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RESUMO 

 

Esta monografia estabelece um comparativo entre a representação dos personagens 
homossexuais nas telenovelas argentinas e brasileiras, a fim de identificar seu impacto na 
formação e/ou reafirmação dos graus de preconceito homofóbico do telespectador. Com esse 
objetivo, levantaram-se questões legislativas e pesquisas de opinião sobre a aceitação dos 
personagens gays e suas limitações em cada sociedade, além da análise de novelas entre 2000 
e 2011 de ambos os países a partir de sua repercussão na imprensa e estudos específicos. 
Também compôs a metodologia a realização de entrevistas com autores, produtores e 
formadores de opinião sobre os processos produtivos, que revelaram desde limitações sutis até 
censuras polêmicas quando as tramas se propuseram a abordar a temática gay, principalmente 
no que concerne ao Brasil.  

 
Palavras-Chave: Comunicação da Massa; Gay; Homofobia; Homossexualidade; Novelas; 
Sociedade; Teledramaturgia; Televisão. 
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RESUMEN 

 

Esta monografía establece un comparativo entre la representación de los personajes 
homosexuales en las telenovelas argentinas y brasileñas, para identificar su impacto en la 
formación y/o reafirmación de los grados de prejuicio homofóbico del telespectador. Con ese 
objetivo, fueron levantadas cuestiones legislativas y pesquisas de opinión sobre la aceptación 
de los personajes gays y sus limitaciones en cada sociedad, más allá del análisis de novelas 
entre 2000 y 2011 de ambos los países desde su repercusión en la prensa y estudios 
específicos. También compuso la metodología la realización de entrevistas con guionistas, 
productores y formadores de opinión sobre los procesos productivos, que revelaron desde 
limitaciones sutiles hasta censuras polémicas cuando las tramas se propusieron a tratar la 
temática gay, principalmente en lo que se refiere al Brasil.  

 
Palabras-Clave: Comunicación de Masa, Gay, Homofobia, Homosexualidad, Telenovelas, 
Sociedad, Televisión. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Argentina e o Brasil são países vizinhos na América Latina, que, em descompasso 

com essa proximidade, apresentam tantas diferenças quanto semelhanças entre eles. A 

proposta desta pesquisa é se aprofundar nos graus de tolerância e preconceito homofóbico 

enraizados em cada uma dessas sociedades, comparando-as e traçando uma relação com a 

representação dos personagens homossexuais na teledramaturgia brasileira e argentina. 

A telenovela é uma realidade em ambas as culturas, com forte apelo popular, e, 

embora seja desprezada pela academia, seu poder de influência e sua posição de espelho da 

sociedade não devem ser desconsiderados. Cada vez mais a teledramaturgia trata da 

homossexualidade: no novo milênio, pelo menos um personagem gay, lésbico, travesti, 

transexual, transgênero ou bisexual apareceu na teledramaturgia na Argentina e no Brasil (às 

vezes quebrando paradigmas e, em outros casos, não resistindo aos estereótipos).  

A relação entre a realidade da sociedade e o tratamento da homossexualidade pela TV, 

especificamente pelas novelas, é o objeto de investigação deste estudo. Nas próximas páginas, 

a representação dos personagens homossexuais nas telenovelas da Argentina e do Brasil; os 

graus de censura e preconceitos mascarados, a liberdade criativa dos autores, produtores, 

diretores e atores; e a permeabilidade da sociedade ao tratamento da homossexualidade na 

teledramaturgia na TV brasileira e argentina serão abordados e questionados. 

No capítulo I, será narrado um breve histórico da luta da comunidade LGBT 

(Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) pela conquista de direitos legais e sociais 

em ambos os países – como a questão do casamento gay - ressaltando os graus de homofobia 

das respectivas sociedades e as possibilidades surgidas com o fim da ditadura. 

Já o capítulo II será dedicado às teorias da comunicação – como a de agendamento e 

espelho social – a fim de esclarecer os graus de influência exercidos pela televisão na 

sociedade. Merecem especial atenção nesta parte os conceitos relacionados especificamente à 
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representação dos personagens homossexuais na teledramaturgia, como a narrativa da 

revelação, a heteronormatividade e a teoria queer.  

Ao capítulo III caberá um panorama da produção novelística relacionada ao universo 

gay na Argentina e no Brasil, ressaltando casos especiais, nos quais as tramas homossexuais 

ganharam espaço e conquistaram o público ou chegaram a sofrer alguma forma de censura 

interna ou externa. Para isso, além de pesquisadores do assunto, os próprios autores foram 

consultados (as entrevistas são apresentadas na íntegra em apêndices). 

Por fim, serão apresentadas as conclusões dessa pesquisa, que revelaram que a 

Argentina não está a apenas um passo a frente do Brasil, mas a léguas de distância, quanto à 

tolerância à diversidade sexual e representação de personagens LGBT na teledramaturgia, 

fatores mais interligados do que se possa imaginar a priori. 
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CAPÍTULO I - SOCIEDADE E CONSERVADORISMO 

 

Países vizinhos na América Latina, a Argentina e o Brasil têm histórias com muitas 

similaridades e algumas discrepâncias no que diz respeito à discriminação homofóbica e a luta 

pelos direitos dos homossexuais. 

 

1.1. Breve panorama da situação na Argentina 

“No dia 18 de julho de 2003, pela primeira vez na América Latina, dois homens se 

uniram legalmente, assumindo os mesmos deveres e direitos que implicam um casamento 

civil” (BAZÁN, 2010, p. 444). Segundo o livro Historia de la homosexualidad en la 

Argentina, a união de César Cigiluti e Marcelo Suntheim, respectivamente presidente e vice 

da Comunidad Homosexual Argentina (CHA), foi a primeira após a legalização da união 

homoafetiva no país. Mas isto, segundo o autor, não representava o fim de uma luta pela 

liberdade. Era apenas o começo. 

A lei da união civil foi promulgada em 17 de janeiro de 2003 pelo decreto 
nº63, assinada pelo chefe de governo de Buenos Aires, Doutor Aníbal Ibarra. 
Marcelo e César foram o primeiro casal de homens latino-americanos em se 
unir (...). A cerimônia foi transmitida por todos os canais de televisão e foi 
capa de todos os jornais, aqui e no estrangeiro. Quase tudo foi público, um 
ato de militância (BAZÁN, 2010, p.450). 
 

A união civil mostrou o país para a comunidade LGBT do resto do mundo e alavancou 

o turismo local. Empresários começaram a divulgar que a Argentina “era um destino gay 

friendly e que, além das paisagens ‘exóticas’, aqui a diversidade sexual até tinha um 

reconhecimento estatal” (BAZÁN, 2010, p. 453). O autor fez um registro acurado do 

acontecimento: 

Foi um momento de grande expectativa quando a guia alemã de turismo 
homossexual Spartacus, uma das mais populares do mundo, anunciou que 
Buenos Aires estava quase se tornando o indiscutível destino de férias para a 
comunidade e que se notava o deslocamento iminente do Rio de Janeiro 
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(para Buenos Aires) como a meca do turismo gay na América Latina 
(BAZÁN, 2010, p.455). 
 

