelas subculturas.  

É na segunda metade dos anos 1980, com o arrefecimento do CCCS, que o foco dos 

estudos culturais se volta para outras questões, espraiando-se para outros locais. Nesta fase, “o 

foco central passa a ser a reflexão sobre as novas condições de constituição das identidades 

sociais e sua recomposição numa época em que as solidariedades tradicionais estão 

debilitadas” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 41). Nesse período, os estudos de recepção estão 

concentrados na “descoberta” do receptor, o que, em algumas pesquisas, faz desse um sujeito 

todo poderoso em um contexto em que, sabemos, não há como outorgar um poder supremo a 

nenhuma parte – muito menos à parte que é toda feita indivíduo. Neste sentido, Escosteguy 

(2001, p. 43) esclarece que: 

Embora seja plausível a consideração de que a audiência estabelece uma 
ativa negociação com os textos mediáticos e com as tecnologias no contexto 
da vida cotidiana, esse posicionamento pode tornar-se tão otimista que perde 
de vista a marginalidade do poder dos receptores diante dos meios. 

Ao reconhecermos que a cultura possibilita uma guinada no modo de compreender o 

receptor no processo comunicativo não mais como uma tábula rasa, passivo e depositário de 

todo e qualquer efeito, mas a partir da perspectiva da sua atividade – réplica e resistência –, 

não estamos deixando de lado aquilo que, no oprimido, trabalha a favor do opressor 

(MARTÍN-BARBERO, 2004; CANCLINI, 2015). É a partir dessa clareza, com a ampliação 

da cultura, que podemos colocar uma outra compreensão para o próprio campo da 

comunicação. Neste sentido: 

O resgate dos modos de réplica do dominado desloca o processo de 
decodificação do campo da comunicação, com seus canais, seus meios e 
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suas mensagens, para o campo da cultura, ou melhor, dos conflitos 
articulados pela cultura, dos conflitos entre a cultura e a hegemonia. Aceitar 
isso é também algo completamente diferente de ‘relativizar o poder das 
mídias’. O problema de fundo coloca-se agora em outro nível: já não no 
nível das mídias, mas sim no dos ‘mediadores’ e dos modelos culturais 
(MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 127). 

Por conseguinte, a partir da ótica dos estudos culturais, a cultura garante a existência 

de um sujeito potente para ser protagonista de si mesmo – ainda que esteja conformado dentro 

de instituições e estruturas, inserido em um processo dialético de lutas e conflitos, 

conformado em um jogo de poder. Ainda assim, é sujeito com existência histórica, social e 

cultural, que norteia os estudos latino-americanos de recepção – a mesma existência outrora 

solapada pelo funcionalismo, posto que:  

A palavra recepção/receptor nas teorias funcionalistas recobre um campo 
semântico, portanto, no qual o sujeito se insere em chave conceitual 
completamente diferente daquelas antes discutidas – do cotidiano, do 
popular, da coletividade, da luta de classes – norteadores dos estudos latino-
americanos de recepção (FÍGARO; GROHMANN, 2015, p. 5). 

A cultura, nessa perspectiva ampliada, entra em cena no debate contemporâneo 

acerca da midiatização e mediações que vem sendo travado no campo da comunicação. A 

cultura em combinação com a comunicação serve para relembrar que não importa o 

protagonismo que queiram conferir ao comunicativo, correndo o risco de cair no 

comunicacionismo e no mediacentrismo (MARTÍN-BARBERO, 2004). Sua imbricação no 

tecido social torna sempre obrigatório pensar a comunicação a partir da cultura a fim de se 

contrapor ao pensamento funcionalista e, em decorrência, instrumental. É impossível pensar a 

comunicação a partir de sua dimensão tecnológica e/ou puramente midiática: seria esvair o 

social de uma cena que só existe porque articulada em sociedade. 

Portanto fazemos coro a Martín-Barbero (1995, p. 40) para vislumbrar, diante desse 

cenário, a recepção como um lugar e não como uma etapa:  

(...) parto do princípio de que a recepção não é somente uma etapa no 
interior do processo de comunicação, um momento separável, em termos de 
disciplina, de metodologia, mas uma espécie de outro lugar, o de rever e 
repensar o processo inteiro da comunicação. Isto significa uma pesquisa de 
recepção que leve à explosão do modelo mecânico. 

Do mesmo modo, Lopes, Borelli e Resende (2002, p. 39, itálicos das autoras) 

defendem que a recepção não é uma área de pesquisa que versa sobre o público, mas, sim 

“uma perspectiva de investigação”. Esse lugar de onde se olha (e como se olha) traz dois 

pressupostos: “primeiro, o de que a audiência é sempre ativa; segundo, o de que o conteúdo 
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dos meios é polissêmico – o que tem sido entendido como sua abertura a diferentes 

interpretações” (GOMES, 2004, p. 175). 

Por isso que, para Martín-Barbero (1995), há que se explodir o modelo mecânico. 

Isso significa matar a noção de que comunicar é transmitir informações. Uma noção tão 

basilarmente equivocada, porém atacada por muitos que, ao mesmo tempo em que lançam 

pedras (acertadamente) a essa falsa noção, fazem uso de uma perspectiva instrumental em 

suas pesquisas no campo da comunicação.  

A ótica segundo a qual entendemos a recepção nos permite vislumbrá-la para além 

da mera condução de significados de uma ponta a outra, posto que nesse modelo a ser 

combatido:  

Estaríamos confundindo, permanentemente, a significação da mensagem 
com o sentido do processo e o das práticas da comunicação, como também 
reduzindo o sentido destas práticas na vida das pessoas ao significado que 
veicula a mensagem. (...) Essa concepção confunde o sentido dos processos 
de comunicação na vida das pessoas com o significado dos textos, das 
mensagens ou mesmo da linguagem dos meios (MARTÍN-BARBERO, 
1995, p. 40-41). 

A partir do momento em que se torna participante de qualquer processo de 

comunicação, o sujeito é, portanto, um receptor, e os estudos de recepção não almejam 

verificar se houve a apreensão dos sentidos transmitidos pelos meios de comunicação/textos 

midiáticos, mas procuram trazer os diferentes sentidos que os processos de comunicação 

alcançam na vida desses sujeitos receptores.  

Orozco-Gómez (2014) nos fala de uma condição comunicacional a marcar a 

contemporaneidade. Segundo o autor, esta habilita os sujeitos-audiências não somente para 

reinterpretar as informações que recebem, mas lhes permitem modificá-las. No âmbito das 

telas, este autor nos diz que os sujeitos não são nem passivos nem ativos: são interativos 

(OROZCO-GÓMES, 2014). É possível vislumbrar esses sujeitos desde que não fiquemos 

restritos nos limites do textual/midiático/tecnológico, haja vista que todos os sujeitos se 

encontram inseridos em uma determinada sociedade e dentro de um processo histórico e 

cultural a contornar-lhes seus trajetos. Vamos de encontro com a mirada funcionalista 

segundo a qual “o sujeito social é um indivíduo que desempenha papéis e ocupa determinados 

lugares na sociedade e suas ações cumprem as finalidades do todo social” (FÍGARO; 

GROHMANN, 2015, p. 8). 

Baccega (2006) nos lembra que nos processos de comunicação há dois polos: o da 

emissão e o da recepção. Tanto aquele que fala, produz, escreve – o enunciador –, quanto 
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aquele que escuta, assiste, lê – o enunciatário –, “só têm sua completude sacramentada, só 

significam pela via desse diálogo” (Ibidem, p. 11). Diálogo esse que é a confluência dos 

variados discursos constituintes do emissor e do receptor, imersos em um dado contexto 

histórico, social e cultural. 

Neste ponto, Fígaro e Grohmann (2015, p. 9) são certeiros quando apresentam, em 

retomada que realizam do termo recepção – que se tornou démodé no cenário tecnológico do 

século XXI – que antes de importar as relações dos sujeitos com as tecnologias, o que 

“interessa nas pesquisas dos estudos latino-americanos de recepção é compreender como os 

sujeitos se relacionam com os meios de comunicação, como se dão as relações de 

comunicação e como se constroem os efeitos de sentidos”. 

Desta maneira, temos que considerar a recepção enquanto um ato cultural que 

interfere na construção de uma dada realidade social, pois os sujeitos, apropriando-se ou 

incorporando determinados discursos, constroem suas realidades (BACCEGA, 2006). Eles 

trazem suas marcas tanto para a construção quanto deixam suas marcas após construí-las 

(BACCEGA, 1998). 

O significado da comunicação, as significações dos produtos culturais, 
incluindo os produtos dos meios de comunicação, relacionam-se com o 
cotidiano do sujeito receptor, com suas práticas culturais, com as marcas que 
influenciam seu modo de ver e praticar a realidade, e que 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 (BACCEGA, 1998, p. 9). 

É assim que a recepção – um processo longo, que leva tempo e não pode ser aferido 

em parâmetros estritamente quantitativos – entretece a realidade social, na medida em que “o 

receptor-sujeito vai ressignificar o que ouve, vê ou lê, apropriar-se daquilo a partir de sua 

cultura, do universo de sua classe, para incorporar ou não a suas práticas” (BACCEGA, 2006, 

p. 410). É um lugar de onde se olha e uma perspectiva pela qual se olha, a imbricação do 

sujeito com todos seus contextos mediadores. 

Buscamos sintetizar as diferentes aproximações frente ao termo recepção no que 

tange à perspectiva latino-americana – questões que orbitam os eixos cultura e poder 

(FÍGARO; GROHMANN, 2015) – diferenciando-o da sua constituição mediante as 

influências sofridas pelo funcionalismo norte-americano. Resta evidenciar que, quanto aos 

estudos latino-americanos de recepção, há uma profusão de terminologias: consumo cultural, 

consumo midiático, circulação, consumo midiatizado. Fazemos coro a Figaro e Grohmann 

(Idem), para quem não interessa a terminologia a ser empregada – essa variará a partir do 
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paradigma teórico ao qual se filia o pesquisador: o que importa é que seja uma terminologia 

que empregue “uma concepção de sujeito social/comunicacional envolvida bem como 

considere as relações de poder” (Ibidem, p. 11). 

 

3.2 CAMPO DA COMUNICAÇÃO/EDUCAÇÃO: APORTES TEÓRICOS 

Começamos esse subcapítulo com a chave de leitura que propicia a compreensão do 

que é a essência do campo da comunicação/educação: a perspectiva de que os meios de 

comunicação passam a ocupar um espaço na realidade social de forma a disputar, em 

equidade de condições, a hegemonia da formação dos sentidos sociais com duas outras 

agências socializadoras – outrora predominantes –, a família e a escola. Qual o diálogo 

possível entre essas agências? Essa é uma das perguntas que impulsionam as reflexões do 

campo da comunicação/educação (BACCEGA, 2009). 

Em retomada acerca do dialogismo e da dialética que compõem os embates travados, 

via linguagem, no seio social, Baccega (2009, p. 20) aponta o campo da 

comunicação/educação como um lugar privilegiado para a práxis, que “desenha e redesenha 

os sentidos, no caminho da tradição ou da ruptura, do tradicional ou do novo, da permanência 

ou da mudança”. Martín-Barbero (2014, p. 20) caminha no mesmo sentido quando nos 

apresenta a frase que inseriu em sua tese de doutorado, com autoria de Paulo Freire: “pensar o 

acontecimento como práxis exige ir além das formas para entrever as mediações que religam 

a palavra à ação e constituem as chaves do processo de libertação”.  

Essa práxis tem lugar em um contexto sociocultural, que importa para o campo da 

comunicação/educação. Porque os sentidos, denominados sociais, são justamente construídos 

nos embates dos mais variados discursos que permeiam todas as instâncias presentes na 

sociedade, incluídas as agências socializadoras.  

Daí advém outra chave de leitura para a compreensão do campo da 

comunicação/educação que consiste no embotamento da discussão acerca da presença ou não 

dos meios de comunicação e dos dispositivos tecnológicos em sala de aula (BACCEGA, 

2009). Para além disso, cabe indagar, a partir das reflexões do campo, e a fim de 

constituirmos seus estudos, como estão escola, mídia e família nesse processo de 

coexistência. E, ainda, como cada agência possibilita a construção de mundo por parte do 

aluno/sujeito para que se forme uma consciência crítica capaz de transformar a realidade para 

além da sua simples assimilação.  
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Assim esclarece Baccega (2009, p. 20): 

Por isso, comunicação/educação inclui, mas não se resume a, educação para 
os meios, leitura crítica dos meios, uso da tecnologia em sala de aula, 
formação do professor para o trato com os meios etc. Tem, sobretudo, o 
objetivo de construir a cidadania, a partir do mundo editado devidamente 
conhecido e criticado. (...) Tudo percorrido com olhos de congregação das 
agências de formação: a escola e os meios, voltados sempre para a 
construção de uma nova variável histórica. 

Em nosso entendimento, não significa ignorar a questão das tecnologias, até porque 

elas estão por toda parte. Porém, há que se examinar criticamente essa realidade, 

considerando o fato de que somente pouco mais da metade dos brasileiros que tem acesso à 

internet, por exemplo.33 Então é tarefa do campo da comunicação/educação pensar a escola 

inserida nessa realidade que, na metade das vezes, é uma realidade marcada por uma falta. Ou 

seja, não se trata da discussão de sua empregabilidade em sala de aula, mas da reflexão quanto 

sua abrangência: 

O importante é que a discussão se dê sobre o lugar que ela ocupa na 
formação dos alunos, dos cidadãos, da sociedade contemporânea nos vários 
âmbitos: da circulação de informações à mudança dos conceitos de 
tempo/espaço, à modificação na produção e sua influência sobre o consumo 
e sobre o mercado de trabalho (BACCEGA, 2009, p. 22). 

Orozco-Gómez (2011) faz uma retomada acerca das tecnologias em sala de aula no 

contexto mexicano e conclui que lá não há um consenso sobre o emprego das tecnologias no 

ensino, o que, segundo ele, desperdiça o potencial das mesmas no processo de aprendizagem. 

Para o autor, se a escola historicamente se instituiu como lugar do saber em livros, hoje, 

adequar-se à uma nova perspectiva – enfatizamos, parcial – é fundamental para a construção 

do processo de aprendizagem eficaz. De todo modo, o autor salienta que o que importa, de 

fato, é que a aprendizagem seja relevante para o sujeito em seu “desenvolvimento como ser 

humano e social” (Ibidem, p. 172). 

O campo da comunicação/educação teve início bem antes do boom tecnológico, de 

modo que circunscrever suas reflexões somente a esse aspecto seria por demais redutor. 

Retomando esse campo no processo histórico, é Jorge Huergo (1997) quem relembra o 

pioneirismo de Paulo Freire no eixo nodal do campo da comunicação/educação. Foi Freire 

quem assentou as bases para a importância da comunicação no processo educativo libertador.  

Para Martín-Barbero (2014), a questão é mais ampla, uma vez que o autor defende o 

pioneirismo de Freire quanto à constituição de uma teoria latino-americana de comunicação: 
                                                
33 Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-
casas-no-brasil-mostra-ibge.html>. Acesso em: dez. 2016. 
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Ao mesmo tempo que vinculou o sentido da comunicação à geração de uma 
linguagem capaz de nomear o próprio mundo, Freire colocou esse projeto no 
mundo (...) não se tratava de um projeto para as pessoas dos países 
subdesenvolvidos, mas, ao contrário, de uma das primeiras propostas 
culturais, não literária, capaz de interpelar, a partir da América Latina, 
intelectuais de todo o mundo (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 19). 

Em seu texto Los modos de relacionar: comunicación/educación, Huergo (1997) 

aponta algumas noções que consideramos importantes serem trazidas para essa reflexão, já 

que todas elas orbitam em torno da construção e da própria existência, do campo da 

comunicação/educação. Uma delas diz respeito à pedagogia da comunicação, que é uma 

temática pioneira na reflexão latino-americana da relação entre comunicação/educação. Seu 

principal expoente é Francisco Gutiérrez (1973), que, ao propor a pedagogia da linguagem 

total, tem por intuito transformar os meios de informação em meios de comunicação para 

promover percepção, criticidade e criatividade por meio deles. Vê-se que essa pedagogia se 

contrapõe a uma vertente funcional culturalista a partir da qual a comunicação é apreendida 

como um fato cultural; porém seu estudo é sistematizado, é conteúdo de programa escolar, 

apartado de qualquer noção pedagógica. 

Com Gutiérrez e Freire a pedagogia da comunicação é redimensionada a partir do 

âmbito da comunicação, através da comunicação educativa. Trata-se de um campo que 

vincula comunicação, educação e tecnologia. Nessa perspectiva a educação é tida como 

dialógica e os meios como escola “participada”. Busca-se usar e conferir sentidos aos usos 

dos meios de comunicação bem como trabalhar com os sentidos advindos dos usos desses 

meios (HUERGO, 1997).  

Quando a escola deixa de ser apenas um lugar físico, onde se reflete acerca da 

presença/função/uso dos meios de comunicação, para se tornar objeto de reflexão, Huergo 

(1973) propõe quatro percepções que prevalecem no campo da comunicação/educação para 

investigar os meios de comunicação e a escola. Para o campo da comunicação/educação, a 

escola é uma mediadora social e “não é jogando fora esse discurso da mídia, não é ignorando 

sua força, que se conseguirá atuar como mediação na formação de um ponto de vista crítico” 

(FÍGARO, 2011, p. 96). 

A primeira delas estabelece um paralelo dos meios massivos com a escola, de modo 

a tornar aqueles uma escola paralela. Nessa concepção, a educação extrapola o pedagógico 

posto que tanto a escola quanto os meios têm seus papéis na percepção do mundo, formação 

de valores e socialização. Porém, aqui, ainda há uma diferença entre os saberes, uma vez que 
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o da escola é formal, hierárquico e organizado, passando a prevalecer sobre o dos meios, que 

abarca um saber residual, com foco no entretenimento.  

Alguns eixos teóricos que Huergo (1997) apresenta dentro dessa corrente dos meios 

massivos como escola paralela são: Oscar Landi (1992), para quem a escola retrocedeu frente 

aos meios e como instituição cultural adota uma postura rígida diante dos mesmos; Orozco 

Gómez (1990), para quem os meios não têm a intenção de educar, mas, a partir de suas 

produções, crianças e jovens aprendem; e, ainda, Gutiérrez (1973), que acredita que os meios 

constituem uma escola da sociedade de consumo, posto que muito mais vertical, alienante e 

massificadora. Importante destacar que a Gutiérrez (1973) se aliam todos os autores, que 

defendem que os meios servem como um dos instrumentos de dominação. 

A segunda percepção, que leva a escola em conta quando da reflexão acerca do 

campo da comunicação/educação, é a que vincula os meios massivos a instituições 

ideológicas. Segundo Huergo (1997), os meios atuariam como as principais instituições 

ideológicas e como tal não deixariam lugar para a existência da escola. Já uma terceira 

percepção atenua essa segunda e vai colocar que há sim um equilíbrio entre escolas e meios 

de comunicação, o que acontece é que este equilíbrio é variável, a depender da composição de 

cada sociedade. 

Por fim, a quarta e última percepção é da ordem moralista: propugna por uma relação 

entre escola e meios que poderá ser de denúncia ou de negociação. Nessa perspectiva de 

análise (moral), as audiências são influenciáveis e os meios deformam de modo que o sistema 

educativo estaria calcado em vincular degradação cultural com os meios de comunicação, 

caso os albergasse nas escolas. Huergo (1997) aponta que a corrente progressista, a partir de 

Paulo Freire, vai ressignificar essa vertente moralista dispondo que a cultura dos meios 

desafia ao invés de deformar.  

Traçados os panoramas da pedagogia da comunicação e do estudo dos meios de 

comunicação e a escola, Huergo (1997) faz uma retomada dos meios na escola. Segundo essa 

percepção, há três modelos para o uso dos meios na escola. O primeiro deles, em uma 

abordagem prática, é o informacional, no qual os meios são instrumentos que substituem 

professores e livros, utilizados como reforço. O segundo, pedagógico crítico, acredita nos 

meios de comunicação como propositores de reflexões, ensejadores de tomada de posição, 

ferramentas para uma leitura crítica do mundo. Quanto a esse modelo, relembramos com 

Baccega (2009) um desafio que a autora coloca para a atuação exitosa no campo da 

comunicação/educação: 
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Enfrentar a complexidade da construção do campo comunicação/educação 
como novo espaço teórico capaz de fundamentar práticas de formação de 
sujeitos conscientes. Para isso há que reconhecer os meios de comunicação 
como outro lugar do saber, atuando juntamente com a escola e outras 
agências de socialização. Essa é uma barreira a ser transposta (BACCEGA, 
2009, p. 21). 