Mas, como Osvaldo Bazán escreveu em seu livro, isto era apenas o início. Quando a 

Espanha aprovou o casamento gay no país, em 2005, isso impulsionou a luta pelo mesmo 

objetivo na Argentina. O lema da campanha foi “os mesmos direitos, com os mesmos 

nomes”, uma alusão ao mascaramento da união homoafetiva. 

Beatriz Gimeno e Pedro Zerolo (ativistas) pensaram o mesmo: a lei era algo 
muito forte para que a Espanha pudesse mantê-la sozinha. Os inimigos 
naturais, o PP (Partido Popular) e a Igreja Católica, não ficariam de braços 
cruzados. Se se conseguisse a lei também em um país latino-americano seria 
mais seguro para todos. Então, resolveram buscar no continente o país que 
estivesse mais preparado para ser o continuador. Sim. Foi este (BAZÁN, 
2010, p. 476). 
 

Foram cinco anos de campanha para conscientizar não apenas os políticos, mas 

também a sociedade de que a legalização do “matrimônio igualitário”, como é chamado lá, 

era necessária. Segundo o presidente da Federación Argentina LGBT (FALGBT), Esteban 

Paulón, no momento da aprovação da lei, em 2010, 60% da sociedade argentina em todo o 

país era favorável à causa. (PAULÓN, 2011). Segundo o presidente da CHA, a homofobia é 

mal vista no país e, atualmente, não só os homossexuais defendem os seus direitos, mas os 

heterossexuais também. (GIUBELLINO, 2004). 

A lei do “matrimônio igualitário” só foi aprovada, em todo o país, em julho de 2010. 

No dia seguinte à promulgação, a presidente Cristina Kirchner disse que acordou com “os 

mesmos direitos e havia centenas de milhares de pessoas que haviam conquistado os mesmos 

direitos que eu. Ninguém me tirou nada e eu não tirei nada de ninguém” (BAZÁN, 2010, 

p.600). Com essa legalização, a Argentina foi o primeiro país da América Latina a aprovar o 

casamento homossexual, o que dá a comunidade LGBT os 

direitos de herança e adoção e trata igualmente casais hetero e homossexuais 
em questões judiciais. (...) A Cidade do México aprovou lei semelhante em 
dezembro, mas ela vale apenas na capital. Outros dois países da região, 
Uruguai e Colômbia, permitem uniões civis para casais gays (VEJA, 2010). 



13 
 

 

Apesar disso, a Argentina é um país profundamente católico. A Igreja classifica o ato 

homossexual como pecado, vergonhoso e penoso. “Isso, cotidianamente, traz efeitos terríveis 

para a autoestima e auto aceitação de milhares de jovens LGBT” (PAULÓN, 2011). Mas nem 

a religião foi um impasse para a aprovação do matrimônio igualitário. “O povo não é fanático 

nem irracional. No momento da aprovação do matrimônio igualitário, 65% dos que se 

declaravam católicos praticantes apoiavam a lei” (PAULÓN, 2011). Além disso, “57,6% dos 

cidadãos estavam em desacordo com que a Igreja Católica rejeitasse o casamento gay” 

(BAZÁN, 2010, p. 529). 

Durante a campanha, houve problemas também com a comunidade evangélica, que se 

revelou, em muitos casos, mais conservadora do que a católica. Da Igreja Evangélica, “saíram 

os mais inflamados fanáticos contra a lei” (BAZÁN, 2010, p. 543). Mas também houve 

líderes religiosos que apoiaram a legalização do matrimônio igualitário, como forma de 

“compreensão e inclusão”. (BAZÁN, 2010, p. 543) 

Como efeito cascata, a presença constante do tema nos meios de 
comunicação, a porta aberta para a discussão em cada casa, funcionou como 
a melhor chave para abrir milhares de armários em todo o país. Não há 
estudos a este respeito, mas é vox populi na comunidade que nunca, em um 
período de tempo tão curto, tanta gente saiu do armário, marcando uma 
mudança clara no espírito da época. Todos os dias alguém perguntava na 
sala familiar, enquanto debatiam na televisão, “e se eu sou gay?”. Da tela, a 
conversa saltava para a mesa (BAZÁN, 2010, p. 528). 

 

A aprovação do casamento homossexual significou um avanço importante com relação 

à diminuição da discriminação da homossexualidade na Argentina. 

O impacto das leis é sumamente importante, já que são ferramentas 
indispensáveis tanto para os direitos que garantem como pela (...) ampliação 
da igualdade, dignidade e visibilidade. Portanto, a lei foi uma vitória, mas 
também uma ferramenta de debate social que permitiu diminuir os níveis de 
discriminação (PAULÓN, 2011). 
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Graciela Medina, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais, afirma que o matrimônio 

igualitário causa “uma revolução na base do direito privado argentino, já que muda uma 

instituição básica do direito civil”. (MEDINA, 2010) Segundo ela, o próprio conceito de 

casamento mudou e passou a ser “a união civil registrada de duas pessoas que aceitam se 

submeter a um estatuto legal imperativo, constituinte de um estado civil”. (MEDINA, 2010) 

A presidente da Argentina diz que promulgou uma construção social transversal diversa, 

plural, ampla que “não pertence a ninguém, senão aos que a construíram: a sociedade” 

(BAZÁN, 2010, p. 599). Mas, na verdade, essa construção ainda vai demorar para se 

disseminar por todo o país. 

 

1.1.1. O país dividido entre urbano e rural 

Na Argentina, não há altos índices de violência contra a comunidade LGBT. Os casos 

são isolados e regionalizados. São duas realidades no mesmo país. Cidades como Buenos 

Aires, Rosario e Mar del Plata são lugares nos quais os homossexuais contam com 

visibilidade e circuitos comerciais e culturais específicos. “À medida que se afasta dos centros 

urbanos, as situações e realidades são mais duras e hostis” (PAULÓN, 2011). 

Na época da campanha pela legalização do casamento homossexual, essas regiões 

foram também as mais resistentes. Atualmente, casos de bullying, assédio e até violência 

contra os LGBT não são raridade em “províncias do interior profundo do nosso país, nos 

quais os governos locais, os policiais e as forças de segurança têm uma estrutura repressiva” 

(PAULÓN, 2011). No início de 2011, três casos chamaram a atenção: do jovem que se 

suicidou em La Rioja, depois de sofrer por repressão à sua condição sexual; da travesti que se 

enforcou no Cerro San Bernardo, em Salta e; do chileno que denunciou ter sido detido e 

abusado sexualmente em Oberá. (AG MAGAZINE, 2011a) 
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A prisão foi injustificada, já que ele foi acusado de ter “derramado cerveja 
em uma mulher”. (...) Ele disse que, na delegacia, (...) foi levado a um lugar 
escuro onde o agrediram física e verbalmente por sua condição de gay. 
Depois, contou que, quando se encontrava sozinho na cela, um dos policiais 
colocou outro detento dentro e disse ‘Aí um viado para você transar’ e o 
sujeito abusou do denunciante duas vezes (AG MAGAZINE, 2011b). 
 

Em alguns destes locais do interior, há terapias de “restauração sexual”, que visam 

“curar o homossexual”. Em Resistência, por exemplo, o Ministério de Restauração Sexual, da 

Igreja da Cidade, oferece cursos presenciais ou à distância de “educação sexual integral, 

emocional e espiritual com valores religiosos e princípios de vida básicos” (FORUM 

LIBERTAS, 2010). O discurso não permite divergência: 

“Se alguém sente que a homossexualidade é um problema que pode lhe 
causar dor ou estigma, damos recomendações e múltiplas soluções para que 
ela mude”, diz a professora, que considera que “uma pessoa não nasce, senão 
se torna homossexual por vários fatores”. “A homossexualidade não é uma 
doença e sim um mau hábito, má prática ou desvio sexual. Se a função 
sexual é aprendida, então todos os desvios são corrigíveis.” (FORUM 
LIBERTAS, 2010) 

 

O jornalista Osvaldo Bazán diz que cresceu em Salto Grande, em Santa Fé, e que sua 

mãe perguntou se não havia possibilidade de ele se interessar por uma mulher de cabelo curto, 

quando ele assumiu a sua homossexualidade. 

Quando se é judeu, negro ou o que quer que seja e tem que enfrentar 
discriminação, sempre há a família para se refugiar. Mas quando você é um 
adolescente homossexual, sua família é a primeira que pode chegar a lhe 
discriminar e esse nível de dor é impossível de entender para quem não o 
passou (MINUTO UNO, 2008). 

 

 O problema é educacional. “Fazem falta ações que garantam a educação sexual 

integral com perspectiva de diversidade sexual em todas as escolas e ações contra o assédio e 

comportamento ofensivo por causa da orientação sexual e identidade se gênero” (PAULÓN, 
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2011). Mas, mesmo assim, esta questão discriminatória é localizada. No geral, a Argentina 

está em outro nível de discussão. 

 

1.1.2. Um nível avançado de discussão 

Com a aprovação do “matrimônio igualitário”, a Argentina evoluiu um nível na luta 

pelos direitos da comunidade LGBT. Agora, um dos objetivos dos ativistas é conseguir a 

aprovação de “uma lei de identidade de gênero que reconheça o direito de identidade para as 

pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneros) e garanta o acesso a tratamentos hormonais 

e operações de mudança corporal” (PAULÓN, 2011). A premissa está legalmente respaldada: 

O direito à identidade tem uma direta e indissolúvel conexão com o direito a 
não ser discriminado, à saúde, à intimidade e ao projeto de vida. Constitui 
um conceito genérico que se junta a outros direitos que protegem a pessoa e 
cuja somatória nos dá como resultado o perfil da identidade pessoal. Estes 
direitos estão protegidos em nossa Constituição Nacional e em diversos 
tratados internacionais de direitos humanos incorporados pela mesma (LEY 
DE IDENTIDAD DE GÉNERO, 2009). 
 

As organizações militantes também pedem pela incorporação de “crime por ódio” no 

Código Penal, além da investigação dos casos de assassinatos de homossexuais, que ainda 

acontecem no país (subcapítulo 1.1.1). A CHA contabiliza esses homicídios anualmente e 

apresenta o “Informe sobre violações aos direitos humanos e civis na República Argentina 

baseados na orientação sexual das pessoas e das pessoas que vivem com HIV”. A violência 

contra os homossexuais ainda não desapareceu: 

Ano após ano acontecem assassinatos de homossexuais ou travestis que não 
têm como motivação o roubo, o que leva a crer que a homofobia seja a 
motivação. (...) Como entender os 25 assassinatos de 1996, os 12 de 1997, os 
11 de 1998, os 7 de 1999, os 4 de 2000, os 3 de 2001 ou os 5 de 2002? 
(BAZÁN, 2010, p.441) 

 
Fora essas questões, que já existiam antes da aprovação do matrimônio igualitário, 

uma série de novas problemáticas surgem com essa nova realidade. “Desaparece o princípio 

de preferência materna na guarda de menores de cinco anos; altera o fundamento do regime 
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de dote; aprofunda a necessidade de uma mudança no regime de adoção e imprime urgência e 

necessidade de regular as técnicas de fecundação assistida” (MEDINA, 2010). Todos os 

temas, aliás, ainda utópicos de tão distantes da realidade brasileira.  

 

1.2. Breve panorama da situação no Brasil 

De acordo com dados do último Censo, realizado em 2010, divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há 60 mil casais homossexuais declarados no 

país. Esta foi a primeira vez que a comunidade LGBT foi mensurada (SOARES, 2011). “A 

pergunta ‘cônjuge do mesmo sexo’ foi incluída na sondagem, como forma de contemplar os 

novos arranjos familiares existentes na sociedade” (BARROS, 2011). 

Mas este número não é real, acredita o presidente da Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), Toni Reis. Segundo ele, ainda 

há pessoas que não se assumem homossexuais por diversos fatores, como a família ou a 

religião. “E esse número é só a ponta do iceberg. Daqui a 10 anos, esse número será de 600 

mil”, diz. (BARROS, 2011) 

O Brasil, por mais que tente aparentar o contrário, tem em seu DNA traços 

nitidamente conservadores e preconceituosos. A questão da homossexualidade é um retrato 

disso. Só no Rio de Janeiro, em 2010, “o programa Rio Contra a Homofobia, do governo do 

estado, registrou 600 denúncias de agressões” (G1 RIO, 2010). Em São Paulo, outra grande 

capital brasileira, a situação não é diferente. Dos casos de ataques notificados à Delegacia de 

Crimes Raciais e Delitos de Intolerância de São Paulo (Decradi), 19,65% são por intolerância 

à orientação sexual. O número de assassinatos de homossexuais no país aumentou 62% desde 

2007 (BENEVIDES; GALDO, 2010). 
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Para o jornalista Irineu Ramos Ribeiro, autor do livro TV no armário, a intolerância e 

a violência são proporcionais às conquistas que grupos de gays e lésbicas alcançam em busca 

de visibilidade e reconhecimento de direitos. 

Essa violência contra gays e lésbicas sempre existiu. Acho que até de forma 
muito mais cruel. A diferença é que agora as vítimas mostram a cara, se 
posicionam como homossexuais e denunciam seus agressores. Por isso, tanta 
visibilidade. As igrejas são horrorosas neste quesito também. Estimulam o 
preconceito quando transformam o homossexual em objeto digno de pena. 
Ou seja, colocam-no à margem (RIBEIRO, 2011). 

 

No livro A cabeça do brasileiro, de Alberto Carlos Almeida, por meio de uma 

pesquisa realizada com pessoas de todas as regiões do país, o autor chega à conclusão de que 

o Sudeste, que costuma ser considerada uma região mais vanguardista, não apresenta maior 

liberalismo sexual que as outras. Com relação ao homossexualismo, “o Brasil é homogêneo 

do ponto de vista regional”: 89% dos entrevistados responderam ser contra a 

homossexualidade masculina e 88% contra a homossexualidade feminina. (ALMEIDA, 2007, 

p.156) 

Segundo o Grupo Gay da Bahia (GGB), o estado que mais concentra homicídios de 

homossexuais é a Bahia, com 29 registros em 2010,  

seguido por Alagoas, com 24, e São Paulo e Rio, com 23 cada. O estudo é 
realizado com base em notícias publicadas em jornais e sites. O Nordeste, 
segundo o grupo, concentrou 43% dos homicídios contra integrantes das 
comunidades LGBT (DÉCIMO, 2001). 