O terceiro modelo, participativo, propõe que o uso dos meios ultrapassa o âmbito 

escolar, pois transborda para formas educativas mais amplas. Outro viés é o engajamento dos 

alunos na formação de mídias comunitárias em que os mesmos participam do desenho e das 

produções dos meios e das mensagens, sendo uma alternativa para o uso da mídia massiva em 

sala de aula.  

Jorge Huergo (1997) também retoma, nessa trajetória histórica do campo da 

comunicação/educação, quais os aportes semióticos que o campo da comunicação recebeu. 

Podemos considerar as teorias do discurso como um dos aportes semióticos, uma vez que, a 

partir destas, abandonam-se as perspectivas mecanicistas para reconhecer que emissor e 

receptor produzem sentido, além de reconhecer a polifonia discursiva por meio da 

intertextualidade a partir da qual cada texto e cada discurso será um lugar de cruzamento de 

múltiplos textos e de produção de sentido. O problema desses aportes está em ficar reduzido 

em um semioticismo linguístico, sem se atentar às limitações do modelo informacional, 

marginalizando e estabelecer uma carência quanto a uma teoria focada no sujeito. Isso porque 

não se pode privilegiar o semiótico ante ao sociopolítico ou semântico. 

De toda essa retomada, ficamos com o que Huergo (1997) alinha como pedra angular 

das reflexões: a comunicação educativa que forma o campo que vincula comunicação, 

educação e tecnologia deve se valer dos meios, mas em nenhuma hipótese deve substituir a 

palavra. Entra aqui a relevância dos discursos, o âmbito dialógico frente ao uso puro do 

cassete em si.  

Não nos olvidemos da importância da palavra na formação do sujeito, dado que esta 

é um signo polivalente, ou seja, a palavra é “prática social solidificada” (SCHAFF, 1974, p. 

250), bem como “portadora da forma de conteúdo, recorte a partir do qual nos inserimos no 

mundo” (BACCEGA, 1996, p. 26). Como aponta Martín-Barbero (2014, p. 34): 

Dialogar é descobrir na trama de nosso próprio ser a presença dos laços 
sociais que nos sustentam. É lançar as bases para uma posse coletiva, 
comunitária, do mundo. A palavra não é um mundo à parte, mas faz parte da 
práxis do homem: ‘a justiça é o direito à palavra’, pois é a possibilidade de 
ser sujeito em um mundo onde a linguagem constitui o mais expressivo lugar 
do ‘nós’. 
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Localizamos nossa abordagem na vertente latino-americana que tem sua origem em 

Paulo Freire, com sua proposta dialógica, a partir de uma pedagogia da comunicação, 

avançando para uma educação que norteie o sujeito para a recepção. Interessa-nos o sujeito, a 

linguagem e a sua inserção histórica, social e cultural: 

A porta para a comunicação que nos abre Paulo Freire é basicamente para a 
sua estrutura dialógica. Pois há comunicação quando a linguagem dá forma 
à conflituosa experiência do conviver, quando se constitui em horizonte de 
reciprocidade de cada homem com os outros no mundo (MARTÍN-
BARBERO, 2014, p. 29). 

A partir de Oliveira Soares (1993), que apresenta a vertente dialética, propomo-nos, 

junto com esses autores, a buscar uma leitura crítica dos meios de comunicação bem como de 

suas funções. Interessa-nos, como dito, questionar quais as relações estabelecidas a partir dos 

meios. Nosso fundamento repousa na importante relação entre receptores e produtos 

midiáticos, levando em consideração não mais mensagem, código ou estrutura, mas, sim, as 

condições de recepção, ou seja, os lugares socioculturais ocupados pelos sujeitos; as 

mediações, propostas por Martín-Barbero; e as comunidades de legitimação, de interpretação 

e de apropriação tais como a família e a escola. Fazemos coro a Huergo (1997) para nos 

embasarmos nesses pressupostos epistemológicas a fim de que se potencialize uma educação 

para uma recepção crítica dos meios de comunicação. 

Só assim podemos passar de consumidores para cidadãos (CANCLINI, 2008), o que 

se afigura cada vez mais necessário e, ao mesmo tempo, cada vez mais distante, considerando 

que, quando o mercado passa a ditar as regras e a ser o principal formador dos lastros 

identitários, “enfraquece-se a ficção histórica da cidadania política e emerge a figura do 

consumidor como novo sujeito social, concebido desde a origem como o contrário da ideia 

clássica de cidadania” (SODRÉ, 2012, p. 13). 

 

3.3 EM CAMPO: INVESTIGAÇÕES JUNTO ÀS ESCOLAS JARDIM SANTA ÂNGELA E 

PROFESSOR RÔMULO PERO 

Tal como apresentado no início do capítulo, fomos a duas escolas públicas, Jardim 

Santa Ângela e Professor Rômulo Pero. Em ambas nos inspiramos na etnografia, posto que a 

aproximação com o campo se mostrou breve. Justificamos, para além do tempo de imersão, o 

emprego da etnografia em função do movimento que realizamos de colocar em questão, 

quando de nossa ida a campo, os atos cognitivos do olhar, ouvir e escrever, para que fossem 
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revelados, a partir deles, sentidos outros; além do emprego de técnicas peculiares dessa 

metodologia: entrevistas em profundidade semiestruturadas e grupos de discussão. 

Na primeira escola, Jardim Santa Ângela, ficamos com duas turmas, ambas do 

Ensino Médio: 1º ano B (pelo período de uma aula) e 3º ano A (pelo período de duas aulas). 

Na segunda, Professor Rômulo Pero, conversamos com o 3º ano A, também do Ensino Médio 

e também ao longo de duas aulas. Nas duas turmas de 3º ano, passamos por uma etapa 

quantitativa da pesquisa, quando aplicamos mapa de consumo cultural e posteriormente, na 

etapa qualitativa, apresentamos aos alunos o compilado das cenas das telenovelas com o 

protagonismo dos personagens Félix e Clara, provocando um grupo de discussão e, passado o 

debate, realizamos entrevistas em profundidade com aqueles alunos que manifestaram 

interesse. 

 

3.3.1 Etapa quantitativa da pesquisa: um comparativo entre as escolas 

Nessa etapa quantitativa da pesquisa, buscamos nos aproximar dos estudantes dos 3º 

anos das duas escolas a fim de conhecer um pouco mais sobre o perfil desses jovens. Para 

tanto, valemo-nos do mapa de consumo cultural que foi aplicado para 22 alunos da escola 

estadual Professor Rômulo Pero (P.R.P) e para 19 alunos da escola estadual Jardim Santa 

Ângela (J.S.A). 

A escola estadual Professor Rômulo Pero (P.R.P) está localizada no município de 

São Paulo, no Bairro Chora Menino, Zona Norte e sua diretoria de ensino está localizada no 

Centro. No ranking que apresenta o desempenho das escolas no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) de 2015,34 a E.E.P.R.P. é tida como uma escola de nível socioeconômico alto.  

As escolas do país que tiveram seus dados divulgados, totalizaram 14.998, sendo que 

desse montante 8.732 escolas são públicas e 6.266 escolas são particulares. A média geral 

ficou em 515,8, sendo que 7.913 escolas públicas ficaram abaixo da média, enquanto das 

particulares, 1.061 não alcançaram a nota 515,8. A E.E.P.R.P. participou do Enem com 44 

alunos e teve média geral de 492,57, ou seja, entrou no ranking das escolas públicas que não 

alcançaram a média. Na redação, a escola atingiu um patamar um pouco acima da média, 

somando 517,3 pontos.  

                                                
34 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1819685-consulte-a-posicao-de-sua-escola-
no-ranking-do-enem-2015.shtml>. Acesso em: dez. 2016. 
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Diferentemente da E.E.P.R.P., não conseguimos localizar informações sobre a escola 

estadual Jardim Santa Ângela (J.S.A) acerca de seu desempenho no ENEM. Os únicos dados 

disponíveis, localizados no site da secretaria estadual de educação, informam que a escola 

estadual Jardim Santa Ângela (J.S.A) está localizada na Estrada Velha de Sorocaba, no bairro 

Granja Viana, município de Cotia, e que sua diretoria de ensino fica localizada na cidade de 

Carapicuiba.  

De nossa observação, quando da ida a campo às duas escolas, sobreleva a diferença 

em relação ao contexto socioeconômico. A começar pela localização, pois a E.E.P.R.P. está 

inserida perto de residências que podemos afirmar se tratarem de classe média/alta, enquanto 

que a E.E.J.S.A. fica em uma região bem mais isolada do grande centro urbano e ao lado de 

uma comunidade. A maior parte dos seus estudantes, inclusive, moram nessa comunidade.  

Além da localização, a infraestrutura nos contou muito sobre o contexto de cada uma 

das escolas pesquisadas. Enquanto na E.E.J.S.A. não havia acesso à internet, na E.E.P.R.P. 

fomos apresentadas a uma sala de informática com mais de vinte computadores e acesso a 

rede sem fio (wi-fi). Nessa escola há ainda uma sala chamada de multimídia, onde os alunos 

assistem a filmes projetados em um telão. O mesmo não observamos na E.E.J.S.A., onde o 

compilado das cenas foi passado na própria sala de aula, por projetor e a partir do computador 

do próprio professor.  

Ademais, cumpre registrar que a despeito dessa diferença na infraestrutura, na 

E.E.J.S.A. a compilação das cenas foi transmitida sem maiores complicações e já na 

E.E.P.R.P., a princípio mais preparada quanto à tecnologia, foi custoso e quase que não 

pudemos passar as cenas no telão. Enfrentamos problemas com o áudio, que não saía, e só 

depois de muitas tentativas, conseguimos passar o vídeo. 

Entrando na análise dos panoramas propiciados pela aplicação do mapa de consumo 

cultural, a maior parte dos alunos tem 17 anos, em ambas as escolas. Além disso, também nas 

duas, há alunos de 16 anos e somente na E.E.J.S.A. há um aluno de mais de 18 anos: 
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Tabela 2: Faixa etária 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 Quanto à renda familiar, 68,42% dos alunos da E.E.J.S.A. informaram que suas 

famílias auferem até dois salários mínimos, 26,32% disseram que a renda está entre três e 

quatro salários e 5,26% marcaram uma renda entre cinco e dez salários mínimos. Na 

E.E.P.R.P. muito alunos não informaram (18,18%) e dos que fizeram, 36,36% assinalaram 

uma renda familiar de até dois salários mínimos e, em igual percentual, entre três e quatro 

salários mínimos.  

Dos alunos entrevistados, apenas um deles, da E.E.J.S.A., assinalou que mora 

sozinho, sendo que a maioria deles moram com mais 3 ou 4 pessoas. É de se ressaltar que na 

E.E.J.S.A. a maior parte dos alunos (66,67%) assinalou que apenas uma pessoa contribui para 

a renda familiar, enquanto na E.E.P.R.P. a maioria informou serem duas pessoas (68,18%). 

Adentrando a esfera dos hábitos culturais desses jovens, a fim de investigar o que 

consideramos como consumo midiático, o perfil é bastante semelhante quanto à questão de 

assistir à televisão: a esmagadora maioria assiste, nas duas escolas, sendo que apenas quatro 

alunos em cada escola informaram não assistir televisão. O que chamou atenção foi a 

frequência, uma vez que apenas metade dos alunos assiste diariamente – na E.E.P.R.P. e na 

E.E.J.S.A., apenas 36,84% assiste todos os dias. O perfil socioeconômico evidencia-se em 

parte na questão da TV por assinatura, pois enquanto 72,73% dos alunos da E.E.P.R.P. tem 

TV por assinatura, 57,89% dos alunos da E.E.J.S.A., não tem.  

Dentre os canais favoritos, o cenário se mostra bastante pulverizado, mas, ainda 

assim, a maior parte dos alunos assinalou a TV Globo como o canal mais assistido. Quanto à 

natureza do programa que mais assiste, a maior parte dos alunos da E.E.J.S.A. assinalou 

novela e entretenimento/humor. Já na E.E.P.R.P., o mais assistido é esporte, seguido de 

novela e entretenimento/humor. 
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A esmagadora maioria dos jovens conversa com alguém enquanto assiste à TV 

(68,18% dos alunos da E.E.P.R.P. e 64,71% dos alunos da E.E.J.S.A.). E dos assuntos e com 

quem são comentados destacamos: 

E.E.P.R.P. 

Com meus pais; sobre o que estamos 
assistindo 

Minha mãe; sobre situações 
semelhantes que à que vemos na TV 

Com amigos; sobre diversas coisas 

Irmã; normalmente sobre o programa 

Com a minha namorada e familiares; 
qualquer coisa 

Vó e mãe; sobre o que se passa 

 

 E.E.J.S.A. 

Amigo; assuntos variáveis sobre 
filmes, músicas, notícias, lugares 
para passar o final de semana 

Com a minha mãe e meu irmão sobre 
novelas e filmes 

Sobre o que estamos assistindo; 
minha mãe 

Novela e com minha amiga 

Com o meu namorado; algumas 
coisas que me chamou atenção 

Observamos uma indicação consiste da presença da família nas conversas, o que se 

confirma quando perguntados sobre com quem assistem à televisão: 84,21% na E.E.P.R.P., e 

52,94% na E.E.J.S.A. responderam ser com a família. Além disso, a maior parte deles, nas 

duas escolas, fazem outras coisas quando diante da telinha, sendo o mais apontado a 

utilização do celular na E.E.P.R.P. bem como refeições, nas duas escolas. Sobre a finalidade 

com que assistem à TV, os jovens informaram, em sua maioria, para a diversão e para obter 

informação, igualmente nas duas escolas. 

Quanto a estar assistindo atualmente a alguma telenovela, a maioria dos alunos da 

E.E.P.R.P. está assistindo (59,09%), enquanto que na E.E.J.S.A. a maior parte dos alunos não 

está assistindo (66,67%). Isso se justifica, provavelmente, pelo fato de os alunos da E.E.J.S.A. 

frequentarem a escola no período da noite. Dentre as novelas que receberam destaque, na 

E.E.P.R.P. foi Haja Coração enquanto que na E.E.J.S.A. foi Malhação. 

Ainda no que se refere às telenovelas, os jovens entrevistados acreditam que elas 

influenciam no comportamento das pessoas – apenas quatro alunos em cada escola disseram 

que não influencia –, e quanto a ser positiva ou negativamente, chamamos atenção para o fato 

de que nenhum aluno da E.E.J.S.A. considerou ser de maneira positiva. Nas duas escolas 

prevalece a percepção de que influência é mutuamente positiva e negativa, e não uma forma 

ou outra.  

Os alunos relataram, quando das respostas ao questionário, algumas situações, que 

presenciaram ou viveram, que os levariam a acreditar na influência da telenovela, tais como:  
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E.E.P.R.R 

Já vi diversas discriminações com a sociedade LGBT. Sou totalmente a 
favor e luto pelo respeito igual de todos 

Bom, comigo aconteceu de ver fatos reais e mudei minhas atitudes e forma 
de pensar 

Amigos meus já foram preconceituosos por se inspirarem em um 
personagem de novela 

Uma novela já influenciou um amigo a "mudar" de “opção” sexual 

 

E.E.J.S.A. 

Para comprar coisas, influenciar as pessoas a serem consumistas, a 
quantidade de filhos, a forma de falar ou se expressar, por exemplo a novela 
Rebeldes tinha muitas meninas que imitavam a Alice, andam e falam, até os 
lacinhos que ela usava ou a Roberta pelas mechas coloridas 

É notável ver a influência que a mídia traz, um exemplo são milhares de 
mulheres que não se aceitam por não ter um pouco das suas características 
presentes em uma novela 

Bordões se assisto muito começo agir, falar, igual o meu personagem 
favorito 

Modo de falar dos atores que pega no dia a dia 

No modo de se vestir, falar, etc. 

Sobre as telenovelas objetos da nossa pesquisa, metade dos alunos assistiram à Amor 

à Vida na E.E.J.S.A. e apenas 31,282% dos alunos da E.E.P.R.P. afirmaram ter assistido. Já à 

telenovela Em Família, a esmagadora maioria dos alunos não assistiu, em nenhuma das 

escolas (63,64%, na E.E.P.R.P. e 88,24% na E.E.J.S.A. responderam que não assistiram). Por 

algumas outras perguntas do questionário percebemos que o engajamento dos jovens com 

Amor à Vida e Em Família foi pequeno, uma vez que não comentaram nas redes, não 

buscaram informações outras sobre as telenovelas e poucos se identificaram com personagens 

das tramas.  

Na E.E.J.S.A. não houve, por parte deles, nenhuma identificação com os personagens 

de Amor à Vida, enquanto que na E.E.P.R.P. três alunos se identificaram com Félix e três com 

a Paloma. Quanto à telenovela Em Família, dois alunos da E.E.P.R.P. se identificaram com a 

Clara, um com Helena e outro com a Família Vitti, enquanto que na E.E.J.S.A. os alunos não 

se identificaram com nenhum deles. Essa ausência de identificação assinalada pelos alunos da 

E.E.J.S.A. não se confirmou quando responderam porque se identificaram, momento do 

questionário em que aqueles alunos que assinalaram pela não identificação, trouxeram 
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justificativas para a identificação com alguns personagens. Ressaltaram, como características 

dos personagens que chamaram mais atenção: 

E.E.P.R.P. 

O Félix, porque ele era divertido, 
engraçado e sincero. Hot dog do 
Félix 

Félix, Aline e Valdirene, porque 
tinham papel de destaque 

Ivan, pois apesar de ser uma criança, 
não se voltou contra sua mãe pela sua 
orientação sexual. Clara, por se 
permitir curtir, e o Félix por superar 
tudo o que ele era de ruim para ficar 
com o pai 

Clara, Félix, Paloma 

Félix - pelo seu carisma; Valdirene – 
engraçada 

Félix, o dono da empresa, e a mulher 
dele 

 E.E.J.S.A. 

Me chamou bastante a atenção em 
como o César tratou o assunto sobre 
os gays e a homofobia 

Félix, personalidade forte 

Félix, maligno mais um amorzinho. 
Mulher do velho que era diabólica. O 
amante da mãe do Félix ele era 
gostoso 

Félix -> muito engraçado 

 

 

 

 

Ainda assim não consideramos prejudicial à pesquisa o pouco contato dos jovens 

com as telenovelas selecionadas, uma vez que quando da formação do grupo de discussão, foi 

grande o número de jovens que se mobilizou para falar e assim o fizeram a partir das posições 

que têm acerca das temáticas família, homossexualidade e união homoafetiva. As percepções 

sobre a narrativa midiática ficcional e sobre os personagens das tramas ficaram mais por conta 

de quem entrou em contato com as telenovelas selecionadas, mas foi uma surpresa quando 

nos deparamos com as respostas ao mapa cultural negando contato com as telenovelas pelos 

alunos da E.E.J.S.A., sendo que em sala de aula, no momento introdutório do debate e ao 

longo do mesmo, foram muitos os alunos que disseram ter visto as novelas – informação esta 

corroborada pelas participações no momento da discussão. 

Por fim, sobre os personagens Félix e Clara, dois alunos da E.E.P.R.P. marcaram 

Clara como poderosa e determinada, e sobre Félix, quatro alunos indicaram hot dog como 

uma palavra que associam com o personagem. Na E.E.J.S.A. um aluno indicou Félix como 

doido e outro o designou como malvado. Ninguém da E.E.J.S.A. opinou sobre Clara quando 

do preenchimento do mapa cultural. 
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3.3.2 Etapa Qualitativa da Pesquisa 

Quando de nossa ida a campo estabelecemos como procedimentos metodológicos os 

grupos de discussão e as entrevistas em profundidade. Nosso objetivo, nesse momento, era o 

de verificar, por meio de pesquisa de recepção, os usos e apropriações dessas narrativas por 

parte de estudantes do Ensino Médio de escolas públicas. Em um segundo momento, 

intentamos, a partir da análise do discurso desses jovens, compreender a construção do 

processo comunicacional (produção, distribuição, consumo) no que se refere à família 

homoafetiva. 

Nas duas escolas, E.E.P.R.P. e E.E.J.S.A., realizamos o mesmo procedimento: 

conversamos com os alunos sobre nossa pesquisa, passamos um mapa de consumo cultural e 

depois apresentamos a eles o material compilado das telenovelas Amor à Vida e Em Família, 

focando nos personagens Félix e Clara. Após o vídeo, provocamos um grupo de discussão e, 

posteriormente, com aqueles alunos que se voluntariaram, realizamos entrevistas em 

profundidade. A única diferença é que na E.E.J.S.A. passamos o vídeo com o compilado das 

cenas e fizemos o grupo também com uma sala do 1º ano do Ensino Médio. 