 

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o antropólogo Luiz Mott, fundador do 

GGB, afirma que o Brasil é o campeão mundial de crimes relacionados à homofobia. Segundo 

ele, o risco de um homossexual ser assassinado no país é 785% maior que nos Estados 

Unidos, por exemplo. (DÉCIMO, 2001) 



19 
 

O grau de homofobia está diretamente relacionado à influência da religiosidade e da 

escolaridade. Quanto mais religioso, menos favorável ao liberalismo sexual. Dos que se 

declaram evangélicos pentecostais, 95% são contra a homossexualidade masculina. O número 

cai para 77% quando se posicionam os que se dizem sem religião. Quanto à escolaridade, a 

situação é similar: 97% dos analfabetos são contra e, dos que tem nível superior, 75% se 

dizem contra. O número cai conforme o nível de escolaridade aumenta. Lamentavelmente, no 

Brasil, apenas 12% da população é graduada. (ALMEIDA, 2007) 

De longe, os mais liberais em termos de mentalidade sexual no Brasil são os 
que têm curso superior completo. (...) De todos os segmentos analisados, são 
os que mais apoiam o homossexualismo. (...) Mas se esse apoio às práticas 
sexuais liberais é grande entre os diplomados, é pequeno entre os 
analfabetos, tornando imensas as diferenças entre um grupo e outro 
(ALMEIDA, 2007, p. 168). 

 

Irineu Ramos pensa da mesma forma e, segundo ele, a situação é ainda mais grave. 

Para o jornalista, nas escolas, os professores não estão preparados para lidar com os alunos 

diferentes e, ao ignorar o assunto, acabam, muitas vezes, por incentivar a homofobia. 

Sem querer, condenam todos a objeto de chacota. Faço muitas capacitações 
para professores das redes públicas e privadas de ensino e constato que, em 
reuniões pedagógicas, quando são indagados se há algum problema na sala 
de aula, estes comentam do aluno que falta muito, da aluna bagunceira... mas 
nunca citam que este ou aquele aluno sofre bullying devido a sua orientação 
sexual. E sabe por que isso acontece? Porque não sabem lidar com esse tipo 
de dificuldade na sala de aula. Portanto, ignoram o fato, perpetuando a 
discriminação (RIBEIRO, 2011). 

 

Mas grupos e organizações que lutam contra a homofobia e a favor dos direitos dos 

homossexuais não assistem a isso tudo calados. Pelo contrário, Irineu afirma que essas 

associações estão, cada vez mais, engajadas em busca de conquistas e a sociedade civil, de 

certa forma, abre espaço para isso. 
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1.2.1. A luta contra a homofobia no Brasil 

A maior Parada Gay do mundo acontece na Avenida Paulista, em São Paulo. 

Anualmente, a comunidade LGBT se reúne para ser vista e ouvida, reivindicando seus direitos 

neste evento. Em 2010, que era um ano eleitoral, o tema da 14ª edição da Parada foi “Vote 

contra a Homofobia: Defenda a Cidadania”. O público estimado foi de 3,2 milhões de pessoas 

(IG SÃO PAULO, 2011) e a festa durou cerca de seis horas. Segundo Manoel Zanini, 

coordenador-geral do Mês do Orgulho Gay LGBT, o tom político “foi bem mais forte e isso 

está mobilizando toda a comunidade. Cumprimos nosso objetivo que era sensibilizar (as 

pessoas) para a votação”. (G1 SÃO PAULO, 2010) 

Este é apenas um exemplo do que o movimento LGBT é capaz – outras paradas 

acontecem por diferentes cidades do país ao longo do ano, mas a de São Paulo é a que tem 

maior visibilidade. O evento começou nos anos 1990, quando houve um impulso aos grupos 

ativistas. Segundo Regina Facchini e Júlio Assis Simões, autores de Na trilha do arco-íris – 

Do movimento homossexual ao LGBT,  

Esse é um momento de diversificação dos sujeitos do movimento na atual 
designação LGBT, da formação das atuais grandes redes regionais e 
nacionais de organizações, da formação de setoriais em partidos políticos, da 
proposição de projetos de lei e da consagração das Paradas do Orgulho 
LGBT como instrumentos de luta política. Apesar da maior parte das 
bandeiras de luta do movimento já estarem estabelecidas, desde o final dos 
anos 1970, os avanços são lentos e a reação conservadora se fortalece com a 
visibilidade alcançada pelas demandas dessa população (FACCHINI; 
SIMÕES, 2010). 

 

Ainda de acordo com eles, a luta da comunidade LGBT acontece em torno do que é 

dito como moral, saudável e legal, o que é 

Uma evidência a mais de que a sexualidade, longe de ser matéria confinada à 
intimidade e à privacidade de cada um, é um terreno político por excelência. 
A família, a escola, as igrejas, a mídia, a polícia, os esportes, a medicina e a 
ciência tornam a sexualidade em alvo privilegiado de regulação de condutas 
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e exercício de poder, não raro convertendo-a em fonte de estigma, 
sofrimento e opressão. (FACHINI; SIMÕES; 2010). 

 

Mas até mesmo a luta pelos direitos dos homossexuais, de certa forma, sofre 

impedimentos, já que desagrada, como visto no subcapítulo 1.2, grande parcela da sociedade 

brasileira. Em abril de 2011, o site da ABGLT sofreu um ataque de hackers que “adicionaram 

dois posts homofóbicos à página de notícias”, como segue: 

No primeiro deles, há a frase "A favor da família, contra a pederastia". No 
segundo post, "Os Fatos Sobre a Sexualidade", há citações bíblicas para 
embasar os argumentos de que a homossexualidade não seria uma conduta 
correta. Também são feitas referências ao "MOSES - Movimento Pela 
Sexualidade Sadia", que seria "uma importante organização dedicada a 
ajudar homens e mulheres homossexuais durante a transição para um estilo 
de vida celibatário e a transição para a heterossexualidade" (GONSALVES, 
2011). 

 

Os posts também faziam referências ao deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ), que 

já protagonizou uma série de cenas de intolerância à homossexualidade tanto na Câmara 

quanto na televisão. 

  

1.2.2. A homossexualidade na política e questões legislativas no Brasil 

No dia 28 de março de 2011, o deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) participou do 

quadro O povo quer saber, do CQC, da TV Bandeirantes, e, ao responder o que faria se 

tivesse um filho gay, disse: “Isso nem passa pela minha cabeça, porque eles tiveram uma boa 

educação. Fui um pai presente, então não corro esse risco”. Em seguida, perguntado se 

participaria de um desfile gay, em referência à Parada do Orgulho Gay, ele disse que não iria 

porque não promove “os maus costumes, até porque acredito em Deus, tenho uma família e a 

família tem que ser preservada a qualquer custo, senão a nação ruirá” (YOUTUBE, 2011a) 
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No ano anterior, o mesmo político, ao participar do programa Participação popular, 

da TV Câmara, afirmou que a homossexualidade poderia ser curada com agressão. “O filho 

começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro e muda o comportamento dele. Eu vejo 

muita gente por aí dizendo: ‘ainda bem que eu levei umas palmadas, meu pai me ensinou a ser 

homem’”, declarou. (YOUTUBE, 2010a) Houve ameaça de punição ao deputado, com a 

abertura de um processo contra ele, mas não passou disso. Ele disse que não temia retaliações: 

“Estou me lixando para esse pessoal aí (do movimento gay). Eles criaram 
agora a Frente Parlamentar de Combate à Homofobia, a frente gay. O que 
esse pessoal tem a oferecer para a sociedade? Casamento gay? Adoção de 
filhos? (...) Esse pessoal não tem nada a oferecer”, declarou ao chegar ao 
velório do ex-vice-presidente da República, José Alencar, no Palácio do 
Planalto, em Brasília (CAMPANERUT, 2011).  

 

Mas Bolsonaro não é um caso à parte. São políticos com a mesma mentalidade que 

impedem a aprovação de leis favoráveis aos homossexuais, como a criminalização da 

homofobia e a legalização do casamento gay. O senador e pastor Marcelo Crivella (PRB-RJ), 

por exemplo, é conhecido por resistir a esses avanços legislativos. Alegando que “o 

homossexualismo não é o melhor caminho para o ser humano”, ele é contra a lei da 

homofobia, que considera “uma excrescência e fere o direito de liberdade de expressão.” (G1 

POLÍTICA, 2008). 

Para Irineu Ramos Ribeiro, os congressistas ligados à igreja e às correntes 

conservadoras ainda não perceberam que a sociedade está passando por uma mudança. “Caso 

Marcelo Crivella não saiba, é conveniente esclarecê-lo que liberdade de expressão é o direito 

que permite que um indivíduo fale o que quer, porém, que responda por aquilo que disse. O 

que ele defende é a ditadura religiosa e política” (RIBEIRO, 2011) Para ele, a lei da 

homofobia já deveria ter sido aprovada há muito tempo. “Nossos deputados são os maiores 

estimuladores da homofobia no Brasil. Enquanto se recusam a votar leis que beneficiam os 

gays, dão alimento moral àqueles que os odeiam” (RIBEIRO, 2011). 
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Quando o assunto é casamento gay, a questão é ainda mais delicada. Em 2010, os 

então presidenciáveis Dilma Roussef (PT), José Serra (PSBD) e Marina Silva (PV) evitaram 

tocar no assunto durante a campanha eleitoral por temerem perder mais do que ganhar votos. 

Era um risco: no mesmo ano, o Instituto Vox Populi apontou que 60% dos brasileiros se 

posicionavam contra a união de pessoas do mesmo sexo. (CAMARGO, 2011) 

Desde 1996, o Congresso tem entre seus projetos uma proposta que autoriza 
a parceria civil entre homossexuais no Brasil. Por parceria civil, entenda algo 
muito próximo de casamento. Se fosse aprovada no ano em que foi proposta, 
o Brasil estaria na vanguarda dos direitos homossexuais (GWERCMAN, 
2004). 

 

Mas não foi. Durante os oito anos do governo Lula, entre 2002 e 2010, o país teve uma 

grande oportunidade de, enfim, efetivar os direitos dos homossexuais, mas também não 

aconteceu. 

O ex-presidente tinha todas as condições para aprovar estas leis. Ele estava 
com o apoio da população e a chave do cofre que libera verbas para projetos 
congressistas. E o que ele fez? Nada. Apenas criou comissões e mais 
comissões para discutir estes direitos, profissionalizou a militância gay e 
acabou com a oposição LGBT (RIBEIRO, 2011). 

 

Sem a legalização do casamento homossexual, a comunidade LGBT era privada de 

uma série de direitos. Isso só mudou no dia 5 de abril de 2011, quando o Supremo Tribunal 

Federal (STF) aprovou a união homoafetiva no país, o que ainda é diferente do “matrimônio 

igualitário”. Mas esta aprovação concedeu “à união civil gay as mesmas regras da união 

estável heterossexual, previstas no Código Civil. (...) A decisão não assegurou o direito de 

adoção de crianças por parte de casais gays. Esse assunto ainda depende de regulamentação 

do Congresso” (O GLOBO, 2011). O famoso militante João Silvério Trevisan, autor de 

Devassos no paraíso, acredita que esta aprovação foi divisora de águas: 

O mais importante não é o movimento em função do casamento, mas a 
aceitação de que existem homossexuais no Brasil e de que seus direitos não 
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são diferentes dos direitos de nenhum outro cidadão. O fato de o Supremo de 
um país reconhecer a existência, o direito dessas pessoas de constituírem sua 
união amorosa dá uma visão definitiva e clara do que seja um 
relacionamento homossexual (FARAH, 2011). 

 

Na nova Câmara, em exercício desde 2011, há dois políticos engajados nas causas 

homossexuais – o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) e a senadora Marta Suplicy (PT-SP) – 

que relançaram, em março, a Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT. Segundo o 

deputado, a luta é de David contra Golias. “Eu sou o único deputado gay assumido neste 

Congresso Nacional. A frente tem de cara o objetivo de tocar esse projeto (de criminalização 

da homofobia) no Senado e tocar na Câmara a PEC do casamento civil entre homossexuais”. 

(CASTRO, 2011) 

Logicamente, Jean Wyllys já discutiu publicamente com Jair Bolsonaro na Câmara 

dos Deputados e sofre com a constante resistência da Frente Evangélica. Mas esses embates já 

são válidos, visto que antes a comunidade homossexual assistia ao monopólio da oposição.  

Claro que acredito em mudanças legislativas. Se não acreditasse estaria 
depositando toda a capacidade de mobilização nas forças conservadoras e 
retrógradas. Eles (Jean Wyllys e Marta Suplicy) são dois intelectuais 
conectados com o mundo e respeitados dentro do Congresso Nacional. 
Portanto, creio sim que possam ocorrer mudanças (RIBEIRO, 2011). 

 

De qualquer forma, ao olhar para trás, se percebe que o avanço conquistado pela 

militância LGBT foi grande, visto que na época da ditadura, apenas falar da comunidade 

homossexual já era motivo de censura, por ferir “a moral e os bons costumes”. 

 

1.3. Fim da ditadura e avanços sociais 

Tanto a Argentina como o Brasil viveram ditaduras militares, períodos caracterizados, 

entre outras coisas, pela censura aos meios de comunicação e aos artistas, tortura, cassação de 
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opositores e repressão. (FORUM DE ENTIDADES NACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS, 2006) Mas no que diz respeito à comunidade LGBT, a Argentina sofreu mais.  

A homossexualidade na ditadura argentina era um capítulo importantíssimo 
dentro da repressão do país. Havia polícia para detectar homossexuais na 
rua. Eles eram torturados, eram presos por homossexualidade. No Brasil 
nunca houve isso. Neste caso, é impossível deixar de fazer paralelo entre 
esses dois países que se odeiam e estão de mãos dadas para o resto da vida 
(DA SILVA, 1998, p. 71). 