 

3.3.2.1 Grupo de discussão na E.E.J.S.A. 

No grupo de discussão realizado na escola E.E.J.S.A. com os estudantes do 1º ano do 

Ensino Médio, percebemos uma divisão entre os alunos, alguns apoiando a homossexualidade 

e outros, a rejeitando: 

Aluna 2 (A2): Gostei da do homem, do casamento, do beijo dos dois. (...) 
Isso daí, hoje em dia, é normal. 
Aluno 3 (A3): Hoje em dia? Onde já se viu? É normal duas mulheres, agora 
dois homens... 
A3: Onde já se viu, dois homens se beijando? 
A2: É normal, igual ver mulher. 
Aluno 4 (A4): É tudo pecado. 
A3: Deus já fez assim: Adão e Eva, homem e mulher, os dois fica junto, não 
homem com homem e mulher com mulher. 

Quando Baccega (1999, p. 8) afirma que o sujeito se constitui na interação social 

através da linguagem na medida em que “cada palavra materializa a prática social do grupo 

ou classe social que a utiliza e que a modifica permanentemente no seu cotidiano, a partir de 

suas vivências”, e que “quando aprendemos uma língua, estamos apreendendo, estamos 

introjetando um sistema de categorias que regerão nossa percepção da realidade. E é no 

interior desse sistema que os objetos, os acontecimentos, os processos terão significação” 
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(BACCEGA, 1995, p. 48), percebemos o quanto o sistema religioso encontra-se presente na 

formação da visão de mundo de alguns dos jovens estudantes, fazendo com que eles articulem 

suas percepções a partir da ótica desse sistema e não de uma construção crítica, refletida e 

elaborada.  

Comparando com as categorias empíricas que delimitamos quando de nossa análise 

da produção dos discursos das narrativas ficcionais, percebemos a ausência da religião que, 

por sua vez, tem um lugar importante nos discursos dos estudantes receptores. Lembramos 

que em Amor à Vida levantamos como categorias empíricas o machismo, o preconceito e o 

respeito, enquanto que na telenovela Em Família o que mais se evidenciou nos discursos da 

narrativa foram a autonomia, a questão do casamento e a homossexualidade. Nenhuma dessas 

novelas articulou, em suas narrativas, a questão religiosa, que se coloca como um relevante 

sistema a moldar a percepção dos sujeitos para com o tema da homossexualidade. 

Uma questão que foi trabalhada na produção de Amor à Vida, elencada como 

categoria empírica na análise anterior, e que aparece nos discursos dos alunos da E.E.J.S.A., é 

a questão do preconceito. Aqueles que se colocaram contrários à homossexualidade de Félix e 

de Clara foram acusados por seus amigos de serem preconceituosos, e se defenderam dizendo 

que não tinham preconceito – mesmo diante da não aceitação: 

A3: Eu não tenho preconceito nenhum, é só respeitar. 
A2: Nossa, se você não tem, por que tá falando que não gostou? É a mesma 
coisa, se você acha que pode duas mulheres, por que é que não pode dois 
homens? Se você tem uma filha e essa filha é sapatona, você vai bater nela 
porque ela é sapatona?  
Aluna 6 (A6): É suruba agora que você quer? 
A2: Eu colocaria mais casal homem, pra mostrar ao mundo que isso não é 
preconceito. 
A3: Ah, mas eu acho que isso não é certo, não tenho preconceito nenhum, 
mas eu acho que esse negócio não é certo.  
A2: Então você é preconceituoso. 

Outro ponto em comum que chamou nossa atenção, presente tanto nos discursos da 

produção quanto no dos alunos, diz respeito à autonomia percebida na personagem Clara: 

A1: Ela desistiu de um casamento que ela já tinha filhos e tudo mais pra 
lutar por um que ela sabia que o mundo ia criticar, mas pra ela não teria 
nada, entendeu? Porque ela não tava nem aí pro que o mundo ia pensar, ela 
queria a felicidade dela com a pessoa que ela amava. 
A2: Ela tava disposta a terminar um casamento pra ser feliz, não pra se 
sentir presa dentro de casa, ela queria estar com outra pessoa que saiba ser 
feliz com ela. 

Isso sobreleva, a nosso ver, uma percepção vinculada à questão de gênero, uma vez 

que as alunas A1 e A2, mulheres, tomaram como importante o fato de que Clara buscasse a 
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sua autonomia, o que, pensamos, está atrelado ao fato de ela ser mulher. Como coloca 

Bourdieu (2014, p. 22-23), a dominação masculina encontra-se a tal ponto naturalizada que “a 

ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 

dominação masculina sobre a qual se alicerça”. Então os homens não tenderiam a localizar 

em Félix a busca por sua autonomia como uma característica a ser valorizada. 

Em seguida, realizamos um grupo de discussão com os estudantes do 3º ano do 

Ensino Médio na escola E.E.J.S.A. Logo de início uma aluna aponta, como aquilo que mais 

chamou sua atenção nas cenas apresentadas, a autonomia de Clara: 

A8: Porque a Clara era uma mulher decidida né; ela dá o peito dela e fala 
que ela é própria pra ela e que ela quer a felicidade dela, ela não fica 
pensando tipo “ah tenho que agradar ele” 

O debate entre esses alunos ficou bastante concentrado na questão da diferença entre 

os gêneros quando da consideração do tema da homossexualidade. Com os alunos do 1º ano 

já havia sido mencionado, pela aluna A3, a total inadmissibilidade de um beijo entre dois 

homens, o mesmo não acontecendo quando ela considerou duas mulheres. Na turma do 3º ano 

esse conflito se fez presente na fala de mais de um aluno: 

Aluna 13 (A13): Mas por que as pessoas ficam surpresas vendo duas, é 
normal tipo duas mulheres se beijando e ficam surpresas quando é dois 
homens?  
A12: Pra mim os dois é a mesma coisa 
A13: Não, mas é sério, tipo a minha vizinha, quando eu tava assistindo à 
novela, fiquei sabendo por ela, que eu até comentei. Ela não ficou surpresa 
quando viu duas mulheres se beijando, mas quando ela viu os dois homens 
se beijando, ela começou a criticar. 
A8: É porque sexualizam mais as mulheres, né? Duas mulheres se beijando, 
colocam na nossa cabeça que é sexy, é sexy duas mulheres se beijar entre si, 
principalmente pra homens. Já dois homens se beijando não é uma coisa que 
se vê, tipo, “ai, olha que lindo, olha que sexy” 
Aluna 14 (A14): Porque tem homens que são muito machistas também. 
A12: Com o beijo deles mesmo, e com homem e homem e mulher com 
mulher, só que o homem tende a ser bem pior, como ela disse mesmo. Tem 
homens que gostam de ver mulheres se beijando, o que não é o meu caso, 
mas o homem beijar outro homem é bem mais marcante, bem mais chocante. 
Como tem homens que aparentam ser tudo másculo, e o homem mesmo é 
muito machista. E aí você vê dois homens se beijando, assim, é meio 
chocante.  

O que desperta nossa atenção nesses discursos é a presença da questão do machismo, 

também evidenciada quando da análise de Amor à Vida, em que o machismo se mostrou 

presente especialmente em César, pai de Félix. Percebemos na produção do discurso a 

alocação do personagem César na posição de um sujeito que enfatiza o discurso machista, 

aquele que toma como natural a dominação masculina e a consequente inferiorização da 
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mulher na medida em que o que “temos, como produto da análise, é a compreensão dos 

processos de produção de sentido e de constituição dos sujeitos em suas posições” 

(ORLANDI, 2013, p. 72). 

 Já no que concerne aos discursos dos alunos, vemos a mesma constituição dos 

sujeitos em uma posição machista quando dizem que “como tem homens que aparentam ser 

tudo másculo, e o homem mesmo é muito machista. E aí você vê dois homens se beijando, 

assim, é meio chocante” (A12). Ou seja, a própria concepção machista de ver o mundo 

impede que aceitem a homossexualidade como uma orientação sexual. Como na colocação do 

aluno A8, mesmo apontando que “eles” sexualizam muito as mulheres, o aluno acaba 

demonstrando a presença do machismo em sua própria fala, quando traz o fato de não achar 

sexy dois homens se beijarem: “já dois homens se beijando não é uma coisa que se vê, tipo, 

‘ai, olha que lindo, olha que sexy’” (A8). 

 Quando o assunto abordado foi a formação da família homoafetiva, por meio de 

Félix que se une a Niko e de Clara que se casa com Marina, despontou expressiva, na fala dos 

alunos, a questão da criança: 

A13: Pra mim eles são uma família normal, porque não vai influenciar uma 
criança a ser, tipo a gostar de outro homem, se for menino.  
A10: Não é porque os pais são gays que quer dizer que eles também tenham 
que ser, é uma escolha deles, não é uma influência de ninguém. E eu acho 
isso legal porque não é só uma mulher e um homem casado que pode adotar 
criança. Qualquer um pode adotar.  
A8: Eu acho que eles batem muito na questão da criança sofrer preconceito 
na escola ou por ter dois pais, ou por ter duas mães, mas eu acho que a 
criança, quando ela tá na escola, ela tá sujeita a sofrer preconceito porque o 
nariz não é bonitinho, ou porque a irmã dela é gorda, ou porque o pai dela é 
careca, eu acho que isso é natural. As pessoas idealizam muito ah, tem dois 
homens, as crianças vão zoar muito, essa criança vai sofrer muito por 
preconceito, porque tem dois pais. Mas eu acho que as crianças zoam e se 
xingam mesmo sendo natural, sabe? Mesmo tendo dois pais, duas mães, elas 
procuram alguma coisinha pra mexer uma com a outra. 

 Percebemos que a justificativa trazida pelo aluno A13 para considerar uma família 

homoafetiva como “normal” repousa na questão de não influenciar na orientação sexual do 

filho o casamento entre seus dois pais ou entre suas duas mães. Foi quase consenso, ao menos 

entre esses alunos, que as crianças não sofrem menos preconceito por serem filhas de casais 

heterossexuais, uma vez que muitas características são trazidas pelas crianças como 

ensejadoras de estigmas. Mas um aluno em particular discordou dos colegas e entende que há 

prejuízos para a “cabeça da criança”: 
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A8: Eu conheço casos, e pelo menos nos casos que eu conheço, as crianças, 
elas acham isso meio estranho, elas preferem não ficar comentando muito, 
sabe? E quando elas comentam com alguém, elas comentam tipo “ô, tia, 
você sabia que minha mãe tem uma namorada?”, ou não sei o que lá, tem 
uma amiga, ela mora com uma amiga dela. E pras crianças, é uma coisa 
estranha né, é mais os pais, os pais botam na cabeça das crianças que a mãe é 
pecadora, que a mãe tá fazendo errado, que não sei o que lá, mas eu não sei. 
Aí deixa a criança bem confusa.  

Partindo das falas dos alunos questionamos a própria concepção da normalidade, que 

entra em uso quando trazemos para a consideração a união homoafetiva. Nesse ponto é que se 

destaca a diferença que a normalidade representa nas lutas do movimento queer e do 

movimento das lésbicas e dos gays: 

O antigo movimento homossexual denunciava a heterossexualidade como 
sendo compulsória, o que podia também ser compreendido como uma defesa 
da homossexualidade. O novo movimento queer voltava sua crítica à 
emergente heteronormatividade, dentro da qual até gays e lésbicas 
normalizados são aceitos, enquanto a linha vermelha da rejeição social é 
pressionada contra outr@s, aquelas e aqueles considerados anormais ou 
estranhos por deslocarem o gênero ou não enquadrarem suas vidas amorosas 
e sexuais no modelo heterorreprodutivo (MISKOLCI, 2012, p. 24) 

Enquanto para as lésbicas e gays, a heterossexualidade é compulsória, e suas 

reivindicações repousam em seu direito de experenciar sua sexualidade na conformidade do 

seu desejo, formando ou não uma família, para os teóricos do movimento queer o alvo é a 

heteronormatividade, ou seja, não basta lutar pela aceitação do próprio desejo, é preciso 

combater um modelo normativo baseado na heterossexualidade que padroniza modos de 

viver, inclusive. Só assim, na visão queer, poderá haver uma inclusão justa de variados modos 

de ser e de viver. 

É com base na “normalidade” que alguns alunos refutam a ideia da formação de uma 

família homoafetiva, como no caso da aluna 9 (A9): “Eu tenho uma amiga que é lésbica, e ela 

pretende adotar uma criança com a mina dela. E pra mim isso não é normal”. O mesmo 

aspecto observamos na análise da produção das cenas, quando Helena trava um diálogo com 

Clara e diz para a irmã que seu relacionamento com Mariana causa “estranheza” por se tratar 

de um “amor homossexual”, e indaga se talvez Cadu aceitasse melhor se fosse trocado por um 

homem.  

 A jornada de Clara também foi identificada como maior similaridade na vida de 

conhecidos dos estudantes do que a jornada de Félix, como nos relatou o aluno A8: “Eu 

conheço casos de pais, que têm mãe com pai, aí eles têm filho, só que daí a mulher vai lá e 

troca o pai por outra mulher. Eu conheço dois casos assim”. 
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3.3.2.2 Grupo de discussão na E.E.P.R.P. 

Passando ao grupo de discussão realizado na escola E.E.P.R.P. com os estudantes do 

3º ano do Ensino Médio, podemos observar logo de início uma diferença quanto aos alunos da 

E.E.J.S.A. A linguagem desses enunciadores já trouxe a informação que eram outras as 

mediações que por ali perpassavam. Consideramos a mediação, nesse contexto, como a forma 

pela qual vemos o mundo, a partir da nossa inserção histórica, cultural e social (BRAGA, 

2012). 

Após as cenas, questionamos os jovens sobre o que mais apreciaram no compilado, e 

as respostas foram diametralmente opostas. Logo de início a turma cindiu-se e ao longo de 

toda a realização do grupo de discussão manifestaram posições contrárias: 

A19: Eu acho que é muito difícil quebrar algumas coisas que a nossa 
sociedade tem. Essa desconstrução sobre a homossexualidade, sobre esses 
temas que não são tão discutidos dentro das famílias, eu acho que é muito 
bacana quando uma emissora tão importante como a Globo coloca uma coisa 
dessa. Ninguém imagina...por exemplo, você tá assistindo à TV com o seu 
filho e tá passando um monte de violência e o pai aceita. Só que quando ele 
vê um beijo gay, eu acho que é uma desconstrução. É falar “nossa, por que 
ele pode assistir violência, cena de sexo e outras coisas, mas ele não pode 
ver um beijo gay?” 
PE: Legal, obrigada, é uma reflexão boa. Agora, vocês falaram do tapa. Por 
que a cena do tapa? 
A20: Ah, porque eu acho que é certo, uma forma de educar o que tava 
errado, né? O que tá errado. 
A20: Porque ele escolheu esse caminho que eu acho que é errado. 
PE: E tem alguma justificativa? 
A20: Não, é isso aí. 

Enquanto uma parte dos jovens se mostrou favorável em relação à transmissão da 

temática da homossexualidade na televisão, expostas nas jornadas de Félix e Clara, outros 

evidenciaram sua discordância e elegeram, como cena favorita, o tapa que o pai (César) 

desfere no filho (Félix) em razão de sua orientação sexual.  

A justificativa do aluno A20, como podemos perceber, se limita ao fato de que o 

mesmo pensa “ser errado” a homossexualidade, de modo que o tapa passa a funcionar como 

um corretivo, uma punição merecida que o pai confere ao filho. Enquanto isso a aluna A19 

articula a necessidade de uma desconstrução acerca de temas considerados tabus na sociedade 

e valoriza a evidência da questão da homossexualidade.  

Os posicionamentos desses jovens nos remetem a Foucault (2015) quando o autor, 

em sua genealogia da sexualidade, assevera que temos que levar em consideração: 
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O fato de se falar em sexo, quem fala, os lugares e os pontos de vista de que 
se fala, as instituições que incitam a fazê-lo, que armazenam e difundem o 
que dele se diz, em suma, o ‘fato discursivo’ global, a ‘colocação do sexo 
em discurso’. Daí decorre também o fato de que o ponto importante será 
saber sob que formas, através de que canais, fluindo através de que discursos 
o poder consegue chegar às mais tênues e mais individuais das condutas 
(FOUCAULT, 2015, p. 16-17). 

 Percebemos duas instâncias discursivas, uma no aluno A20, a favor de um poder que 

por muito tempo coibiu a homossexualidade, colocando-a como doença através do discurso 

médico, e outro na aluna A19, que se atenta ao que Foucault (2015) assenta como a percepção 

das manobras discursivas adotadas pelo poder hegemônico para se manter com a dominância. 

 Ademais, a aluna A19 prosseguiu no desenvolvimento de sua reflexão e colocou uma 

pergunta para a sala: “A19: Eu queria deixar uma pergunta. Por que é certo passar um beijo 

heterossexual e não é certo passar um beijo gay?”. Percebemos em sua fala uma ideia acerca 

do que afirmamos acima sobre a imposição da heterossexualidade como a orientação sexual 

tida como “correta” ou “padrão”. É essa imposição que a aluna A19 questiona; é contra esse 

poder normativo que se insurge: contra o mesmo poder normativo que o Legislativo quer 

adotar como base para fazer valer o Estatuto da Família. 

Retomamos, nesse ponto, a questão do potencial educativo da telenovela, quando tal 

narrativa permite que seja construído um espaço público com dramas particulares, ensejando 

a identificação dos atores sociais com os dramas ficcionais. Tal identificação ressoa com o 

que Baccega (2003) denomina “persuasão”, resultante da facilidade com que a telenovela 

coloca em evidência conceitos e dialoga com a sociedade, constituindo-se como um espaço 

potente para a educação.  

 Percebemos a manifestação desse potencial educativo das telenovelas a partir das 

reflexões suscitadas pelas telenovelas quando nos vemos diante das reflexões da aluna A19, e 

de outras, como, por exemplo, a aluna A22 quando questiona: “E por que é certo passar uma 

cena de violência e uma cena de amor, não?”. Félix e Clara funcionam como uma janela que 

possibilita o pensamento para além do que quer ver-se posto e imposto. 

 A personagem Clara, que quando da análise do discurso da produção da telenovela 

chamou a atenção por sua autonomia, por buscar sua própria felicidade, foi percebida pelos 

alunos da mesma maneira: 

Aluna 23 (A23): Acho que superação, pelo fato dela viver numa sociedade 
padronizada no heterossexual, e ela acabou se achando também, procurando 
a felicidade dela, que era com outra mulher. Então, ela acabou se aceitando 
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do jeito que ela era e eu acho que foi super importante também a parte do 
filho dela aceitar e estar do lado dela sempre, e... 
Aluna 24 (A24): A irmã dela também apoiando ela foi muito bonito e ela 
mostrando pra ela que era difícil, mas era um amor que elas tinham, então 
acho que foi importante o relacionamento com a irmã dela. 

Em especial essas duas alunas destacaram a importância que teve, na vida de Clara, a 

atitude de iniciativa e de autonomia para procurar aquilo que lhe faria feliz, e, ainda, o apoio 

da família nessa jornada, de seu filho Ivan e de sua irmã Helena. O encontro da felicidade de 

Clara passou pelo reconhecimento de seu desejo por outra mulher, Marina. Os discursos 

dessas jovens, reflexivos e potentes, para formar, a partir do personagem ficcional, uma 

postura mais crítica e consciente da realidade circundante, lança luz à educação como um 

todo, já que se firma como a exceção para a qual Miskolci (2012, p. 47) atenta: 

Infelizmente, quase toda educação e produção de conhecimento é feita em 
uma perspectiva heterossexista. Quando algo se apresenta como neutro, 
como ‘científico’, deve-se desconfiar de que foi feito em uma perspectiva 
masculina, branca, ocidental, cristã e heterossexual. Um olhar a partir das 
diferenças na educação implica tentar perceber os modelos, os padrões; em 
outras palavras, as normas e as convenções culturais que buscam se impor de 
forma indireta por meio, por exemplo, do material didático ou das discussões 
correntes na mídia. 

A mesma reflexão, na contramão de um pensamento heterossexista, foi elaborada em 

relação ao personagem Félix, inclusive atribuindo à sua mudança de caráter, o 

reconhecimento e a aceitação do seu desejo por Niko: 

A19: Eu acho que essa repressão que ele tinha pela família dele acabou meio 
que construindo algumas coisas na vida dele, e ele ficou preso a isso, ele não 
podia mostrar quem ele era realmente. E depois que ele mesmo se aceitou e 
começou a entender que ele gostava realmente de outros homens, isso 
começou a se formar mais, a definir quem ele era, o que ele podia transmitir 
às pessoas, tanto que ele se transformou numa pessoa melhor no final e 
começou a lidar com a família dele, eu acho que ele se descobriu. 