Na Argentina, a perseguição aos homossexuais era comum neste período. As pessoas 

eram presas, torturadas e violentadas por causa da sua orientação sexual no que ficou 

conhecido como “ditatura militar e heterossexual”. Segundo um integrante da CONADEP 

(Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas), o tratamento recebido era parecido 

com os dos judeus: “especialmente sádico e violento”. (BAZÁN, 2010, p.383) As infrações 

eram de uma arbitrariedade dissimulada: 

Depois de algumas horas de persistência, eram informados da possibilidade 
de solucionar o problema mediante o pagamento de uma grande soma de 
dinheiro. As vítimas, pressionadas pelas circunstâncias, habitualmente 
pagavam sem realizar nenhum tipo de denúncia (BAZÁN, 2010, p.374). 

 

Mas não era apenas a polícia que agia violentamente contra homossexuais. A 

sociedade também (e aprovava os atos policiais). “Nos anos de ditadura, prevaleceu um misto 

de tolerância desse comportamento (homossexual) com a sua desaprovação pública”. (DA 

SILVA, 1998, p. 71) Os assassinatos eram divulgados pelos jornais, mas não eram 

investigados. Para as pessoas, tudo era justificado. “Para os companheiros de trabalho, ele 

havia buscado. Para os jornais, ‘esfaquearam outro homossexual’. Para os vizinhos, mataram 

a bicha” (BAZÁN, 2010, p.388).  No Brasil, a situação era outra. 

A política oficial dos militares brasileiros não se destinava a perseguir 
homossexuais, mas estes tinham que se manter no limite que lhes foi 
reservado, revelando que a chamada tolerância era outra forma de 
intolerância (DA SILVA, 1998, p. 71). 
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Essa discriminação por parte da população brasileira, somada à carência de legislação 

específica, já era o bastante para que ocorresse todo tipo de arbitrariedades. (DA SILVA, 

1998, p.72) “A polícia, a qualquer momento, podia prender o indivíduo, levá-lo para uma 

delegacia e arrebentá-lo de porrada pelo fato de ser homossexual. Mas, não tinha uma linha 

política como nos países de esquerda” (DA SILVA, 1998, p.72). 

Essa situação levou muitos brasileiros ao autoexílio. Em outros países, já havia 

movimentos homossexuais, com os quais eles entraram em contato. Essa influência foi 

importante quando eles retornaram ao Brasil, ainda nos anos ditatoriais. Em 1976, o jornalista 

Celso Curi iniciou uma coluna sobre homossexualidade no jornal Última Hora. Obviamente, 

ele sofreu todo tipo de ameaças e censura, “investidas policiais ou de leis que faziam cumprir 

os preceitos da moral e dos bons costumes” (DA SILVA, 1998, p. 86) 

Mas pode-se dizer que esta coluna foi o primeiro passo para que jornalistas se 

reunissem para fundar O Lampião, um jornal nanico e de cunho homossexual, inspirado no 

americano Gay Sunshine, que circulou nos últimos anos da ditadura no Brasil. Os editores 

sofreram perseguições políticas e foram fichados na polícia. Um deles era o hoje autor de 

novelas Aguinaldo Silva (apud DUARTE, 2011, p. 13): 

Éramos 11 jornalistas, todos homossexuais, que resolveram fazer um jornal. 
Foi muito interessante, porque fomos processados duas vezes pelo Armando 
Falcão (ministro da Justiça no governo Geisel). Fomos todos fichados, mas 
não ficamos presos. Depois, até fomos absolvidos. Os processos não eram 
por essa ou aquela reportagem, era contra o jornal todo mesmo. Com base na 
Lei de Imprensa, diziam que ele atentava contra a moral e os bons costumes. 

 

O jornal durou três anos e terminou por divergências dos editores (e não pela 

represália, que teve seu apogeu em agosto de 1980, quando passaram a incendiar as bancas 

que vendiam os jornais alternativos). (DA SILVA, 1998, p.99) Durante o período que 

circulou, foi fundamental para os grupos militantes que começavam a se organizar naquela 



27 
 

época, como o SOMOS, o Beijo Livre, o UVA e o Grupo Gay da Bahia. Como não havia 

Internet, o Lampião era a única forma desses grupos interagirem. 

Com a instalação da democracia, esses grupos começaram a ter maior visibilidade. Na 

Argentina, fundou-se a Comunidad Homosexual Argentina (CHA) em 1984, mas ela só foi 

reconhecida como “pessoa jurídica” em 1992. Ainda em 1982, a revista Siete Dias publicou 

uma foto de um casal gay na capa. “Nasceu o conceito de visibilidade: não existe o que não se 

nomeia. (...) O ocultamento da homossexualidade fez com que sempre se pensasse que 

existiam menos homossexuais do que efetivamente há” (BAZÁN, 2010, p. 407). 

A visibilidade gerou o debate público, que foi especialmente difícil nos primeiros anos 

do boom da AIDS no mundo, quando ela foi associada à homossexualidade, na época 

chamada de “grupo de risco”. Assim, uma matéria da revista Cono Sur, da Patagônia, chegou 

a dizer que a doença era um castigo: 

O melhor que se pode fazer contra a AIDS é persuadir os homossexuais para 
que desistam de suas práticas anormais, mostrar a eles o imoral de sua 
conduta e demonstrá-los por meio da própria AIDS que a natureza não 
deixará de cobrar seu preço pelo que se faz contra ela (BAZÁN, 2010, 411). 

 

Desde então, houve constantes enfrentamentos da comunidade LGBT com a 

comunidade religiosa, sempre resistente à luta pelos direitos da primeira. Mas, de certa forma, 

isso também teve seu lado positivo, no sentido de gerar a discussão, que na época da ditadura 

era censurada. A primeira celebração pelo dia do “orgulho gay” no Brasil aconteceu em 1981, 

organizada pelo Grupo Gay da Bahia (a Parada Gay de São Paulo só foi acontecer em 1997). 

(MOTT, 2001), e na Argentina ocorreu em 1992, em Buenos Aires (COMUNIDAD 

HOMOSEXUAL ARGENTINA, 2000). 

É essa militância, antes coagida, que lutou para que a Argentina promulgasse, ainda 

em 2003, a lei da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Naqueles dias, a sociedade já “não 
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se sentia incomodada por tratar do tema” (BAZÁN, 2010, p.446). No Brasil, levou mais 

tempo para que a luta pelos direitos da comunidade LGBT tivesse uma vitória – e só ocorreu 

em 2011, com a aprovação pelo STF da união homoafetiva – quando, no país vizinho, outra 

lei já havia sido aprovada: a do matrimônio igualitário. “Mesmos direitos com os mesmos 

nomes”. 
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CAPÍTULO II - INFLUÊNCIA DA TELEDRAMATURGIA NA SOCIEDADE 

 

O dicionário Aurélio define novela como uma “peça teatral ou romance com 

apresentação seriada pelo rádio ou pela televisão” (FERREIRA, 2000). Mas aqui será adotado 

como significado de novela / telenovela um “produto complexo e dinâmico da cultura 

característica da era dos meios de comunicação de massa” que “reflete o seu tempo através de 

uma linguagem própria e do uso de instrumentos técnicos e conceituais em constante 

evolução” (PERET, 2005, p. 28). 

No livro Almanaque da Telenovela Brasileira, o autor Nilson Xavier admite ainda que 

este produto “é discutido em mesas de bar e até em universidades” (XAVIER, 2007, p. 11), 

funcionando como formador de opinião. Como prova disso, ele cita produtos que são 

lançados “no rastro do sucesso” das tramas – como álbuns de figurinhas, CDs e bonecas – e a 

moda que chega às ruas, copiando roupas, acessórios e cortes de cabelo usados pelos 

personagens (XAVIER, 2007).  

Um bom exemplo é a novela argentina Casi Ángeles – escrita por Gabriela Fiore e 

Leandro Calderone, e exibida entre 2007 e 2010 pelo canal Telefe, na Argentina, e entre 2010 

e 2011 pela Band, no Brasil. Focada no público jovem, a trama gerou produtos de papelaria, 

informática, higiene pessoal e decoração, além de uma revista com tiragem mensal de 70 mil 

cópias e oito CDs com músicas próprias (CRIS MORENA GROUP, 2011). Em uma 

entrevista, a criadora da novela, Cris Morena, assumiu que este foi seu “melhor produto” 

(GÓMEZ, 2009). 

Mas não se limita ao comercial o poder das tramas. Este pode ser também ideológico: 

A partir dos anos 1970, a telenovela passou (...), cada vez mais, a influenciar 
o comportamento e a cabeça dos brasileiros. Houve, a partir de então, um 
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crescente interesse dos autores em abordar, em suas tramas, temas de cunho 
social, com o objetivo de despertar no telespectador o censo crítico e a 
vontade em discutir esses assuntos. (...) É o que se convencionou chamar de 
merchandising social (XAVIER, 2007, p. 93). 

 

Muito eficiente, ele está presente em quase todas as novelas dos anos 1990 em diante. 

Em 2000, por exemplo, a novela Laços de Família, escrita por Manoel Carlos para a Rede 

Globo, levou ao ar uma personagem que tinha leucemia – gancho necessário para a campanha 

de doação de medula óssea. O resultado foi surpreendente: “A média de cadastrados no 

Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) saltou de 20 para 

900 por mês, no período de novembro de 2000 (quando o tema foi ao ar) a janeiro de 2001 – 

um crescimento de 4.400%” (XAVIER, 2007, p. 198). 

A prática do merchandising social é mais comum justamente em “países do terceiro 

mundo” – entre eles, a Argentina e o Brasil – porque “é uma maneira de mandar mensagens 

de desenvolvimento social para sugerir e incitar mudanças de atitude, de autoajuda e de 

superação” (RUBÍN, 2008). Pesa a isto o fato das novelas terem audiências altas e alcançarem 

“um público bastante variado quanto à idade, gênero e ocupação” (RUFINO, 2007). 

Apesar de sua relevância na vida das pessoas, este produto televisivo costuma sofrer 

preconceito no meio acadêmico. “Desprezadas por políticos e intelectuais, consideradas 

gênero menor, limitado ao entretenimento melodramático e à venda de produtos” 

(HAMBURGER, 2000, p. 19), as novelas vão além e debatem (ou defendem) questões 

políticas, muitas vezes deixando clara a posição da emissora com relação a determinados 

temas.  

A Rede Globo, “líder de audiência em vários horários” (RIBEIRO, 2010, p. 27), foi a 

responsável por levantar a questão da reforma agrária em 1996, em O Rei do Gado, de 

Benedito Ruy Barbosa, por exemplo. A trama incluiu políticos reais em algumas cenas – o 
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que “viola a isenção partidária que legitima a novela como veículo ‘independente’, ou seja, 

como veículo que não serve à política” (HAMBURGER, 2000, p. 32) – e dividiu opiniões, 

principalmente depois da morte do personagem Senador Caxias (interpretado por Carlos 

Vereza), descrito como um político “dedicado, incorruptível e defensor dos direitos das 

minorias” (MEMÓRIA GLOBO, 2010). A crítica de TV Esther Hamburger classificou o fato 

como uma ilustração do “caráter essencialmente polêmico da representação televisiva” 

(HAMBURGER, 2000, p. 26). Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, após a 

exibição do último capítulo, o autor “defendeu seu direito de intervir no debate sobre a 

questão agrária de acordo com sua visão pessoal do problema” (HAMBURGER, 2000, p. 25). 

Agindo com parcialidade ou não, as novelas agradam a audiência ao tratar de questões 

sócio-políticas. Segundo o autor de novelas argentino Ernesto Korovsky, o “público valoriza 

que a ficção trate de temas sérios” (RESPIGHI, 2007), como ele fez em Mujeres de nadie, 

transmitida pelo Canal 13 entre 2007 e 2008. Os capítulos falavam sobre doação de órgãos, 

adoção de crianças, homossexualidade e gravidez na adolescência. Ele acredita que, devido à 

fidelidade do público às novelas, elas sejam um bom espaço para campanhas sociais: 

A história da telenovela está cheia de casos de temas diferentes que tiveram 
forte repercussão social. Todos nos lembramos como as vendas das 
máquinas de costurar aumentaram quando a protagonista de Simplemente 
María comprou uma e se tornou vendedora de roupas. Estamos 
absolutamente influenciados pela TV (RESPIGHI, 2007). 

 

Essa realidade proporcionada por um produto de um meio de comunicação de massa é, 

por si só, um forte argumento para a teoria do agendamento, abordada com maior 

profundidade no próximo subcapítulo. 
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2.1. Mídia e agendamento 

O conceito de agendamento (agenda-setting) é quase sempre fundamentado no 

jornalismo, embora se aplique aos produtos midiáticos como um todo – também inseridas 

nesse universo as telenovelas – e por isso ele será abordado neste subcapítulo. Essa hipótese, 

muito importante para a escola de Teoria da Comunicação norteamericana conhecida como 

Mass Communication Research, defende o poder de influência da mídia sobre o 

comportamento da sociedade como um todo.  

Nos seus estudos, Traquina (2003) comenta a evolução do conceito, que surgiu 

atendendo pelo nome de “efeitos” e só passou a ser chamado de “agendamento” nos anos 

1970. No início, a Teoria dos Efeitos propunha um impacto direto e inevitável da mídia nas 

decisões de todas as pessoas, que respondiam às mensagens de forma uniforme e favorável. 

Mas novas pesquisas, datadas dos anos 1940, mostraram que o poder da comunicação, nesse 

sentido, era menor do que se acreditava. Segundo Lazarfeld (apud TRAQUINA, 2003, p. 16), 

“primeiro, se a mensagem midiática entra em conflito com as normas do grupo, a mensagem 

será rejeitada; segundo, as pessoas consomem as mensagens midiáticas de forma seletiva”. Ou 

seja, embora a mídia possa influenciar a sociedade, essa questão é condicionada e limitada. 

O conceito de agendamento foi avançado por Cohen (1963), que escreveu 
que a imprensa “pode, na maior parte das vezes, não conseguir dizer às 
pessoas como pensar, mas tem, no entanto, uma capacidade espantosa para 
dizer aos seus próprios leitores sobre o que pensar” (TRAQUINA, 2003, p. 
19). 

 

Os assuntos pautados pela mídia repercutem junto ao público, que os discute de forma 

mútua. Mas as pessoas não falam apenas sobre o que é proposto pela comunicação de massa – 

elas têm outros assuntos, originados do próprio dia a dia. Esses temas também alimentam os 

veículos. Ainda de acordo com Traquina (2003), a Teoria do Agendamento é sustentada por 

três pilares: a agenda midiática, essa tão comentada; a agenda pública, ou seja, os assuntos 
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determinados pelo público; e a agenda das políticas governamentais. As três se 

retroalimentam. 