Os alunos se dividiram também no que diz respeito à questão do casamento de Clara. 

Se quando da análise da produção essa categoria empírica auxiliou na consideração acerca da 

busca de sua felicidade, da sua insubordinação ao marido, nas percepções dos alunos 

pudemos constatar, para além da questão da autorrealização, uma consideração de cunho 

moral acerca da presença ou ausência do laço matrimonial do personagem: 

Aluno 25 (A25): Eu mudaria o fato dela ser casada, porque tipo, ah, tá, ela 
se descobriu, mas ela era casada e tinha uma mulher dando em cima dela, ela 
tava meio que dando bola pra mulher, pelo que pareceu ali, pelo o que elas 
disseram, tavam meio que flertando uma com a outra. Isso, querendo ou não, 
pode ser homo, pode ser hétero, pode ser o que for, é errado, porque meio 
que você fez uma aliança com uma pessoa e você tá, de certa forma, traindo 
ela, né? Aí se ele tirasse o fato dela ser casada... 
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Aluna 26 (A26): Talvez, se tirasse o fato dela ser casada, ia mudar 
totalmente o sentido da novela e das cenas, porque como a gente disse, a 
gente nasce numa sociedade muito padronizada, e a novela mostrou isso, 
então, realmente, essa descoberta foi importante pras pessoas verem que 
você não nasce hétero. 

 
A aluna A19 retomou o aspecto que ficou mais evidente quando da análise da 

produção, relativo ao casamento de Clara e Cadu: 

A19: Sem contar que tinha um problema, né, uma doença, e ela, nem por 
isso falou ‘ah, eu tenho dó dele, vou continuar com ele’, ela falou ‘não, eu 
prefiro ser feliz, sendo com outro cara ou outra mulher, e não é porque ele tá 
doente, que ele tem isso e que eu tenho um filho que eu vou me privar de ser 
o que eu sou’. 

 Vislumbramos, nesse embate de ideias, o que para Bakhtin (2014) consiste em uma 

separação entre a ideologia dos sistemas constituídos – tais como, nos exemplos do autor, a 

arte, a religião, a moral social, a ciência – e a ideologia do cotidiano, formada a partir dos atos 

e gestos cotidianos dos sujeitos. Enquanto o aluno A25 se filia à ideologia de uma moral 

social, as alunas A19 e A26 contrariam o instituído para fomentar essa ideologia do dia a dia 

que se contrapõe ao hegemônico em um embate perseverante e permanente de cunho 

dialético. 

 Embate esse que aparece nas falas das alunas quando elas se manifestam contrárias 

às discriminações das adoções por casais LGBT: 

A19: Já envolvendo a primeira questão que eu tinha falado que a gente nasce 
numa sociedade onde tem muita coisa construída, e desconstruir isso é muito 
importante. Tem gente que fala “ah, mas como explicar pra uma criança que 
tem dois homens se beijando?”, não é questão disso, é questão que tem tanta 
criança abandonada por casais héteros e adotadas por casais homos, e, enfim, 
pela comunidade LGBT, que são muito mais felizes do que estariam numa 
família hétero e com pensamento, sei lá, preconceituoso. 
A23: E eu acho que não tem que explicar pro filho por que tem dois homens 
se beijando, até porque o pai não explica pro filho por que tem um homem e 
uma mulher se beijando, eu acho que tem que quebrar esse tabu e deixar de 
ser só hétero, hétero, hétero. 

Percebemos que tanto na E.E.J.S.A. quanto na E.E.P.R.P., quando instados a se 

manifestarem sobre a questão da família homoafetiva, os alunos se detiveram 

majoritariamente em um aspecto: a questão das crianças. Alguns defendendo que não há 

problema em ser um casal de duas mamães com filhos e/ou dois papais, e outros manifestando 

uma relativa preocupação acerca de uma possível (má) influência.  

Quanto à relação entre mídia e família homoafetiva, as alunas A19 e A23 retomaram 

seus posicionamentos anteriores para reafirmar a importância que veem em uma emissora 
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“grande” como a Globo pautar uma questão que pode encorajar muitos homossexuais a 

formarem suas próprias famílias: 

A23: Eu acho que é bom ter isso, porque quando tá na mídia, eu acho que é 
muita coisa influenciada, e eu acho que as pessoas, elas veem isso e eu acho 
que elas se inspiram, acho que elas se desprendem um pouco e se encorajam 
pra seguir suas vidas, serem felizes e sem pensar, sem ligar pro que os outros 
vão pensar.  
Aluna 29 (A29): A gente ia falar a mesma coisa! 
A19: Como eu falei, a Globo, ela colocou, uma das maiores emissoras 
colocar esse tipo de tabu que pra nossa sociedade é errado, é pecado perante 
algumas religiões, eu acho bem importante porque muitas famílias, elas não 
se assumem até mesmo pro resto, né, dos seus parentes, por medo ou por 
aceitação, falar que “ah, eu quero construir uma família com uma pessoa do 
mesmo sexo, eu quero ter filhos”, acaba que a pessoa se encoraja, se inspira, 
eu acho bacana.  

 Não podemos deixar de retomar, nesse aspecto, o que Kellner (2001, p. 11) coloca 

enquanto qualidade do telespectador de “criar sua própria leitura e seu próprio modo de 

apropriar-se da cultura de massa, usando a sua cultura como recurso para fortalecer-se e 

inventar significados, identidade e forma de vida próprios”.  

 

3.3.2.3 Entrevistas em profundidade nas escolas E.E.J.S.A. e E.E.P.R.P. 

 Para a análise das entrevistas em profundidade julgamos pertinente trazer, como 

demonstrado na tabela esquemática abaixo, as falas que articulam os principais pontos 

abordados pelas quatro alunas, a fim de compararmos, a partir daí, os discursos das alunas 

A19 e A24 da E.E.P.R.P. com os discursos das alunas A8 e A17 da E.E.J.S.A.: 

 

Tabela 3: Quadro esquemático: alunas A19 e A24 da E.E.P.R.P. e alunas A8 e A17 da E.E.J.S.A. 

Principais pontos: E.E.P.R.P. (A19 e A24) E.E.J.S.A. (A8 e A17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “eu também acredito na 
questão da homossexualidade 
e nessa desconstrução social, 
né? Porque como a gente vive 
numa sociedade tão machista, 
é bom valorizar um pouco 
essas pessoas homossexuais” 
(A19) 

• “Um casal gay sai na 
rua, ele é agredido, ele 
é xingado, escuta 
piadinha, mas se você vê 
um casal hétero, com seus 
filhos no shopping, você 

 
 

• “as pessoas tem que viver a 
própria vida sem tabu e sem 
precisar ficando se esconder da 
sociedade porque as pessoas 
acham errado” (A8) 

• “antigamente eu não aceitava 
né, o fato de mulher se 
beijar, então a novela me 
ensinou a não ter mais o 
preconceito e que a gente tinha 
que entender que o amor existia ou 
entre homem e mulher, ou entre 
mulher e mulher, e que a gente 
não tinha nada a ver com isso, e 
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Homossexualidade 

nunca vai fazer uma piadinha 
porque isso é muito normal” 
(A19) 

• “Eu acho legal, eu achei 
tranquilo, pra mim é uma 
coisa normal. Pra muita 
gente não é porque a gente 
tá acostumado a ver só 
família hétero, pai, mãe, 
dois filhos, um menino e uma 
menina, então achei isso super 
legal” (A24) 
 

que o amor existe também entre 
eles e que a gente não podia 
ter preconceito. Aí a novela 
meio que me ensinou isso” 
(A17) 

•  “quando eles se beijaram assim, 
tipo, foi uma coisa que o Félix não 
esperava, né? Foi aquele beijo que 
parecia um homem e uma 
mulher se beijando” (A17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família 

• “muitas famílias hétero não 
são tão felizes quanto famílias 
homo que adotam crianças e 
adolescentes” (A19) 

• “eu moro só com a minha 
mãe, meu relacionamento 
com ela sobre essas questões 
é bem complicado porque 
vem muitos hábitos 
preconceituosos, 
opressores, então é bem 
difícil ela aceitar isso. 
Ela diz que não tem 
preconceito, mas não gostaria 
de ter isso na minha família, e 
eu já vejo isso como um 
preconceito. Agora o 
meu pai, ele já é mais 
tranquilo com isso, ele 
já aceita, ele respeita, 
ele não tem nenhum 
problema com isso, tanto 
que foi a partir dele que eu 
vim tendo essa linha de 
raciocínio” (A24) 

• “Eu cresci numa família 
preconceituosa e 
racista também, acho que 
tem muitas pessoas da minha 
família que tem muitos 
preconceitos que eu acho que 
seria muito difícil de 
desconstruir. Eu sou bissexual 
e a minha família não sabe 
(...) o meu padrasto, e 
ele aceita super bem, 
ele lida com esse 
público, porque ele é 
técnico e diversas empresas 
que ele vai tem. Ele era 
jogador de vôlei e ele jogava 
com homossexuais, e ele 

• “Até a Marina chegar, tava tudo 
bem com ela e com o marido dela, 
tava tudo bem com ela e com o 
filho dela (...) E aí destruiu 
uma família, querendo ou não, 
destruiu uma família pra se 
construir outra” (A8) 
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lidava super bem com isso. E 
eu me sinto muito mais 
à vontade de conversar 
sobre esse tema com ele 
do que com a minha 
mãe por si só” (A19) 
 

 

Estatuto da 

Família 

• “Eu já ouvi falar disso, eu 
achei ridículo. Eu achei 
que é uma coisa não cabível, 
porque eu acho que a base da 
família é o amor, 
independente de com quem 
seja, sabe? E não somente 
na questão dos 
homossexuais, mas tem 
família que é formada 
por tios, por avós, 
apenas, não por pai e 
mãe, não só por homem 
e mulher, então acho que 
isso é ridículo, acho que as 
famílias são bem 
flexíveis” (A24) 
 

• Desconhecido pelas alunas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida real 

• Desconhecem famílias 
homoafetivas 

• “Minha mãe cuidava de duas 
garotas (...) O pai delas que ficava 
com elas, mas a mãe dela vivia 
com uma outra mulher. E as 
crianças eram bem complexadas, 
viu? Porque o pai delas era 
evangélico, então colocava 
na cabeça delas né, que era 
errado o que a mãe dela 
fazia e que não podia, e aí as 
crianças ficavam meio assim, né? 
Ficavam meio divididas, coitadas” 
(A8) 

• “eu e minha prima nascemos no 
mesmo mês, hoje ela tem a mesma 
idade que eu, 18 anos. Então, hoje 
ela é grande, e a mãe dela é 
casada com outra mulher, 
e ela aceita numa boa” 
(A17) 
 

Fonte: Elaboração própria.  

Quanto à questão da homossexualidade, uma das alunas da E.E.J.S.A. foi sincera ao 

trazer que tinha preconceito e que reconhece, na telenovela, uma oportunidade para 

transformar o seu juízo valorativo. Ao mesmo tempo em que há essa sinceridade por parte da 
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aluna A17, relatando seu íntimo, de outro lado, com as alunas da E.E.P.R.P., já percebemos 

um pensamento mais elaborado, uma reflexão que envolve a noção de desconstrução, ou seja, 

elas são conscientes do preconceito, contrárias ao mesmo, e buscam pensar em como 

ultrapassá-lo via reflexão e argumentação.  

O que chama atenção é o fato de que as duas alunas da E.E.P.R.P. não têm contato 

com famílias homoafetivas enquanto que as alunas da E.E.J.S.A., ao contrário, conhecem 

cada uma delas um casal de lésbicas. Na questão da família, as alunas da E.E.P.R.P. 

esboçaram semelhança quanto ao apoio que recebem do lado masculino, que compreende a 

questão da homossexualidade enquanto que suas mães se mostram contrárias e resistentes. 

Já para as alunas da E.E.J.S.A. o que preponderou foi, para uma delas, a diferença 

entre as vivências de Félix e de Clara. A aluna A8 relata que a homossexualidade de Clara é 

diferente da de Félix, posto que ela não “nasceu assim”. Segundo a aluna, foi com a chegada 

de Marina em sua vida que Clara se aproximou da orientação homossexual, pois antes ela 

tinha uma família feliz com Cadu e Ivan. 

E sobre o Estatuto da Família, as alunas da E.E.J.S.A. mostraram desconhecer o 

documento enquanto que as alunas da E.E.P.R.P. não só o conhecem como têm críticas em 

relação ao documento, já que são conscientes da realidade das famílias de hoje, que, segundo 

denominam, são “flexíveis”. 

  

3.4 A CONSTRUÇÃO DO PROCESSO COMUNICACIONAL EM TORNO DA FAMÍLIA 

HOMOAFETIVA  

Para compreendermos a construção do processo comunicacional no que diz respeito 

à família homoafetiva, atemo-nos ao que foi analisado quando do exame da produção dos 

discursos das telenovelas Amor à Vida e Em Família e, na segunda ponta, à recepção dos 

estudantes, voltando nossa atenção à análise dos discursos desses jovens, naquilo que tange à 

família homoafetiva. 

De início cabe diferenciar o que, nessa pesquisa, entendemos por consumo e o que 

entendemos por recepção. Assim o fazemos a partir de Toaldo e Jacks (2013) cujo título do 

artigo datado de 2013 já deixa antever a posição das autoras nessa questão: “Consumo 

midiático: uma especificidade do consumo cultural, uma antessala para os estudos de 

recepção”. As autoras trazem um panorama a partir de Canclini (1993) para diferenciar 

consumo de consumo cultural, expondo uma análise que o autor realiza acerca de seis teorias, 
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denominadas de modelos, nas quais se observa a preponderância da dimensão econômica do 

consumo sobre sua valoração simbólica: 

‘o consumo como o lugar de reprodução da força de trabalho e de expansão 
de capital’, ‘como o lugar onde as classes e os grupos competem pela 
apropriação do produto social’, ‘como lugar de diferenciação social e 
distinção simbólica entre os grupos’, ‘como sistema de integração e 
comunicação’, ‘como cenário de objetivação dos desejos’, ‘como processo 
ritual’ (CANCLINI, 1993 apud TOALDO; JACKS, 2013, p. 4). 

 É a partir desses modelos que Canclini (1993 apud TOALDO; JACKS, 2013) propõe 

o consumo cultural enquanto resultado de apropriações dos sujeitos em que prevalece a 

dimensão simbólica frente à econômica. Com isso, as autoras avançam e, além de 

distinguirem consumo de consumo cultural, apresentam uma vertente deste último, o 

consumo midiático, em duas vertentes: uma que foca no papel da mídia sobre o consumo, 

funcionando então o aparato midiático como mediadora de um consumo material, e uma 

segunda que congrega o consumo ofertado pela própria mídia, a partir de seus produtos 

midiáticos. 

 No contexto do consumo midiático “interessa saber o que os indivíduos consomem 

da mídia (meios e produtos/conteúdos), a maneira com que se apropriam dela (do que 

consomem – como a utilizam) e o contexto em que se envolvem com ela (lugares, maneiras, 

rotinas...)” (TOALDO; JACKS, 2013, p. 7).  

 Vemos com isso que, na presente dissertação, tratamos do consumo midiático 

enquanto diagnóstico dos hábitos midiáticos dos sujeitos e não de acordo com a primeira 

concepção que lhe confere o caráter de mediação para um consumo material. Isso porque, na 

etapa quantitativa da pesquisa, por meio do mapa de consumo cultural passado aos estudantes, 

contemplamos os conteúdos midiáticos consumidos, os modos de consumo desses conteúdos, 

os contextos em que tal consumo se efetua. Aqui fica a ressalva: o nome do instrumento, 

mapa de consumo cultural, ainda que se relacione com a vertente maior à qual o consumo 

midiático está subordinado, pode merecer reparos, caso a concepção teórica a que o 

pesquisador se filie caminhe na mesma direção que a nossa. Desse modo, o mapa de consumo 

cultural pode facilmente ser denominado, em nosso entender, de mapa de consumo midiático. 

 Todavia, na etapa qualitativa de nossa pesquisa o que averiguamos não foi, 

majoritariamente, o consumo midiático dos jovens, mas, sim, o envolvimento deles com as 

telenovelas. Isso porque a dimensão do consumo midiático não envolve:  

A análise de respostas dos receptores aos conteúdos de um programa 
específico, nem as consequências desse envolvimento com tal programa ou 
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gênero (as influências dos conteúdos midiáticos na vida dos indivíduos), o 
que era realizado pelos estudos dos efeitos e, atualmente, em alguma 
medida, pelos estudos de recepção (TOALDO; JACKS, 2013, p. 7)  

Interessou-nos perceber as relações estabelecidas pelos estudantes com as duas 

telenovelas e, a partir daí, suas interpretações e processos de construção de sentido de modo 

mais amplo do que aquele circunscrito apenas na experiência midiática em si. Isso porque “no 

caso dos estudos de recepção, trata-se de detalhar aspectos do fenômeno midiático na 

dimensão de seus conteúdos, fechando o foco de observação, o que não significa dispensar 

uma análise do consumo midiático” (TOALDO; JACKS, 2013, p. 8). 

Assim, quando falamos em processo comunicacional, estamos aventando conteúdos 

discursivos das duas pontas: da produção e do consumo midiático, acrescido da recepção. O 

que, a partir das semelhanças e das diferenças aí esboçadas podemos considerar como 

relevante para a percepção da questão da família homoafetiva?  

Destacou-se, quando da análise dos discursos das telenovelas Amor à Vida sobre a 

família homoafetiva, a existência forte e enraizada do machismo, presente principalmente nas 

falas de um pai em rejeição ao seu filho homossexual. Neste aspecto retomamos Roudinesco 

(2003), que discorre sobre o receio da sociedade contemporânea frente à existência legítima 

das famílias homoafetivas, que colocariam “em risco” uma autoridade patriarcal já 

sacramentada. Segundo bem coloca a autora, esse pânico social advém muito daquilo que se 

configurou uma ameaça no final do século XIX: a diferença sexual. Pois o machismo é, 

também, uma resposta provinda desse medo, que busca consolidar a superioridade masculina 

e solapar a existência feminina. 

Em nosso entendimento, houve o contraponto a esse machismo na telenovela Em 

Família, com a atitude da própria personagem Clara, evidenciada em muitos momentos como 

uma mulher autônoma, dona de si, capaz de buscar sua felicidade, perseguindo o que lhe faz 

bem. É seguindo nesta direção que entendemos o processo reverso do estigma colocado pelo 

machismo, uma vez que Clara solapa o estigma da boa esposa, fiel cumpridora dos deveres do 

lar, que obedece às ordens do marido. Como afirmamos, o machismo trata de maltratar 

qualquer mulher que seja dona de si e Clara se impõe contra essa cultura machista. Isso 

também se torna evidente na medida em que ela deixa claro que não vai ser o casamento que a 

obrigará a dar satisfações.  

No contraponto da recepção, a partir dos discursos dos alunos, pudemos perceber, 

em alguns deles, a constituição de uma posição machista quando dizem que “como tem 
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homens que aparentam ser tudo másculo, e o homem mesmo é muito machista. E aí você vê 

dois homens se beijando, assim, é meio chocante” (A12, E.E.J.S.A.). A própria concepção 

machista de ver o mundo impede que aceitem a homossexualidade como uma orientação 

sexual. Como na colocação da aluna A8, mesmo apontando que “eles” sexualizam muito as 

mulheres, ela acaba demonstrando a presença do machismo em sua própria fala, quando traz o 

fato de não achar sexy dois homens se beijarem “já dois homens se beijando não é uma coisa 

que se vê, tipo, ‘ai, olha que lindo, olha que sexy’” (A8, E.E.J.S.A.).  

Uma consequência do machismo, observada tanto na produção de Amor à Vida 

quanto em algumas interpretações dos alunos, diz respeito ao preconceito. Se quando da 

análise da produção elencamos o preconceito, por meio da ADF, como sujeito do discurso do 

pai de Félix, César, assim o fizemos inserindo-o em uma formação discursiva que matiza seu 

discurso dentro de um “modelo idealizado de família, alicerçado em elementos 

cristãos/burgueses” (MELLO, 2005, p. 29). Vislumbramos, portanto, a formação ideológica 

institucional – da ordem da família – imbricada com a ideologia do cotidiano. 

As interpretações dos alunos passaram, algumas delas, pela questão do preconceito. 

Na E.E.J.S.A., aqueles estudantes que se colocaram contrários à homossexualidade de Félix e 

de Clara foram acusados por seus amigos de serem preconceituosos e se defenderam dizendo 

que não tinham preconceito – mesmo diante da não aceitação. Os discursos desses alunos 

foram muito semelhantes ao de César quando o mesmo esbraveja: “Eu não tenho preconceito! 

Eu nunca tive” para em seguida emendar “Eu não vou aceitar... Nunca!”. Ou seja, uma coisa 

para o pai é o preconceito, e outra é ter um filho gay. Do preconceito ele se reputa livre ao 

mesmo tempo em que condena o filho. 

O respeito, categoria empírica elencada como fundamental, uma vez que a narrativa 

de Amor à Vida teve seu desfecho a partir desse valor, mostrou-se presente também nos 

discursos dos alunos. Tanto em uma quanto em outra escola, muitos são os jovens que não 

entendem, talvez não aceitem em seu íntimo, porém, ao mesmo tempo, manifestam 

conscientemente a importância que conferem em respeitar o diferente e, sabemos, “a 

perspectiva das diferenças é mais democrática porque nos convida a descobrir a alteridade 

como parte não reconhecida do que somos, em vez de um atributo ou a identidade de um 

Outro incomensuravelmente distinto de nós mesmos” (MISKOLCI, 2012, p. 53). 

No que concerne à telenovela Em Família, como já ressaltado, a autonomia de Clara 

ficou bem marcada na construção da personagem que foi percebida exatamente assim, do 

modo como foi construída. Ainda que Clara tenha passado por momentos de angústia, 
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prevaleceu a sua autonomia diante do marido, a sua construção enquanto uma mulher que 

sabe o que quer e não tem medo de terminar um casamento para viver o amor em 

conformidade com o seu desejo.  

Quanto ao casamento em si, a narrativa midiática ficcional pautou através de Clara a 

possibilidade da constituição de novos arranjos familiares sem que laços, tal como entre mãe 

e filho, perdessem sua importância. E a união de Clara com Marina teve, na trama, a aceitação 

de todos da família, incluindo de seu ex-marido, Cadu (que, vale mencionar, foi “disputado” 

por duas mulheres). 

Percebemos que a telenovela conferiu um lugar para a família formada pela união 

homoafetiva, o que nos fez retomar Baccega (2003) quando a autora argumenta que a lógica 

cultural de uma dada sociedade vai dizer sobre a inclusão de determinados temas nas 

telenovelas e que, através dessa pauta ficcional, podemos vislumbrar possíveis soluções 

futuras para conflitos contemporâneos, ou seja, existências hoje não hegemônicas que 

poderão se reconhecidas. 

Isso nos conduz à percepção dos alunos e, se não foi consenso a homossexualidade 

dos personagens, menos ainda na E.E.P.R.P. foi o fato de Clara estar casada quando se 

apaixonou por Marina. Para alguns alunos dessa escola o casamento representa uma união 

indissolúvel, em conformidade com preceitos cristãos e burgueses. Alunas da E.E.P.R.P. 

fizeram o contraponto, ao manifestarem sua percepção quanto ao Estatuto da Família:  

Eu achei ridículo. Eu achei que é uma coisa não cabível, porque eu acho que 
a base da família é o amor, independente de com quem seja, sabe? E não 
somente na questão dos homossexuais, mas tem família que é formada por 
tios, por avós, apenas, não por pai e mãe, não só por homem e mulher, então 
acho que isso é ridículo, acho que as famílias são bem flexíveis” (A24, 
E.E.P.R.P., itálicos nossos). 

Aqui fica evidenciada, na práxis, uma passagem de Mello (2005) para quem, mesmo 

que ainda predomine na sociedade brasileira um “modelo idealizado de família, alicerçado em 

elementos cristãos/burgueses” (Ibidem, p. 29), a “constatação empírica da diversidade de 

arranjos familiares já começaram a se fazer sentir em vários níveis” (Ibidem, p. 30). 

Acreditamos que a assertividade desse autor se faz em evidenciar tanto as composições 

narrativas das telenovelas Amor à Vida e Em Família quanto os usos e apropriações que os 

jovens das escolas públicas E.E.P.R.P. e E.E.J.S.A. realizaram no que concerne ao cenário 

social e cultural em que, contemporaneamente, está inserida a família homoafetiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa pesquisa investigou a recepção que ocorre entre jovens estudantes de escolas 

públicas do Ensino Médio sobre a presença de famílias homoafetivas nas narrativas midiáticas 

ficcionais. Para que isso fosse possível, detivemo-nos, em um primeiro momento, na 

compreensão acerca da articulação desta família homoafetiva nas telenovelas, buscando 

compreender de que modo se opera a construção discursiva no que consideramos como a 

etapa da produção. Posteriormente, investigamos a recepção desses discursos pelos jovens 

estudantes de escolas públicas, do 1º e 3º anos do ensino médio. Assim, sem pretensões de 

esgotar quaisquer das perspectivas investigadas, percorremos caminhos nas searas teóricas e 

empíricas que nos conduziram ao que segue. 

Vimos que a televisão é, majoritariamente, um espaço pleno e potente que cumpre 

uma função relevante ao cidadão na medida em que o introduz no mundo como lugar para 

pertencer, seja através do consumo que impulsiona ou dos modos de ser e de estar juntos que 

apresenta. O consumo é visto aqui como aquele que possibilita ao sujeito engajar-se nas 

relações sociais; só desse modo, segundo ele, afirmando-se social e politicamente enquanto 

cidadão digno do mundo. Portanto, a televisão desempenha um papel relevante na formação 

de identidades, quando fornece imaginários e circula novas sensibilidades que pulverizam 

distintas percepções acerca do tempo e do espaço. E o faz através de seus produtos midiáticos, 

dentre os quais destacamos a telenovela. 

Assim o concebemos pois a telenovela é uma narrativa ficcional que por excelência 

coloca em trânsito memórias e imaginários populares, pautando um novo espaço público que 

alberga a muitos. Esse caráter transclassista significa que a telenovela está ao alcance da 

maioria, ou seja, sua narrativa tem um longo alcance, sem distinção de raça, sexo ou classe 

social. Podemos dizer então que a telenovela, por circular sem grandes entraves, é um produto 

cultural capaz não só de pautar importantes temáticas sociais mas de fazê-los interagir 

eficazmente no seio social. 

Como a telenovela, na qualidade de produto cultural de ampla circulação, trata a 

família homoafetiva em seus discursos? Uma família que desafia os padrões heteronormativos 

colocando a diferença como regra sine qua non para sua existência?  

Para Santos (2016, p. 18-19), em uma concepção contra-hegemônica de democracia 

sempre temos “o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser 
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diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. Porém, ainda que seja direito assegurado, 

ainda que seja componente da dignidade humana, ainda que condição indelével para toda e 

qualquer existência que assim está orientada a existir, ainda assim a homossexualidade é 

rechaçada por uma parcela da sociedade. Exemplo dessa recusa encontramos no Estatuto da 

Família, projeto legislativo que visa solapar a existência daquelas e daqueles que desejam 

formar uma família com alguém do mesmo sexo.  

Porém, no panorama das composições familiares do cenário contemporâneo, 

percebemos que predominam mudanças em sentidos outros que não aqueles que caminham 

para a proposta legislativa cujo intento é o de confinar, como família, somente a união entre 

um homem e uma mulher. Pudemos constatar que o crescimento das famílias heteroafetivas 

tem perdido espaço para outros modos de se compor como família, tal como evidencia o 

acréscimo no número de uniões entre pessoas do mesmo sexo, nos últimos anos. 

Tal embate social não passou despercebido na telenovela. Os discursos midiáticos de 

Amor à Vida e de Em Família apresentaram a questão da homossexualidade em dois 

personagens que trilharam, cada qual a seu modo, um caminho que os conduziu para a 

formação de uma família em consonância com as suas orientações sexuais.  

Em Amor à Vida a ênfase para a homossexualidade foi conferida através de duas 

faces distintas: tanto com a redenção do personagem Félix ao longo da trama, a partir da 

vivência de seu afeto por Niko, quanto com a homofobia manifestada por seu pai, César, que 

inserido em uma formação discursiva matizada pelo ódio e pelo preconceito, rejeitou e 

agrediu diversas vezes o filho.  

Analisando o discurso midiático de Amor à Vida, percebemos que a telenovela 

mobilizou o machismo justamente para expor o viés ideológico que trabalha a favor da 

dominação masculina. Com isso, aproximou-se da questão da família homoafetiva pois, como 

vimos, muito da rejeição à união de duas pessoas do mesmo sexo se dá em virtude do receio 

que parte hegemônica da sociedade tem em relação à dissolução da diferença sexual. Em um 

espectro em que prevalece a dominância na medida em que o gênero masculino assim o 

determina, como fica quando não mais existe a hierarquização entre o masculino e o 

feminino? Fica justo e soterra privilégios, o que perturba, amedronta e incomoda os 

privilegiados. 

Na telenovela Em Família, a construção discursiva acerca da homossexualidade de 

Clara envolveu não só a questão de seu desejo por Marina mas também de sua condição 
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enquanto mulher. O fato de Clara ser uma mulher lésbica trouxe um discurso bastante voltado 

para sua autonomia, enfatizando que a mulher não depende de um homem para existir 

plenamente, dado que ela é dona de si, do seu corpo e do seu próprio desejo. Essa autonomia 

percebida na construção do discurso de Clara, reverberou na questão do casamento, uma vez 

que a personagem esteve inserida em uma formação discursiva que, ao longo de toda a trama, 

caminhou na contramão do que o machismo apregoa, como formação social, para a mulher 

casada. 

Além disso, a narrativa midiática ficcional pautou, através de Clara, a possibilidade 

da constituição de novos arranjos familiares sem que laços, tal como entre mãe e filho, 

perdessem sua importância, tendo em vista que que a personagem se casou com Marina e teve 

o apoio de seu filho, Ivan, e de toda sua família – inclusive do ex-marido, Cadu. Por mais que 

a estrutura social possa funcionar como um sólido armário, enfatizamos que nossa 

perseverança se assenta em uma luta constante para dar vida a todo e qualquer interesse que 

vá contra uma hegemonia que solapa existências dignas, famílias constituídas e amores 

concretos.  

Nossa ida a campo esteve pautada por uma perspectiva teórica que vislumbra, no 

estudo da recepção, a compreensão das relações estabelecidas entre os sujeitos e os meios de 

comunicação, bem como das próprias relações de comunicação advindas dos contextos 

investigados. Tendo como ponto de partida e de chegada a linguagem, buscamos apreender de 

que forma os sentidos reverberaram nos sujeitos, a partir de suas ressignificações, ou seja, 

quais foram suas interpretações e os seus processos de construção de sentido de modo mais 

amplo do que aquele circunscrito apenas na experiência midiática em si. 

Distanciamo-nos, assim, da noção de consumo cultural quando da etapa qualitativa 

de nossa pesquisa – restringindo sua investigação à etapa quantitativa, na vertente do 

consumo midiático. Isso porque, quando da imersão em campo, interessou-nos compreender 

não o consumo dos alunos quanto aos diversos dispositivos midiáticos, mas como eles se 

relacionaram com as telenovelas examinadas, isto é, quais são os usos e apropriações dos 

estudantes do ensino médio quando os discursos midiáticos de Amor à Vida e Em Família 

trazem em suas narrativas, as famílias homoafetivas. 

Nas duas escolas pesquisadas, dentre inúmeros aspectos que apareceram nos 

discursos dos alunos, destacamos os seguintes: machismo, preconceito e respeito. 
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Verificamos a ressignificação do machismo por parte dos estudantes de duas 

maneiras. Houve aqueles que o perceberam enquanto uma ideologia que oprime e violenta, ao 

mesmo tempo em que outros o reproduziram em suas próprias falas, justificando, com essa 

concepção, alguns de seus pensamentos.  

Também foi dúplice a questão do preconceito, presente especialmente nas cenas em 

que os casais (Félix/Niko e Clara/Marina) se beijaram na boca. Alguns alunos apontaram os 

colegas como preconceituosos que, por mais que tivessem efetivamente manifestado um 

discurso preconceituoso, viam-se fora dessa atitude – tal como César, pai de Félix, expôs na 

novela: “Eu não tenho preconceito! Eu nunca tive”; para em seguida emendar “Eu não vou 

aceitar... Nunca!”. Ou seja, uma coisa para o pai é o preconceito e a outra, é ter um filho gay. 

Do preconceito ele se reputa livre ao mesmo tempo em que condena o filho, por ser gay. 

De toda forma, pautar a homossexualidade na telenovela se mostrou, em nosso 

entender, de suma importância. Ainda que para muitos estudantes a união homoafetiva não 

represente uma realidade possível de ser encarada como válida e justa, foi satisfatório 

perceber o respeito da maior parte deles para com a diferença.  

Acreditamos que, especialmente quando da articulação de uma temática contra-

hegemônica, abre-se um espaço que fortalece a construção do campo da 

comunicação/educação com base no que o mesmo se propõe em seu essencial: compor um 

diálogo entre as agências socializadoras – meios de comunicação, família e escola – quando 

do embate das mesmas para a construção de sentidos sociais.  
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ANEXO 1. TRANSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE CENAS (EM FAMÍLIA E AMOR À 

VIDA)  

 

TRANSCRIÇÃO DE CENAS – EM FAMÍLIA 

 

Chamada Em Família 

Clara: Eu sei que muita mulher queria ter a vida que eu tenho: uma casa gostosa, um filho 

incrível e um marido lindo, assim como o Cadu. O nosso casamento teve muitas fases ruins, 

claro, mas a gente sempre se amou, sabe? Só que, de repente, aconteceu uma amizade nova, 

um sentimento novo, e virou tudo de cabeça pra baixo. Meu Deus do céu, uma mulher? Eu 

nunca podia imaginar que eu fosse sentir o que eu tô sentindo por uma mulher. Eu achava que 

essas coisas só aconteciam nos filmes, assim, mas, não, tá acontecendo. E é comigo, e é de 

verdade. E é comigo e com a Marina. O que vai ser de mim? 

 

Clara ameaça se separar de Cadu (10.04.2014) 

Clara: Quem você pensa que é, cara? 

Cadu: Eu sou seu marido. Eu tenho direito de saber o que tá acontecendo. 

Clara: Marido? O que você entende por marido? É proprietário, dono? Eu não entendi. 

Cadu: Você não vai me fazer de idiota, pode parar. 

Clara: Você foi o idiota hoje por conta própria, né? Porque homem nenhum faz o que você 

fez. Isso foi coisa de moleque, de cafajeste.  

Cadu: Nossa! Mas eu queria ter alguém na minha vida que me defendesse com essa fúria que 

você defende essa moça. 

Clara: Essa moça...Essa moça, meu querido, essa moça tem nome. O nome dela é Marina, 

minha amiga, minha melhor amiga, aliás, minha única amiga. E não é isso, não faz essa cara 

porque não é o que você tá pensando. Ainda não é. Se for, você vai ser o primeiro a saber 

porque eu vou te contar, porque pode vir a ser. Isso se a gente ainda estiver junto até lá, né, 

Cadu? 

Cadu: Você tá acabando com o nosso casamento, é isso? 

Clara: Não, não tô acabando, não. Mas eu acabo, se for necessário pra minha felicidade, eu 

acabo. Você acha que eu me casei com você pra que? Pra colocar uma aliança aqui na mão 

esquerda? Pra ser chamada de senhora, ser respeitada aí na reunião de condomínio? Não, 

Cadu, eu me casei com você pra ser feliz. Agora, eu me casei com você porque eu amei você, 

mas podia ter sido com qualquer outro cara. Você já parou pra pensar nisso?  
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Cadu: Não sei como você consegue tá com cara de muito preparada, você devia estar louca 

pra colocar ele pra fora, né?  

Clara: Pode até ser, pode até ser que eu tenha preparado, sim, porque tudo que diz respeito à 

minha felicidade é muito pensado, amadurecido, muito defendido por mim em qualquer 

oportunidade, porque eu não quero, eu não vou, eu não aceito ser infeliz, entendeu? 

Cadu: E eu não quero você se relacionando com essa mulher. 

Clara: Ah, Cadu...Não me faz ter pena de você, não. Pelo amor de Deus... 

Cadu: Clara, eu estou doente, mas eu não estou morto. 

Clara: Para. Não me chantageia com essa sua doença. Você não faz isso comigo, que eu tô 

aqui, eu sempre tive aqui pra ajudar você. Agora, não vou desistir de mim por causa disso. 

Cadu, eu tenho as rédeas da minha vida, entendeu? Eu não passo esse comando pra ninguém, 

você tá louco? 

Cadu: Eu cansei, ok? Se você não gosta do meu jeito, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. 

Clara: Não é que eu não goste do seu jeito. Eu não gosto do jeito que você ficou. 

Cadu: Talvez você esteja preferindo a companhia dessa moça do que a minha e do que a do 

nosso filho. 

Clara: Não fala do meu filho, cara, você não fala do meu filho. Qualquer passo que eu der na 

minha vida pra ser feliz, não vai atingir o meu filho. Aqui, bota uma coisa na sua cabeça: eu 

posso ser ex-mulher, tá bom, isso não me assusta. Agora, ex-mãe, nunca! Nunca! Sai da 

minha frente. 

Cadu: Clara, onde é que você vai? Clara, volta aqui.  

(Clara sai e bate a porta) 

 

Helena abre os olhos de Clara sobre Marina (10.04.2014) 

Clara: Quando a gente tá perto uma da outra, o ar fica diferente, sabe? Fica carregado de 

sensualidade, eletricidade, às vezes se você encostar na gente, é capaz de levar um choque, 

sabe? Você nunca sentiu isso? 

Helena: Ah, com mulher não, mas com homem, já senti. Quer dizer, sinto ainda, né? Aquele 

arrepio que vem da nuca, assim, percorre a espinha dorsal de cima a baixo. 

Clara: É isso que eu sinto.  

Helena: Clara, sabe o que eu acho? Que você, quer dizer, vocês, tão apaixonadas. 

Clara: Ai... 

Helena: É, minha irmã, e isso só causa uma estranheza assim porque são duas mulheres, né? 

É o amor homossexual. Eu acho que seria mais fácil se ela fosse um homem. Você imagina o 
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seu marido, que é hétero, como que ele vai se sentir sendo trocado por uma mulher? Ele ia 

preferir que fosse por um homem. Ou não? Mil vezes, não? 

 

Clara sofre ao ouvir Marina dizer que precisa se afastar (21.03.2014) 

Clara: Marina, desculpa, tô muito atrasada. Cara, mas eu vim voando, o Ivan, tadinho, ele tá 

com dificuldade em Ciência, eu precisei dar uma ajuda pra ele. Que cara é essa? 

Marina: Nada. 

Clara: Aconteceu alguma coisa? 

Marina: Senta. 

Clara: Já sei. Tá chateada comigo porque eu cheguei atrasada, né? Pode falar. 

Marina: Não, Clara, senta, por favor. 

Clara: Eu já sei o que você vai dizer. Você vai dizer que não quer mais que eu trabalhe aqui... 

Marina: Não. 

Clara: Eu vou entender, olha, eu vou entender perfeitamente, Marina, numa boa. Desculpa... 

Marina: Clara, não é isso. Eu preciso te falar da admiração que eu tenho por você. Você sabe 

que desde a primeira vez que eu te vi, eu fiquei fascinada. Justamente porque você é assim, 

você é tão leve, tão doce, tão sincera, tão iluminada. 

Clara: Obrigada...Mas olha, olha só... 

Marina: Deixa eu continuar. A gente é diferente, mas eu quero que você saiba que foram, 

justamente por essas diferenças, que eu me senti atraída por você, como um ímã. 

Clara: Mas eu também. Eu também gostei, assim, de você, de primeira, desde a primeira vez 

que eu te vi.  

Marina: É? Mas o que acontece quando dois ímãs, de polaridades iguais, se aproximam? Eles 

se repelem. É isso, Clara. Tudo que me encanta em você, também me afasta. É como se a 

gente fosse água e azeite. 

Clara: Você acha? 

Marina: Acho. E você também acha. Clara, a gente não é criança. Tudo que a gente não falou 

verbalmente, a gente disse nesse tempo todo com o gesto, com olhar, com emoção. Quase que 

por telepatia. Você sabe do que eu tô falando.  

Clara: Eu sei...Quer dizer, eu não sei. Eu não sei bem, porque eu não sei como lidar com isso, 

entendeu? Pra mim, talvez seja uma dúvida, mas eu não sei, mas é muito confuso, eu não sei 

como lidar com isso, Marina, você entende?  

Marina: Eu entendo, eu entendo. É exatamente por isso que eu tô falando por nós duas. 

Porque eu não posso, eu não consigo mais conviver com a presença da ausência do seu amor.  
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Clara: Você tá falando de amor? 

Marina: É claro que eu tô falando de amor. Do que você acha que eu tô falando? Viu, não dá. 

Não dá. Olha, por uma questão de sobrevivência, é melhor pra gente se afastar. Eu acho que 

você até tem que continuar trabalhando aqui, porque eu realmente acredito no seu potencial, 

eu acho que você pode continuar aqui. Mas por uma questão de sobrevivência minha...Ai 

gente, como é que eu vou falar isso? 

 

Clara e Marina se casam diante dos amigos e da família no Galpão Cultural (16.07.2014) 

(Clara e Marina se beijam) 

(palmas) 

 

TRANSCRIÇÃO DE CENAS – AMOR À VIDA 

 

Chamada Amor à Vida 

Narrador: Edith sempre apoiou os sonhos ambiciosos de Félix.  

Félix: Você sabe que eu sou o melhor. É por isso que você me ama.  

Narrador: E ele tem na esposa uma grande aliada pra tentar assumir o controle dos negócios 

da família. 

Félix: Eu quero ter certeza de que o comando do hospital fica só pra mim. 

Narrador: Mas esse casamento está ameaçado, porque Edith acha que o marido esconde 

algum segredo.  

Edith: Mãe! 

Tamara: Eu te segui pra impedir que você faça uma besteira. Você quer um conselho? Não 

vai fundo. Quem procura, acha. 

Narrador: Nesta segunda, estreia, de Walcir Carrasco, Amor à Vida.  

Narrador 2: O seu novo amor das nove. 

 

Félix é demitido do hospital (11.09.2013) 

Félix: Você tá fazendo isso sabe por que? Porque você descobriu que eu sou gay. É isso, sim. 

Você tem vergonha de mim, quer me ver fora, quer me ver longe, afastado. 

César: Basta, basta! Você tá transformando um problema profissional... 

Félix: Doutor César, fique sabendo que você não é nenhum santo pra ditar regras de moral. 

Quer que eu diga agora mesmo todos os seus podres? Aqui? 

César: Cale a sua boca! (Tapa de César em Félix) 
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Félix: Pai... 

 

César rejeita Félix ao saber que o filho é gay (20.05.2013) 

César: Eu não tenho preconceito! Eu nunca tive! O doutor Eron, lá do hospital, eu sei, ele 

vive com um rapaz.  

Félix: O doutor Eron, ele me contou, ele me contou quando foi contratado. Pai, eu espantei, 

eu me espantei, porque ele disse que a família dele aceita a vida que ele tem.  

César: Eu não vou aceitar. Nunca! 

Félix: Meu Deus, você acabou de dizer que não tem preconceito, pai. 

César: E não tenho. Mas um filho gay é diferente. 

 

Beijo: Félix e Nico (31.01.2014) 

(Félix e Nico se beijam) 

Félix: Vai...Aquele salmão tá te esperando.  

César demonstra seu amor por Félix (31.01.2014) 

Félix: Sabe, pai...Eu te amo...Eu te amo. 

César: Eu também te amo...Meu filho. 

(César e Félix se dão as mãos e choram) 

(Cena fecha com César e Félix de mãos dadas, vendo o pôr-do-sol) 
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ANEXO 2. TRANSCRIÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO – ESCOLA ESTADUAL 

JARDIM SANTA ÂNGELA 

 

Sala 1o B  

28.09.2016 

 

Pesquisadora (PE): Então, vamos lá! Vamos fazer o seguinte: se todo mundo falar ao mesmo 

tempo, quando eu chegar em casa, eu não vou nem saber quem falou o que, vai ficar uma 

bagunça. Vamos fazer assim: quem quiser falar, vamos fazer aquela coisa meio chata de eu 

levanto a mão, eu falo, depois o colega levanta a mão e fala. Beleza? Tá? Desse vídeo aí 

vocês viram que eu coloquei algumas cenas de duas telenovelas. Qual cena vocês mais 

gostaram dessas que vocês viram aí? 

Aluna 1 (A1): Da Em Família. 

PE: Qual cena da Em Família você mais gostou? 

A1: Do casamento. 

PE: E por que você gostou mais dessa cena? 

A1: Porque nela tá mostrando que tão importando um pouco o preconceito de duas mulheres 

juntas, ou no caso poderia ser dois homens também, então eles tão importando um pouco, tão 

aceitando mais. 

PE: :Legal, muito legal. E quem mais? 

Aluna 2 (A2): Gostei da do homem, do casamento, do beijo dos dois.  

PE: Do beijo do Félix e do Nico? 

A2: Sim. 

PE: Por que? 

A2: Porque, tipo, ele mostra que o pai fala que não tem preconceito. Só que ele tem, sim, pelo 

filho ser gay e tá beijando outro homem, ele não aceita, mas normal. Isso daí, hoje em dia, é 

normal. 

Aluno 3 (A3): Hoje em dia? Onde já se viu? É normal duas mulheres, agora dois homens... 

(discussão entre vários alunos – inaudível) 

PE: Qual que é a diferença pra você – já que você falou “mulher, ok; homem, não ok”, mas 

qual a diferença? 

A3: Onde já se viu, dois homens se beijando? 

A2: É normal, igual ver mulher. 

Aluno 4 (A4): É tudo pecado. 
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A3: Ali você até entende né, porque você sabe que os caras tão ali só fazendo a cena deles pra 

ganhar o dinheiro deles. Agora, se você tá andando ali na rua e você olha assim pro lado e vê 

dois caras se beijando... 

A2: Então, mas aí já faz essa cena pra mostrar pro povo. Ele já faz essa cena pra mostrar pro 

mundo que é normal. Hoje em dia, você pode ver um homem se beijando aqui, uma mulher se 

beijando com outra mulher ali. 

A3: Deus já fez assim: Adão e Eva, homem e mulher, os dois fica junto, não homem com 

homem e mulher com mulher. 

A2: Mas por que você acha que não é certo? 

A3: Não, aí não é certo.  

PE: Gente, eu vou fazer o seguinte então: como isso deu bastante polêmica, eu vou inverter a 

pergunta. Qual a cena que vocês menos gostaram? 

A3: Dos dois se beijando. 

Aluna 5 (A5): Eu não gostei da cena do pai batendo no Félix só por ele ser gay. 

PE: Legal. 

A3: Professora...E se a senhora tem uma filha, você tá lá no parque andando com a sua filha, 

andando com o seu cachorrinho, assim, suave, né? Aí chega dois loucos do seu lado se 

beijando e sua filha vendo, ela vai crescer com aquilo ali na mente... 

PE: Então, pra você, a cena do casamento e dos rapazes se beijando, você não gostou? 

A3: Não, das duas mulheres é outra história. 

A2: Então! Se sua filha chega, você tem uma filha... 

A3: Não, aí já é outra história! 

(discussão entre vários alunos – inaudível) 

A2: Olha aqui, agora se põe no lugar, você tem uma filha, sua filha tá num parque e vê duas 

mulheres se beijando, chega na sua casa falando, você vai gostar? 

A3: Não. 

A2: Então é a mesma coisa pro homem. 

A3: Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver.  

(discussão entre vários alunos – inaudível) 

PE: Eu vou só pedir uma licencinha, eu vou fazer uma outra pergunta, senão a gente vai 

desviar muito. Ó, eu tenho algumas aqui. 

A3: Eu não tenho preconceito nenhum, é só respeitar. 
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A2: Nossa, se você não tem, por que tá falando que não gostou? É a mesma coisa, se você 

acha que pode duas mulheres, por que é que não pode dois homens? Se você tem uma filha e 

essa filha é sapatona, você vai bater nela porque ela é sapatona?  

Aluna 6 (A6): É suruba agora que você quer? 

PE: Pessoal, eu quero ouvir quem não tá falando também. Ó, o que vocês acharam do 

personagem Félix? 

Aluna 7 (A7): Maravilhoso! 

PE: Maravilhoso? Por que maravilhoso? 

A7: Porque ele fala o que pensa, ele não tem medo de expor o que ele pensa, é autêntico. 

Porque ele não tem medo de assumir os seus sentimentos. 

PE: Boa, quem mais? 

A2: Porque ele não tem medo do mundo criticar ele por ser gay. 

A3: Mas ele é gay mesmo, na vida real? 

(discussão entre vários alunos – inaudível) 

PE: Pessoal, outra pergunta: o que vocês acharam, ao contrário, da Clara? O que vocês 

acharam da personagem Clara da novela? 

A1: Ela desistiu de um casamento que ela já tinha filhos e tudo mais pra lutar por um que ela 

sabia que o mundo ia criticar, mas pra ela não teria nada, entendeu? Porque ela não tava nem 

aí pro que o mundo ia pensar, ela queria a felicidade dela com a pessoa que ela amava. 

PE: Legal. Quem mais? Alguém mais tem alguma opinião a respeito da Clara? 

A2: Ela tava disposta a terminar um casamento pra ser feliz, não pra se sentir presa dentro de 

casa, ela queria estar com outra pessoa que saiba ser feliz com ela. 

A3: Mas no caso dela, não foi porque ela gostava disso, foi por causa do marido dela que 

ficou vacilando e não deu atenção, né, aí ela falou agora eu vou testar pro outro lado. 

PE: Ah, você acha que foi isso, então, (Aluno 3)? 

A3: Foi, ela fez um teste. 

PE: Alguém discorda do (Aluno 3) e acha que não, a Clara quis isso mesmo, independente do 

comportamento do Cadu? Alguém discorda do (Aluno 3)? 

A2: Eu não lembro do que ele falou, fala de novo. 

A3: Eu falei assim, parça, ó...Ó, ela fez isso por causa que o marido dela não dava atenção pra 

ela, aí ela viu que a outra gostava dela de verdade, aí ela foi lá pra ser feliz, parça. 

A5: Sim, mas não foi porque ela era uma mulher. Não é porque ela era uma mulher que ela se 

apaixonou, ela se apaixonou pela pessoa, deu atenção... 



145 
 

PE: Agora, olha, se vocês, por um dia, pudessem ser o autor da novela, ou a Em Família, ou 

de Amor à Vida, vocês mudariam alguma coisa em alguma dessas novelas? Não? Por que 

não? 

A1: Ah, porque eles tão lutando pela felicidade deles... 

A5: Eu, sim! Queria mais beijo. 

PE: Quem mais? 

A2: Eu colocaria mais casal homem, pra mostrar ao mundo que isso não é preconceito. 

PE: Beleza, alguém mais? Quem não falou ainda? 

A3: Ah, mas eu acho que isso não é certo, não tenho preconceito nenhum, mas eu acho que 

esse negócio não é certo.  

A2: Então você é preconceituoso. 

(discussão entre vários alunos – inaudível) 

PE: Gente, peraí. Eu não sei se vocês acompanharam a Amor à Vida, mas o Félix e o Nico, 

eles vão morar juntos e eles adotam filhos. O que vocês acham dessa família que o Félix 

formou com o Nico? 

A2: Foi legal a família que eles formaram, eu achei a família bonita, só que eles deixaram de 

prezar pela barriga de aluguel deles...Porque eu também não sei se você viu que depois a 

mulher toma o marido, ela toma o marido do Félix, ela casa com o marido do Félix falando 

que é filho dela, ela não foi barriga de aluguel, ela fez com o Nico. Eu achei errado a barriga 

de aluguel que eles escolheram. 

PE: Você acha que eles deviam fazer como? 

A2: Eu acho que eles deveriam ter realmente acompanhado tudo, ela... 

PE: Entendi, outro procedimento. Quem mais? O que vocês acham da família do Félix, do 

Nico, e os filhos deles? Mais alguém? E gente, o que vocês acham da família que a Clara, 

como vocês falaram aqui, ela sai do núcleo original dela, que tava ela, o Cadu e o Ivan, e ela 

acaba casando com a Marina. O que vocês acham dessa nova família que a Clara formou? 

A3: Ah, mas só que aí vai ser mais fácil, por causa que as duas é mulher.  

(discussão entre vários alunos – inaudível) 
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ANEXO 3. TRANSCRIÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO – ESCOLA ESTADUAL 

JARDIM SANTA ÂNGELA 

 

Sala 3ºA – período noturno 

28.09.2016 

Pesquisadora (PE): Gente, vocês viram aquele compilado das duas novelas e eram algumas 

cenas. Teve alguma cena que chamou mais atenção de vocês, que vocês gostaram mais?  

Aluna 8 (A8): A discussão com a Clara e o marido dela; é bem legal 

PE: Por que você achou? 

A8: Porque a Clara era uma mulher decidida né; ela dá o peito dela e fala que ela é própria pra 

ela e que ela quer a felicidade dela, ela não fica pensando tipo “ah tenho que agradar ele” 

PE: Legal, quem mais? 

Aluno 9 (A9): A discussão do outro personagem lá com o...que tava falando, assumindo pro 

pai dele que ele era gay e tal. Isso eu achei interessante. 

PE: O Félix com o César? 

A9: Com o César, é 

PE: Por que, o que mexeu, o que você achou? 

A9: Ah porque, normalmente, isso realmente acontece né; é um tema que choca bastante... 

PE: Quem mais? 

Aluna 10 (A10): Quando ele falou que não tinha preconceito mas que não queria ter um filho 

gay. Isso é o que acontece bastante também, né? Que fala que não tem, só que que nem o 

professor falou, a pessoa fala que não tem preconceito mais ficou falando do beijo gay, que 

não é isso, é aquilo, e ele falando que não queria ter um filho gay, falando que não tem 

preconceito. Pode acontecer em qualquer lugar, menos na família dele.  

PE: Legal, interessante. Obrigada. E qual cena que vocês não gostaram? Pô, isso aqui não 

gostei, não bateu.  

(silêncio) 

PE: Nada? Vocês amaram? Nossa, eu caprichei hein. Não teve nada que vocês não gostaram? 

A9: Isso é uma coisa normal, que aconteceria no dia a dia. 

Aluno 11 (A11): Não é uma coisa aleatória, isso acontece todo dia, então seria normal, né? 

PE: Então pra vocês o tema da homossexualidade é uma coisa “ok”, corriqueira, e as cenas da 

novela estão condizentes. Seria isso? 

A10: Sim. 

A9: Eu tenho amigos que são homossexuais, então nem ia fazer diferença, entendeu? 
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Professor da Turma (PT): Mas também, muitas vezes assim, tem gente que não é ainda 

tranquilo e não tem problema você também colocar seu pensamento, isso é uma coisa que a 

gente vai elaborando, por favor, não fique intimidado com aqueles que já falaram, não é essa 

ideia 

PE: É, aqui não é obrigatório você ser a favor ou não, você pode ter a sua dificuldade. Na 

turma passada, tivemos vários que manifestaram “ah, não gosto de homem com homem”, ah, 

não gosto de mulher com mulher”, “ah, não gosto de nada” 

A8: Ah, mas é porque um beijo gay não é natural, pelo menos não pra mim, ver dois homens 

se beijando e ver duas mulheres se beijando, não é natural, não é uma coisa que a gente olha e 

vê “nossa, ó que bunitinho”. É uma coisa que dá um choque, sabe? 

Aluna 12 (A12): Eu também, eu tenho muita dificuldade com a relação de homem e homem, 

mulher com mulher, eu tenho bastante dificuldade com isso. 

A10: Não é do dia a dia mas é uma coisa que a gente sente que é escolha deles, se ele quer 

estar com um homem, homem com homem, beijar eles, tudo bem, mulher com mulher, tudo 

bem; não é uma coisa que a gente chega ali na esquina que você vê acontecendo mas é uma 

coisa que você entende, né, que é escolha deles. 

Aluna 13 (A13): Mas por que as pessoas ficam surpresas vendo duas, é normal tipo duas 

mulheres se beijando e ficam surpresas quando é dois homens?  

A12: Pra mim os dois é a mesma coisa 

A13: Não, mas é sério, tipo a minha vizinha, quando eu tava assistindo à novela, fiquei 

sabendo por ela, que eu até comentei. Ela não ficou surpresa quando viu duas mulheres se 

beijando, mas quando ela viu os dois homens se beijando, ela começou a criticar. 

A8: É porque sexualizam mais as mulheres, né? Duas mulheres se beijando, colocam na nossa 

cabeça que é sexy, é sexy duas mulheres se beijar entre si, principalmente pra homens. Já dois 

homens se beijando não é uma coisa que se vê, tipo, “ai, olha que lindo, olha que sexy” 

Aluna 14 (A14): Porque tem homens que são muito machistas também. 

A8: E também porque as pessoas associam mais isso. Esses dias eu vi uma matéria que uma 

mãe deu um selinho na mãe dela na rua, e tipo, ninguém ligou. E o pai dei um selinho na filha 

e tipo, já virou aquele clima, já todo mundo ficou olhando como se fosse, por exemplo, uma 

pedofilia, porque ele aparentava ser bem mais velho do que ela.  

PE: E o que você tava falando? Que você tem dificuldade? 

A12: Com o beijo deles mesmo, e com homem e homem e mulher com mulher, só que o 

homem tende a ser bem pior, como ela disse mesmo. Tem homens que gostam de ver 

mulheres se beijando, o que não é o meu caso, mas o homem beijar outro homem é bem mais 
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marcante, bem mais chocante. Como tem homens que aparentam ser tudo másculo, e o 

homem mesmo é muito machista. E aí você vê dois homens se beijando, assim, é meio 

chocante.  

PE: Tá, legal. E agora eu vou fazer uma outra pergunta pra vocês. O Félix e o Nico, eu não sei 

se vocês lembram, mas eles adotaram crianças e eles formaram uma nova família. E a Clara e 

a Marina também. O que vocês acham dessa nova família que foi formada pelo Félix, pelo 

Nico, com as crianças? 

A13: Pra mim eles são uma família normal, porque não vai influenciar uma criança a ser, tipo 

a gostar de outro homem, se for menino.  

A10: Não é porque os pais são gays que quer dizer que eles também tenham que ser, é uma 

escolha deles, não é uma influência de ninguém. E eu acho isso legal porque não é só uma 

mulher e um homem casado que pode adotar criança. Qualquer um pode adotar.  

PE: Legal. Vocês querem falar? Você tava falando aqui. 

A9: Não, não. 

A8: Eu acho que eles batem muito na questão da criança sofrer preconceito na escola ou por 

ter dois pais, ou por ter duas mães, mas eu acho que a criança, quando ela tá na escola, ela tá 

sujeita a sofrer preconceito porque o nariz não é bonitinho, ou porque a irmã dela é gorda, ou 

porque o pai dela é careca, eu acho que isso é natural. As pessoas idealizam muito ah, tem 

dois homens, as crianças vão zoar muito, essa criança vai sofrer muito por preconceito, 

porque tem dois pais. Mas eu acho que as crianças zoam e se xingam mesmo sendo natural, 

sabe? Mesmo tendo dois pais, duas mães, elas procuram alguma coisinha pra mexer uma com 

a outra. 

PE: Quem acha diferente disso?  

A10: Eu acho que daí desde criança os pais já tem que falar que pode acontecer isso, só que 

elas não tem que ligar pro que as pessoas falam, tem que ligar pro que ela sente, o que ela 

sabe como é as coisas. Acho que é desde pequeno que tem que conscientizar sobre isso. 

A12: Que é o que todo pai, toda mãe faz, mesmo quando a gente é zoado e tem um pai e uma 

mãe, é o que eles falam. Não liga pra isso, não liga pra aquilo, é isso, é aquilo. 

PE: Legal. Deixa eu ver mais uma...E se vocês fossem o autor da novela, vocês mudariam 

alguma coisa na novela? E o que vocês manteriam igual? 

A12: Eu mudaria o Laerte, da filha ficar com o ex-namorado da mãe, pelo amor de deus, isso 

aí foi o fim nessa novela, estragou a novela todinha, não precisava disso, podia ser qualquer 

outra coisa menos o namorado da mãe, né? Gente, pelo amor de deus, fora dele ser muito, 

muito mais velho que ela, muito mais velho. 
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A8: É muita trairagem. 

PE: Quem mais? 

A10: Acho que a novela ficou meio sem graça por causa disso. Porque se apaixonou pela 

mãe, ficou com a mãe, depois foi pra filha, aí...Eu não achei muito legal, não. 

A8: O cara era doente, né? O cara era bem doente. 

PE: Bom, vocês mais ou menos já disseram, mas o que vocês acham na vida real que a gente 

viu na novela, as famílias homoafetivas, dois homens, duas mulheres com crianças. O que 

vocês acham, fora da novela, na vida real, vocês conhecem alguma? Têm experiência? 

A9: Eu tenho uma amiga que é lésbica, e ela pretende adotar uma criança com a mina dela. E 

pra mim isso não é normal. 

A8: Eu conheço casos de pais, que tem mãe com pai, aí eles têm filho, só que daí a mulher vai 

lá e troca o pai por outra mulher. Eu conheço dois casos assim. 

Aluna 15 (A15): A mulher se separa do marido dela pra ficar com outra mulher. Por exemplo, 

na novela. 

A8: Eu conheço casos, e pelo menos nos casos que eu conheço, as crianças, elas acham isso 

meio estranho, elas preferem não ficar comentando muito, sabe? E quando elas comentam 

com alguém, elas comentam tipo “ô, tia, você sabia que minha mãe tem uma namorada?”, ou 

não sei o que lá, tem uma amiga, ela mora com uma amiga dela. E pras crianças, é uma coisa 

estranha né, é mais os pais, os pais botam na cabeça das crianças que a mãe é pecadora, que a 

mãe tá fazendo errado, que não sei o que lá, mas eu não sei. Aí deixa a criança bem confusa.  

PE: Você conhece também? 

Aluna A16 (A16): Sim, mora lá perto de onde meu pai trabalha. 

PE: E como é que funcionou no caso delas ou deles? 

A16: É ela. São crianças pequenas ainda, não tem tanta influência assim não, de dizer se acha 

certo ou se acha errado, que entende ou não, porque não entendem ainda, são crianças 

pequenas ainda, acho que o filho dela deve ter uns 4 anos, e a menina deve ter uns 2 anos, é 

muito novo.  

PE: Eu vou fazer mais uma pergunta e a gente encerra. Vocês acham que a telenovela, ela 

influencia na vida real? 

A13: Ah, influencia! 

A9: Eu acho que não!  

A13: Tem duas colegas, colegas entre aspas, assim. Tipo quando tava passando a novela do 

Rebeldes, tinha uma menininha que ainda estuda nessa escola, vocês devem saber quem é, e 

começava a vir de lacinho, que nem da Alice, no mesmo lado, começava a andar que nem a 
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menina, teve tipo na rua também, não só criança mas adultos também usavam cabelo colorido 

que nem da Roberta. O jeito que ela se expressava com as outras pessoas, o jeito de falar 

também, a roupa que usava.  

PE: Então você acha que influencia? 

A13: Influencia. 

A10: Algumas gírias que acabam ficando na novela, a gente acaba usando na vida real 

também, comprando acessórios, roupa, corte de cabelo, pintar o cabelo, influencia tudo, o 

jeito, o seu jeito, que nem ela disse, muda também, por causa de uma personagem que você 

gosta, influencia bastante.  

A12: Tinha uma novela também que tinha um traficante, eu não lembro o nome da novela. 

Não, mas o nome dele era Jackson? Só sei que o nome dele era Jackson, ele era o maior 

traficante, eu tinha vários amigos na escola que mexia com coisa errada, que vivia falando “eu 

vou fazer o que esse cara faz”, “eu vou fazer o que não sei quem faz”, e teve outra novela 

também, Chamas da Vida, que a menina ela ficava conversando com um cara na internet, que 

era um cara mais velho, ele acabou estuprando ela, isso influencia. Todas as mães que viram 

aquilo não queriam mais deixar ninguém mexer na internet, não podia os filhos ficar na 

internet, colocaram rastreador em computador. 

A9: Nesse sentido, o que elas falaram é verdade. Influencia nessa certa parte, mas em outros 

sentidos por exemplo, é a mesma coisa você falar que os games influenciam alguma coisa 

porque se fosse assim, eu jogo Bomberman e não explodo as pessoas, eu jogo GTA e mesmo 

assim não saio atropelando ninguém, e muito menos roubando. Vai de mente da pessoa, no 

caso.  
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ANEXO 4. TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS – ESCOLA ESTADUAL JARDIM 

SANTA ÂNGELA 

 

Entrevista 1 

Pesquisadora (PE): Você assistiu à telenovela Amor à Vida e a Em família? 

Aluna 8 (A8): Assisti às duas. Na verdade, a Em família eu comecei a assistir mas eu perdi o 

interesse pelo fato do enredo mesmo ser esse lance de mãe fica pegando marido de filha, filha 

ficar pegando marido de mãe, tem esse conflito, eu perdi eu interesse. E Amor à Vida eu 

assisti até o final porque era muito legal e era envolvente. 

PE: Legal. E o que você mais gostou em Amor à Vida? 

A8: Amor à Vida foi a relação do Félix com o pai dele, né? Que foi uma briga pra poder 

aceitar, e o Félix em si, né? Porque ele era um personagem muito complexo, ele era do mal, 

ele fazia maldade, mas ao mesmo tempo ele tentava ser do bem e tinha um complexo ali 

dentro dele que não deixava ele ser do bem e sempre arrastava ele pro lado do mal. E eu 

achava aquilo muito interessante. 

PE: E como a gente conversou aqui, o que você achou do fato dele assumir o relacionamento 

dele com o Nico no final da novela? 

A8: Achei ótimo, né? Porque as pessoas tem que viver a própria vida sem tabu e sem precisar 

ficando se esconder da sociedade porque as pessoas acham errado. 

PE: E a família deles... 

A8: Aham, aprovei. 

PE: E a Clara da novela Em família? Como você descreve a Clara? 

A8: Então, a Clara é um pouco mais complicado, porque a Clara já tinha uma família antes da 

Marina aparecer. Então, querendo ou não, ela interferiu, sabe, na família dela. Até a Marina 

chegar, tava tudo bem com ela e com o marido dela, tava tudo bem com ela e com o filho 

dela...Tudo bem entre aspas, né? Porque tinham os conflitos mas não eram bem direcionados, 

então continuava naquele meio termo. E aí destruiu uma família, querendo ou não, destruiu 

uma família pra se construir outra. Mas aí são coisas que as pessoas tem que se adaptar, né? 

São coisas que acontecem na vida, nem sempre é um mar de rosas a nossa vida, e a gente tem 

que se adaptar às situações, né, se é o que tá fazendo ela feliz. 

PE: É escolha dela? 

A8: É. 

PE: E no final da trama, ela vai então assumir o relacionamento dela com a Marina, você acha 

que é uma família então, você falou? Ela forma uma família? 
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A8: Sim. 

PE: Mas às custas de outra família? 

A8: Isso. 

PE: E você acha que tem diferença no casal Félix e o Nico e a Marina e a Clara? 

A8: Se tem diferença? Eu acho que tem. Tem porque o Félix, apesar de ele já ter sido casado, 

ele nunca amou a mulher dele, e a mulher dele sabia que ele nunca tinha amado ela, né? E a 

Marina, ela já tinha uma relação de amor, de afeto com o marido dela. Tanto que nas brigas, 

no começo da novela, a gente via né, que antigamente ela amou muito o marido dela e por 

isso que ela se casou com ele. E o Félix já nasceu daquele jeito. Ele já nasceu gay e ele só se 

casou pra disfarçar a verdadeira identidade dele pro pai dele não reprovar ele. Mas a Clara foi 

uma coisa que aconteceu quando a Marina chegou. 

PE: Você conhece um projeto de lei que tá em tramitação no Senado Federal que chama 

Estatuto da Família? 

A8: Não. 

PE: Esse Estatuto, só pra contar pra vocês, é um projeto de lei que ele tá tentando abolir duas 

mulheres e dois homens, então, famílias homoafetivas. Então, só vai ser válido família que 

seja um pai, uma mãe e filho. Vó e neto não vai poder ser família também. Vamos supor que 

os pais sumiram, abandonaram a criança...Hoje em dia é família, não vai mais poder. Então 

esse Estatuto da Família tá aí em tramitação. E aí, só pra gente terminar, você conhece 

famílias homoafetivas? Você falou que sim, né, no grupo? 

A8: Sim, conheço. Minha mãe cuidava de duas garotas que é esse caso que eu te falei. O pai 

delas que ficava com elas, mas a mãe dela vivia com uma outra mulher. E as crianças eram 

bem complexadas, viu? Porque o pai delas era evangélico, então colocava na cabeça delas né, 

que era errado o que a mãe dela fazia e que não podia, e aí as crianças ficavam meio assim, 

né? Ficavam meio divididas, coitadas.  

PE: Legal, obrigada! É isso, valeu. 

 

Entrevista 2 

Pesquisadora (PE): Você assistiu à Amor à Vida e Em família? 

Aluna 17 (A17): Mais ou menos. Eu assisti mais Amor à Vida. Em família eu não assisti 

muito porque eu estudava à noite, aí eu nunca conseguia assistir à novela inteira. 

PE: E o que mais marcou você em cada uma das novelas, você lembra? 

A17: Na Amor à Vida foi que antigamente eu não aceitava né, o fato de mulher se beijar, 

então a novela me ensinou a não ter mais o preconceito e que a gente tinha que entender que o 
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amor existia ou entre homem e mulher, ou entre mulher e mulher, e que a gente não tinha 

nada a ver com isso, e que o amor existe também entre eles e que a gente não podia ter 

preconceito. Aí a novela meio que me ensinou isso. 

PE: A novela te ajudou nisso? 

A17: Ajudou, me ajudou muito. 

PE: E você se lembra, então, do Félix, do Amor à Vida? 

A17: Lembro um pouco.  

PE: Como você descreve ele na sua memória? 

A17: Que ele...Foi o que ela falou, ele casou com uma mulher só pra esconder a identidade 

dele, mas que na verdade ele era gay, e que ele não era um homem tão ruim assim, né? Ele 

tinha um lado bom dele e eu acho que ele fazia as ruindades dele de raiva, né? Por ninguém 

aceitar que ele era gay.  

PE: Entendi. E ele assumiu o relacionamento dele com o Nico. O que você achou? 

A17: Eu achei lindo! Porque né, ele sempre queria assumir pra todo mundo, mas ninguém 

aceitava, e ele bateu de frente com o pai dele, falou “Eu vou ficar com ele”, e até quando eles 

se beijaram assim, tipo, foi uma coisa que o Félix não esperava, né? Foi aquele beijo que 

parecia um homem e uma mulher se beijando.  

PE: E você acha que ele com o Nico e os filhos formam uma família? 

A17: Formam. Formam, porque é amor do mesmo jeito, né? É amor, então não importa se é 

homem com homem ou se é mulher com mulher, vão ser criados do mesmo jeito. E os filhos 

não podem ser gays também, eles podem casar com outras mulheres, se relacionar com outras 

mulheres. 

PE: Tá. Legal! E a Clara, você lembra dela? Como você descreve ela? 

A17: Lembro. Ela era decidida, né? Do que ela queria, e o mais importante era a felicidade 

dela. Ela não ia ficar com o marido dela por dó, se fosse pra se separar dele, ela ia se separar 

pra ficar com a Marina.  

PE: Legal. E, também, você acha que no caso delas elas formam uma família? 

A17: Formam, do mesmo jeito. É amor do mesmo jeito. 

PE: E você acha que tem diferença entre os casais, o Félix e o Nico e ela e a Marina? 

A17: Não, acho que não tem diferença entre eles. Porque os dois, um é casado com homem, 

outro é com a mulher. Só que um lutou mais, né? Tipo, os dois lutaram pelo o que queriam, 

mas acho que o Félix lutou mais porque o pai dele não aceitava, né? Então ele teve que lutar 

muito por isso.  

PE: Na família também? 
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A17: Isso. 

PE: Entendi. E você sabia do Estatuto da Família que tá em tramitação? 

A17: Não. 

PE: E o que você acha, na sua opinião, da união de pessoas do mesmo sexo pra formar 

família? 

A17: O que eu acho? Eu acho, assim, eu não tenho preconceito mais, né? Então, é amor do 

mesmo jeito. Muita gente fala “Ai, é porque deus criou homem e mulher”, mas não é isso, é o 

amor, gente, ninguém consegue explicar o amor. Então se nasceu amor entre os dois, a gente 

não pode fazer nada. A gente tem que aceitar. Tem gente que não aceita, pelo menos eu 

aceito. 

PE: E você conhece família homoafetiva? 

A17: Conheço. Conheço porque minha prima, ela era casada...Tem eu e minha prima, prima 

da minha mãe, né? Ela era casada, e eu e minha prima nascemos no mesmo mês, hoje ela tem 

a mesma idade que eu, 18 anos. Então, hoje ela é grande, e a mãe dela é casada com outra 

mulher, e ela aceita numa boa. 

PE: Ela aceita: 

A17: Aceita, gosta, ela fala que pra ela é normal. 

PE: Legal, é isso. Obrigada!  
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ANEXO 5. TRANSCRIÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO - ESCOLA ESTADUAL 

PROFESSOR RÔMULO PERO 

 

Sala 3ºA  

 

Pesquisadora (PE): Eu queria saber de vocês, dessas cenas aí que vocês assistiram se teve 

alguma cena que vocês mais gostaram. 

Aluno 18 (A18): Não. 

Aluna 19 (A19): Do beijo!  

Aluno 20 (A20): Do tapa! 

PE: A cena do beijo? Por que você achou a do beijo? 

A19: Eu acho que é muito difícil quebrar algumas coisas que a nossa sociedade tem. Essa 

desconstrução sobre a homossexualidade, sobre esses temas que não são tão discutidos dentro 

das famílias, eu acho que é muito bacana quando uma emissora tão importante como a Globo 

coloca uma coisa dessa. Ninguém imagina...por exemplo, você tá assistindo à TV com o seu 

filho e tá passando um monte de violência e o pai aceita. Só que quando ele vê um beijo gay, 

eu acho que é uma desconstrução. É falar “nossa, por que ele pode assistir violência, cena de 

sexo e outras coisas, mas ele não pode ver um beijo gay?” 

PE: Legal, obrigada, é uma reflexão boa. Agora, vocês falaram do tapa. Por que a cena do 

tapa? 

A20: Ah, porque eu acho que é certo, uma forma de educar o que tava errado, né? O que tá 

errado. 

PE: Então no seu modo de entender, e tudo bem, gente, a gente não tá aqui pra pensar de um 

jeito só, né, tem gente que pensa que ok, tem gente que pensa que não ok, e a gente tem que 

aprender a respeitar a opinião do outro. Aí você só conta pra gente qual o seu pensamento, por 

que o Félix então merecia ser educado pelo pai. 

A20: Porque ele escolheu esse caminho que eu acho que é errado. 

PE: E tem alguma justificativa? 

A20: Não, é isso aí. 

Aluna 21 (A21): Não se tem que passar violência na TV, como passar esse tipo de coisa 

também. Porque eu não acho certo você passar um beijo gay pra uma criança ver. Ela vai ficar 

com aquilo em mente e vai querer fazer a mesma coisa.  

PE: Tá. Gente, a gente tem que aprender a respeitar, por isso que é legal esse tipo de debate, 

né? Porque a gente consegue ver dois lados. Você quer falar? 
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Aluna 22 (A22): Quero. É sobre outra cena. Eu achei que a cena do final da novela foi bem 

legal porque apesar de tudo o que aconteceu, até com o tapa mesmo, o pai dele superou os 

preconceitos dele e conseguiu aceitar o amor que ele tem pelo filho e viu que isso é mais 

importante do que qualquer outro tabu que tem por aí. 

A19: Eu queria deixar uma pergunta. Por que é certo passar um beijo heterossexual e não é 

certo passar um beijo gay?  

A22: E por que é certo passar uma cena de violência e uma cena de amor, não? 

PE: Legal. São todas questões que a gente vai pensando, né? Não termina aqui, né, 

professora? Gente, agora eu vou dar continuidade...Tem alguma cena que vocês...Bom, a 

gente já falou do que gostou, do que não gostou...O que vocês acham do personagem Félix? 

Alguém tem uma opinião sobre o Félix? 

A19: Eu acho que essa repressão que ele tinha pela família dele acabou meio que construindo 

algumas coisas na vida dele, e ele ficou preso a isso, ele não podia mostrar quem ele era 

realmente. E depois que ele mesmo se aceitou e começou a entender que ele gostava 

realmente de outros homens, isso começou a se formar mais, a definir quem ele era, o que ele 

podia transmitir às pessoas, tanto que ele se transformou numa pessoa melhor no final e 

começou a lidar com a família dele, eu acho que ele se descobriu. 

PE: Legal, obrigada. Mais alguém tem alguma opinião sobre o Félix? E sobre a Clara, gente? 

Vocês têm alguma opinião sobre a Clara, que foi representada pela Giovanna Antonelli?  

Aluna 23 (A23): Acho que superação, pelo fato dela viver numa sociedade padronizada no 

heterossexual, e ela acabou se achando também, procurando a felicidade dela, que era com 

outra mulher. Então, ela acabou se aceitando do jeito que ela era e eu acho que foi super 

importante também a parte do filho dela aceitar e estar do lado dela sempre, e... 

Aluna 24 (A24): A irmã dela também apoiando ela foi muito bonito e ela mostrando pra ela 

que era difícil, mas era um amor que elas tinham, então acho que foi importante o 

relacionamento com a irmã dela. 

A19: Ainda que muitas pessoas falem que o homossexual, ele nasce homossexual, eu acho 

que a pessoa, ela pode, sim, nascer homossexual, como ela já gostar daquilo, mas ela ainda 

não percebeu que ela gosta, porque ela, numa situação difícil como foi o término do 

relacionamento dela, ela vê que ela realmente gostava de outra mulher. Eu acho que, ainda 

que as pessoas acreditem que o homossexual nasce, tipo nasci gostando do mesmo sexo, as 

pessoas, elas também podem se descobrir. 

PE: Legal.  
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A24: Eu acho que o que ela falou tem sentido, porque como foi dito aqui também, a gente 

nasce numa sociedade muito padronizada, que você é heterossexual e pronto, acabou.  

A19: Você nasce hétero, né? 

A24: Isso, mas você se descobre.  

PE: Legal. Gente, mais alguém? Querem falar aqui, os meninos tão super falantes...Quer falar 

da Clara? E o que vocês acham que o autor da novela poderia ter feito de diferente? Se vocês 

fossem, por um dia, chamados lá na Rede Globo pra mudar essa novela, o que vocês 

mudariam na novela? 

Aluno 25 (A25): Eu mudaria o fato dela ser casada, porque tipo, ah, tá, ela se descobriu, mas 

ela era casada e tinha uma mulher dando em cima dela, ela tava meio que dando bola pra 

mulher, pelo que pareceu ali, pelo o que elas disseram, tavam meio que flertando uma com a 

outra. Isso, querendo ou não, pode ser homo, pode ser hétero, pode ser o que for, é errado, 

porque meio que você fez uma aliança com uma pessoa e você tá, de certa forma, traindo ela, 

né? Aí se ele tirasse o fato dela ser casada... 

PE: Legal, obrigada. 

Aluna 26 (A26): Talvez, se tirasse o fato dela ser casada, ia mudar totalmente o sentido da 

novela e das cenas, porque como a gente disse, a gente nasce numa sociedade muito 

padronizada, e a novela mostrou isso, então, realmente, essa descoberta foi importante pras 

pessoas verem que você não nasce hétero. 

A19: Sem contar que tinha um problema, né, uma doença, e ela, nem por isso falou “ah, eu 

tenho dó dele, vou continuar com ele”, ela falou “não, eu prefiro ser feliz, sendo com outro 

cara ou outra mulher, e não é porque ele tá doente, que ele tem isso e que eu tenho um filho 

que eu vou me privar de ser o que eu sou”. 

PE: Legal. Peraí, só mais um minuto...Alguém aí? Não? O que vocês acharam das famílias 

que foram formadas? Então, o Félix formou uma família com o Nico e adotou filhos, e a 

Clara formou uma família com a Marina, o que vocês acharam dessas novas famílias? 

A19: Já envolvendo a primeira questão que eu tinha falado que a gente nasce numa sociedade 

onde tem muita coisa construída, e desconstruir isso é muito importante. Tem gente que fala 

“ah, mas como explicar pra uma criança que tem dois homens se beijando?”, não é questão 

disso, é questão que tem tanta criança abandonada por casais héteros e adotadas por casais 

homos, e, enfim, pela comunidade LGBT, que são muito mais felizes do que estariam numa 

família hétero e com pensamento, sei lá, preconceituoso. 
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A23: E eu acho que não tem que explicar pro filho por que tem dois homens se beijando, até 

porque o pai não explica pro filho por que tem um homem e uma mulher se beijando, eu acho 

que tem que quebrar esse tabu e deixar de ser só hétero, hétero, hétero. 

PE: Mais alguém? Legal, mais alguém? Vocês conhecem, esse pessoal aqui desse lado, vocês 

conhecem alguma família homoafetiva? Vocês conhecem? Deixa eu ir ali. Fala pra mim. 

Aluna 27 (27): Então, eu conheço uma família formada por duas mulheres e três filhos. 

PE: E você conhece da onde, como que é a sua relação com elas, a relação delas com a 

vizinhança? 

A27: Então, eu conheci ela no trabalho e elas vão todo dia comprar jornal e acabei 

conhecendo elas, sabendo da história delas, da luta que elas tiveram pra formar um casal, 

porque é o que elas tavam falando, é uma coisa de sociedade, homem, mulher e filhos, elas 

são duas mulheres, e não tava muito aberto esse...Como eu posso explicar? Não era em aberto 

ter um relacionamento entre duas mulheres ou dois homens, então era uma luta muito pior, 

porque era tudo abafado, elas não podiam falar “ah, eu sou casada com uma mulher”, não, só 

“sou casada”. Aí agora, elas já formam... 

PE: Legal. Agora, elas tão...Você conhece? Não? Alguém conhece aqui? Conhece? E aí?  

A19: É...Elas são casadas faz bastante tempo, uma delas, ela sempre teve o sonho de ter filhos 

dela e quando ela resolveu ter um filho, ela conversou com o melhor amigo dela e eles 

simplesmente fizeram o filho, tanto que o pai, ele é amigo da família ainda, e elas vivem 

muito bem, porque, assim, ela não queria destruir o sonho e não queria fazer inseminação. 

Então ela, por si só, foi, conversou com ele, eles fizeram, e eles vivem muito bem, as pessoas 

da família aceitam a opção, assim, delas. Eu acho bem bonito isso. 

PE: Legal, obrigada. E vocês pensam que a novela interfere alguma coisa na composição 

dessas famílias? Então, muda alguma coisa pra formar família heterossexual ou pra formar 

família homoafetiva? 

Aluno 28 (A28): Não. 

PE: Não? Quem falou não? 

A28: Não, porque cada um, eu acho que cada um tem o seu gosto e não precisa ver a outra 

pessoa pra meio que incentivar, cada um faz o seu, cada um faz o que pensa. 

PE: Quem mais aqui? 

A23: Eu acho que é bom ter isso, porque quando tá na mídia, eu acho que é muita coisa 

influenciada, e eu acho que as pessoas, elas veem isso e eu acho que elas se inspiram, acho 

que elas se desprendem um pouco e se encorajam pra seguir suas vidas, serem felizes e sem 

pensar, sem ligar pro que os outros vão pensar.  
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Aluna 29 (A29): A gente ia falar a mesma coisa! 

A19: Como eu falei, a Globo, ela colocou, uma das maiores emissoras colocar esse tipo de 

tabu que pra nossa sociedade é errado, é pecado perante algumas religiões, eu acho bem 

importante porque muitas famílias, elas não se assumem até mesmo pro resto, né, dos seus 

parentes, por medo ou por aceitação, falar que “ah, eu quero construir uma família com uma 

pessoa do mesmo sexo, eu quero ter filhos”, acaba que a pessoa se encoraja, se inspira, eu 

acho bacana.  

PE: E vocês acham que as mudanças que a nossa sociedade tá atravessando, que elas 

influenciam o autor da novela e fazem com que ele passe a colocar esse tipo de cena, ou vocês 

acham que não tem nada a ver, vai da cabeça do autor? 

A19: Influencia. 

PE: Quem mais? Influencia por que? 

A19: Porque as pessoas, eu acho que elas querem ver isso, né? Elas querem se sentir, poxa, 

por que é que tem um casal hétero e a minha família não pode estar aí? Aquilo que eu sou não 

pode estar envolvido em uma rede nacional, os meus valores vão, sei lá, se mudar, que nem, 

tem muito emprego que fala “ah, eu sou homossexual”, e a pessoa fica “poxa, ele é 

homossexual”, mas o que é que a sexualidade dele, essa opção vai mudar no desenvolver do 

seu trabalho?  

PE: Mais alguém, pra gente encerrar? Você falou aqui. 

A25: Influencia. 

PE: Influencia por que, você acha? 

A25: Tem ambas as partes da influência: tem a que ele tenta, de certa forma, lutar pelo 

movimento, tipo colocando isso pra quebrar os padrões da sociedade, e também, de certa 

forma, como fazer sucesso com a sua novela, meio que vai ganhar. 

PE: Entendi. 

A25: Entendeu? 

PE: Tem dois lados, né? 

A25: Isso, tem dois lados. 

PE: Mais alguém? Vocês querem comentar? Não?  
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ANEXO 6. TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS – ESCOLA ESTADUAL 

PROFESSOR RÔMULO PERO  

 

Pesquisadora (PE): Vocês assistiram à telenovela Amor à Vida e à Em família? 

Aluna A (A24): Sim, eu assisti às duas novelas. 

Aluna 19 (A19): Sim, eu acompanhei algumas partes da novela. 

PE: Das duas? 

A19: Sim. 

PE: Se sim, o que mais marcou em você em cada uma delas? 

A24: A questão da homossexualidade das duas e a aceitação das pessoas por quem elas são. 

A19: É, eu também acredito na questão da homossexualidade e nessa desconstrução social, 

né? Porque como a gente vive numa sociedade tão machista, é bom valorizar um pouco essas 

pessoas homossexuais. 

PE: Legal. E você lembra do Félix, e como você descreve o Félix? 

A24: Eu, primeiramente, descrevo ele como uma pessoa muito gananciosa e expressiva. Ele 

deixa bem claro o que ele sente, não relacionado a ele mesmo, ele vai se descobrir 

posteriormente, mas sobre a ganância dele e a forma dele de lutar pelo o que ele quer. E 

depois disso, eu me lembro muito bem dele, com muito carinho, ainda falando da questão da 

luta dele por quem ele é agora. Porque eu acho que ele se superou muito bem, ele conseguiu 

superar o preconceito da família, da sociedade, ele se aceitou e eu descrevo ele como uma 

pessoa forte. 

PE: Legal.  

A19: Eu também, no mesmo raciocínio, porque a família dele não aceitava. Ele teve que 

enfrentar o pai dele pra lutar por aquilo que ele queria, porque ele queria ser ele, ele queria ter 

relacionamento com um cara e ele não podia. E isso deixava meio que ele não ser outras 

coisas que ele também queria ser. Ele era ganancioso, mas por que ele não ser outra coisa, 

tipo uma pessoa melhor, sabe?  

A24: Posso falar? Eu acho que uma série de coisas que aconteceu com ele foram por causa 

da... 

A19: Acho que pela descoberta mesmo. 

A24: É, mas porque, assim, a mãe dele tinha mais carinho por ele do que o pai dele, acho que 

ele precisava muito da atenção do pai dele, então algumas atitudes dele, não para o bem, né, 

aconteceram por isso, pra querer chamar atenção pro pai dele ver que ele tava ali, que ele era 

capaz de fazer as coisas, então acho que...é um adendo. 
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PE: Legal. Ele assumiu o relacionamento dele com o Nico. O que vocês acham dessa família 

que eles formaram? 

A24: Eu acho legal, eu achei tranquilo, pra mim é uma coisa normal. Pra muita gente não é 

porque a gente tá acostumado a ver só família hétero, pai, mãe, dois filhos, um menino e uma 

menina, então achei isso super legal e achei a forma com que o Nico mostrou pra ele que isso 

era possível, que isso era natural, achei uma forma muito bonita também. 

A19: Eu também, e apoio a ideia deles adotarem, porque muitas, como eu já tinha dito, muitas 

famílias hétero não são tão felizes quanto famílias homo que adotam crianças e adolescentes. 

PE: Legal. Como que é na família de vocês essa questão? 

A24: É bem complicado porque...Assim, eu moro só com a minha mãe, meu relacionamento 

com ela sobre essas questões é bem complicado porque vem muitos hábitos preconceituosos, 

opressores, então é bem difícil ela aceitar isso. Ela diz que não tem preconceito, mas não 

gostaria de ter isso na minha família, e eu já vejo isso como um preconceito. Agora o meu pai, 

ele é (falando desses dois que são mais próximos a mim)...Ele já é mais tranquilo com isso, 

ele já aceita, ele respeita, ele não tem nenhum problema com isso, tanto que foi a partir dele 

que eu vim tendo essa linha de raciocínio. O resto da família é a mesma coisa da minha mãe. 

Dizem que não tem preconceito, mas não gostariam de ter na família. 

A19: Eu cresci numa família preconceituosa e racista também, acho que tem muitas pessoas 

da minha família que tem muitos preconceitos que eu acho que seria muito difícil de 

desconstruir. Eu sou bissexual e a minha família não sabe. Já me relacionei sério com garotas, 

e assim, a minha mãe, ela tem muitas ideias machistas, mas pra ela, ela respeita, ela aceita, e 

não é bem assim. A partir de coisas pequenas, que você vê que ela tem preconceito, sabe? Ela 

respeita, mas digamos que ela não tolera, vai...Eu acho que ela não aceitaria um filho 

homossexual. Eu tenho a figura materna, o meu padrasto, e ele aceita super bem, ele lida com 

esse público, porque ele é técnico e diversas empresas que ele vai tem. Ele era jogador de 

vôlei e ele jogava com homossexuais, e ele lidava super bem com isso. E eu me sinto muito 

mais à vontade de conversar sobre esse tema com ele do que com a minha mãe por si só. 

PE: Legal. Qual a profissão do seu pai? 

A24: Ele é contador. 

PE: E como vocês descrevem a Clara? 

A24: Eu acho que ela é uma pessoa forte também, por ter conseguido, se permitido sentir, e 

aceitar essa descoberta que ela teve, e eu também acho que ela foi uma pessoa...Como que eu 

posso dizer? Não sei, achei que pelo fato dela ter passado pro filho dela essa ideia, acho que 

ela foi uma pessoa super legal, foi bacana também. 
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A19: Ela colocou a felicidade dela em primeiro plano. Ela não pensou na consequência, ela 

falou eu quero ser feliz, independente da pessoa que tá ao meu lado, e o meu filho, ele tem 

que entender que a felicidade, ela não precisa ser como num relacionamento hétero. Eu posso 

ser feliz com quem eu quiser, o amor, ele não vai mudar. Ou melhor, ele pode até mudar, mas 

ele pode ser maior do que com uma pessoa do sexo oposto. 

A24: A felicidade e o amor não podem ser rotulados, né? Eu acho que é isso. 

PE: Legal. E vocês acham que tem diferença entre o casal formado por duas mulheres e o 

casal formado por dois homens? 

A24: Pra mim, na construção assim, deles, não tem, mas eu acho que tem muito mais 

preconceito com casais de homens do que de mulheres. Não consigo entender o por quê, mas 

acho que tem muito mais preconceito.  

A19: É. Eu acho que...que nem, muita família acredita que ah, nossa, mas tem dois homens se 

beijando, que feio. E o homem, desculpa falar isso, mas quando ele, a primeira oportunidade 

que ele tem, ele vai assistir um pornô lésbico. E eu acho que pô, se é tão feio assim, dois 

homens se beijando, por que você gosta, você tem tesão em duas mulheres? Eu acho que a 

questão do respeito contaria muito nessa parte, porque assim, são suas pessoas, são seres 

humanos, e elas precisam ser respeitadas, independente da opção sexual delas.  

PE: Legal, joia. E vocês sabem que tem um projeto de lei que tá em tramitação no Senado 

Federal que chama Estatuto da Família? 

A24: Eu já ouvi falar disso, eu achei ridículo. Eu achei que é uma coisa não cabível, porque 

eu acho que a base da família é o amor, independente de com quem seja, sabe? E não somente 

na questão dos homossexuais, mas tem família que é formada por tios, por avós, apenas, não 

por pai e mãe, não só por homem e mulher, então acho que isso é ridículo, acho que as 

famílias são bem flexíveis. 

A19: Eu não acredito que elas são flexíveis, elas deveriam ser porque a sociedade impede, né? 

As pessoas elas não podem mais ser o que elas queriam ser, elas não podem expressar o que 

elas queriam, devido a essa construção social, elas simplesmente se privam de muita coisa e 

deixam de ser feliz porque a sociedade acaba impedindo. Um casal gay sai na rua, ele é 

agredido, ele é xingado, escuta piadinha, mas se você vê um casal hétero, com seus filhos no 

shopping, você nunca vai fazer uma piadinha porque isso é muito normal. 

PE: E a gente já perguntou das famílias homoafetivas, se conhece, você conhece alguma?  

A24: Não conheço. 

A19: Nem eu.  
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ANEXO 7. MAPA DE CONSUMO CULTURAL 

 

 INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Qual o seu nome? _____________________________ 

2. Qual a sua idade? _____________________________ 

3. Qual a sua renda familiar? 

(  ) até dois salários mínimos 

(  ) entre três e quatro salários mínimos 

(  ) entre cinco e dez salários mínimos 

(  ) entre onze e vinte salários mínimos 

(  ) acima de vinte salários mínimos 

4. Quantas pessoas moram na sua casa? _____________________________ 

5. E quantas delas contribuem com a renda mensal? ___________________ 

 

TELEVISÃO 

6. Você assiste à televisão? _____________________________ 

7. Com qual frequência? 

(  ) diariamente 

(  ) de 4 a 5 vezes por semana 

(  ) de 1 a 3 vezes por semana 

(  ) uma vez por semana 

(  ) raramente 

(  ) nunca 

8. Quantas horas você assiste à TV por dia? 

(  ) mais de 3 horas 

(  ) entre 2 e 3 horas 

(  ) entre 1 e 2 horas 

(  ) menos de 1 hora 

9. Você tem TV por assinatura? _____________________________ 

10. Quais os canais a que você mais assiste? _____________________________ 

11. Cite dois programas a que você mais assiste (e quais os canais em que eles passam) 

a. _____________________________ 

b. _____________________________ 

12. Em que horário do dia você mais assiste à TV? 
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13. Usando de 1 a 4, numere na ordem o que você mais assiste (sendo 1 para o que você 

menos assiste e 4 para o que você mais assiste) 

a. Entretenimento (  ) 

b. Publicidade (  ) 

c. Telenovela (  ) 

d. Telejornal (  ) 

14. Qual o principal lugar da casa em que você assiste à TV? __________________ 

15. Você conversa com alguém enquanto assiste à TV? ____________________ 

16. Se sim, com quem e sobre o que costuma conversar? 

______________________________________________________________ 

17. Você faz outras coisas enquanto assiste à TV? ________________________ 

18. Se sim, o que costuma fazer? _____________________________ 

19. Com quem geralmente você assiste à TV? 

20. Com que finalidade assiste à TV? 

(  ) diversão 

(  ) única opção 

(  ) obter informação 

(  ) não se sentir sozinho(a) 

(  ) passar o tempo 

(  ) por hábito 

(  ) para ter assunto  

(  ) outros 

 

NOVELA 

21. Atualmente você está assistindo a alguma novela? __________________ 

22. Se sim, qual(is)? _________________________ 

23. Na sua opinião as novelas influenciam o comportamento das pessoas? ______ 

24. Se sim, de forma positiva ou negativa? _______________________ 

25. Conte algum caso que aconteceu com você ou com algum conhecido seu. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

26. Você assistiu à telenovela Amor à Vida da Globo? _____________________  

27. E à telenovela Em Família? _______________________ 
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28. Se sim, você procurou informações sobres as telenovelas em outros lugares? 

_________ 

29. Se sim, onde? _____________________ 

30. Você postou comentários na Internet sobre essas telenovelas? _________ 

31. Se sim, de qual delas e onde? ___________________________  

32. Que comentário você fez? _________________________________________ 

33. Com quais personagens você mais se identificou em  Amor à Vida ? 

_________________ 

34. Consegue citar pelo menos três que chamaram sua atenção e por que? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

35. E de Em Família ? Com quais personagens você mais se identificou?  

__________________ 

36. Consegue citar pelo menos três que chamaram sua atenção e por que? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

37. Defina o personagem Félix de Amor à Vida em uma palavra: _____________ 

38. Defina a personagem Clara de Em Família em uma palavra: ______________ 

 

RÁDIO/MÚSICA 

39. Você escuta rádio? Se sim onde? ________________ 

40. Com que frequência?  

(  ) diariamente 

(  ) de 4 a 5 vezes por semana 

(  ) de 1 a 3 vezes por semana 

(  ) uma vez por semana 

(  ) raramente 

(  ) nunca 

41. Você tem aparelho de som? Qual? _____________________ 

42. Você costuma comprar CD/DVD? 
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INTERNET 

43. Você tem acesso à internet? ___________________ 

44. Se sim, de onde acessa a internet? __________________ 

45. Você tem e-mail? __________________ 

46. Participa de alguma rede social? Se sim, qual(is)? __________________ 

47. Quantas horas por dia você acessa a Internet? 

(  ) mais de 3 horas 

(  ) entre 2 e 3 horas 

(  ) entre 1 e 2 horas 

(  ) menos de 1 hora 

48. O que você costuma fazer na Internet? ___________________________ 

 

REVISTA/JORNAL/ LIVRO 

49. Você lê revistas e/ou jornais e/ou livros? _________________ 

50. Se sim, quais? _______________________ 

51. O que você lê no jornal? _________________ 

52. Qual o último livro que leu? _____________________ 

53. E com que frequência lê revista?  

(  ) diariamente 

(  ) de 4 a 5 vezes por semana 

(  ) de 1 a 3 vezes por semana 

(  ) uma vez por semana 

(  ) raramente 

(  ) nunca 

54. E com que frequência lê jornal?  

(  ) diariamente 

(  ) de 4 a 5 vezes por semana 

(  ) de 1 a 3 vezes por semana 

(  ) uma vez por semana 

(  ) raramente 

(  ) nunca 

55. E com que frequência lê livro?  

(  ) diariamente 



167 
 

(  ) de 4 a 5 vezes por semana 

(  ) de 1 a 3 vezes por semana 

(  ) uma vez por semana 

(  ) raramente 

(  ) nunca 

 

CELULAR 

56. Você tem celular? 

57. Se sim, é celular: 

(  ) pré pago 

(  ) pós pago 

58. Para que você usa celular? 

(  ) guardar informações 

(  ) tirar fotos 

(  ) ligações 

(  ) enviar mensagens 

(  ) navegar na internet 

(  ) escutar música 

(  ) ver TV 

(  ) outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

ANEXO 8. ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Você assistiu à telenovela Amor à Vida ? E à telenovela Em Família? 

2. Se sim, o que mais marcou você em cada uma dessas telenovelas? 

3. Você se lembra do personagem Félix de Amor à Vida?  

4. Como você descreve o Félix? 

5. E como você descreve a família do Félix? 

6. No final da trama ele assume seu relacionamento com o Nico. Qual a sua opinião sobre 

isso? 

7. Você considera que o Félix e o Nico com os filhos que adotaram, formam uma família? 

Se sim, por que? E se não, por qual motivo? 

8.  Você se lembra da personagem Clara de Em Família?  

9. Como você descreve a Clara? 

10. E como você descreve a família da Clara? 

11. No final da trama ela assume seu relacionamento com a Marina. Qual a sua opinião sobre 

isso? 

12. Você considera que a Clara e a Marina formam uma família? Se sim, por que? E se não, 

por qual motivo? 

13. Você acha que há diferenças entre os casais Félix e Nico e Clara e Marina? Se sim quais?  

14. Você sabe alguma coisa sobre o projeto de lei que está em tramitação no Senado Federal 

denominado Estatuto da Família? Se sim, o que? 

15. O que você pensa sobre a união de duas pessoas do mesmo sexo para formar uma 

família? 

16. Conhece famílias homoafetivas?  
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ANEXO 9. ROTEIRO PARA O GRUPO DE DISCUSSÃO 

 

Após assistir às cenas compiladas de Clara e Félix, das telenovelas Em Família e Amor à 

Vida, respectivamente, proporemos as seguintes questões para discussão: 

 

1. Qual a cena de que vocês mais gostaram? 

2. Qual a cena de que vocês menos gostaram? 

3. O que pensam do personagem Félix?  

4. E da personagem Clara? 

5. Mudariam algo neles se fossem o autor da novela? O que? 

6. E o que manteriam igual?  

7. O que acham da família formada pelo Félix com o Nico? 

8. E da adoção de filhos pelo casal homossexual na telenovela? 

9. E o que pensam do casamento entre a Clara e a Marina? 

10. Qual a opinião de vocês sobre a aparição na telenovela de famílias homoafetivas? 

11. E na vida real, o que pensam sobre as famílias homoafetivas? 

12. Conhecem alguma? Se sim, como são formadas? 

13. Vocês acham que a telenovela interfere na composição das famílias na vida real? 

14. E vocês acham que as mudanças que a sociedade atravessa influenciam no autor da 

novela? 

15. Querem comentar alguma coisa sobre a família de vocês que a novela tenha feito 

lembrar? 