Isso corresponde a dizer que a mesma sociedade que, por alguns de seus 
setores, grupos ou linhas de ação, gera a midiatização enquanto sistema 
produtivo, por outros setores e atividades complementa essa midiatização 
por meio de operações de trabalho e de circulação comentada daquilo que o 
sistema produtivo oferece ao sistema de recepção (BRAGA, 2006, p. 39). 

 

O exemplo usado no capítulo 2 – sobre a questão da reforma agrária inserida na novela 

O Rei do Gado – se aplica aqui novamente. O assunto foi pautado pelo autor Benedito Ruy 

Barbosa, contratado da TV Globo, a partir da realidade do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra. Em outras palavras, o assunto se originou da agenda pública e, ao ser discutido 

diariamente na televisão (agenda midiática), voltou à sociedade com mais força. Quando os 

políticos passaram a debater o tema, fazendo até participações especiais na novela, a reforma 

agrária entrou também para a agenda das políticas governamentais que, por sua vez, volta a 

pautar a pública e a midiática. É um ciclo de influências mútuas. 

Sobre a televisão especificamente, José Luiz Braga fala de “inclusividade” e 

“penetrabilidade”: 

Com o primeiro conceito, referimos o fato de que tudo na sociedade pode ser 
assunto para um ângulo ou outro de tratamento na mídia; com o segundo, a 
perspectiva de que a mídia se insere na sociedade em uma relação que não se 
caracteriza como “face a face”, mais sim de “penetração” – componentes da 
estrutura social se modificam estruturalmente pelo fato de se encontrarem 
em uma sociedade midiatizada (BRAGA, 2006, p. 163). 

 

De qualquer forma, o autor não acredita que o fato de a sociedade discutir a mídia 

signifique que ela está preparada para isso. Braga (2006, p. 42) afirma que a constatação de 

um sistema de interação sobre a mídia não corresponde a uma correção automática de suas 

“eventuais distorções do setor de produção”. 
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Embora a mensagem seja a mesma, cada um a recebe de uma forma. McLeod, Becker 

e Byrnes (1974 apud TRAQUINA, 2003) entendem que a mídia influencia com maior 

eficácia quem tem “necessidade de uma orientação”, ou seja, quem busca informações (ou 

entretenimento), expondo-se mais aos meios de comunicação de massa. Nesse caso, a mídia 

faz mais do que reforçar suas crenças, indicando o que e como deve ser pensado.  

Traquina (2003) também levanta a questão da proximidade dos temas com relação ao 

público. A influência midiática é mais poderosa quando está relacionada a assuntos distantes 

das pessoas (política internacional, por exemplo), já que elas não têm referências diretas que 

possam contradizer o que lhes é passado. Assim, se uma telenovela representa o Rio de 

Janeiro ou São Paulo como cidades seguras e tranquilas, o público dificilmente abraçará essa 

ideia, porque sabe que, na prática, não é assim. Já tramas como O Clone ou Caminho das 

Índias, ambas de Gloria Perez, que lidam com ambientes localizados no exterior e, portanto, 

distantes da realidade da sociedade, têm maior liberdade criativa nesse sentido e, 

consequentemente, fácil aceitação, ainda que não correspondam à realidade. 

No próximo subcapítulo, serão discutidas as diferentes formas de representação dos 

personagens homossexuais na teledramaturgia, o que, segundo a Teoria do Agendamento, 

além de pautar a sociedade, pode, sim, exercer certa influência na forma como ela lida com as 

diferenças de gênero. 

 

2.2. As questões de gênero na ordem do dia 

Os pesquisadores de sexualidade e cultura são unânimes na constatação de que a 

televisão está dando cada vez mais visibilidade à homossexualidade. Em um texto publicado 

na revista Gênero, o presidente da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, Leandro 
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Colling, argumenta que esse novo quadro é resultado do “trabalho incessante dos movimentos 

gays e lésbicos espalhados pelo mundo, que romperam a barreira dos guetos e da 

invisibilidade e passaram a exigir mais respeito e seriedade” (COLLING, 2007a, p. 218). 

Mas Irineu Ramos Ribeiro, membro do Centro de Estudos e Pesquisa em 

Comportamento e Sexualidade (CEPCoS), aponta que a mídia reproduz “um discurso 

preconceituoso quando trata das diferenças de gênero” (RIBEIRO, 2010, p. 22), partindo de 

uma visão heterocentrada “fortemente presente nas redações e produções de programas” 

(RIBEIRO, 2010, p. 130). Segundo ele, a televisão tem dificuldade de abordar o universo da 

homossexualidade, visto que não sabe diferenciar sexo – “macho ou fêmea” (FERREIRA, 

2000, p.634) – e gênero – “a forma como se manifesta, social e culturalmente, a identidade 

sexual dos indivíduos” (FERREIRA, 2000, p.345).  Sobre isso, Ribeiro se aprofunda: 

A tradicional oposição homem/mulher, mutuamente dependente e ao 
mesmo tempo antagônica, adquiriu estrutura binária em virtude de sua 
associação com outras oposições: racional/emocional, forte/frágil, 
ativo/passivo etc. A dicotomia heterossexual/homossexual está 
igualmente presa em uma rede de oposições que a sustenta (RIBEIRO, 
2010, p.43). 

 

Esta questão também é levantada pelo jornalista Luiz Eduardo Neves Peret, que diz 

que o binômio masculino e feminino é uma imposição da sociedade, mas é pouco ou nada 

representativo da realidade: 

[Jimena] Furlani (...) não deixa dúvida de que não há qualquer relação entre 
a prática sexual que a pessoa apresenta com seu caráter, sua profissão ou sua 
conduta social. Entretanto, admite que a sociedade tende a misturar esses 
aspectos da identidade social, especialmente se levarmos em consideração 
que a cultura ocidental é altamente influenciada, ao longo da História, por 
três religiões – Judaísmo, Cristianismo e Islamismo (...) Nessas doutrinas, o 
homem se confunde com o masculino e a mulher com o feminino. (...) 
Embora a orientação sexual do indivíduo não esteja necessariamente 
estampada em sua conduta social, a sociedade parece esperar que o 
indivíduo com uma sexualidade tida como “desviante” demonstre um 
comportamento social igualmente “inverso”; nessa concepção, o homem 
homossexual deve ser feminino e a mulher homossexual deve ser masculina, 
e ambos só podem buscar satisfação sexual com outras pessoas do mesmo 
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sexo, mas que manifestam uma sexualidade “normal”, o que alimenta o mito 
de que os homossexuais procuram levar os heterossexuais “ao erro” 
(PERET, 2005, p. 49). 

 

Para Ribeiro, esse binômio é reforçado pela mídia, que despreza a discussão sobre a 

identidade de gênero. No livro TV no Armário, ele concentra seu estudo na transmissão 

televisiva da Parada do Orgulho Gay de São Paulo de 2007, e conclui que a abordagem tornou 

“sexualidade sinônimo de identidade” (RIBEIRO, 2010, p.128). Ele constatou que apenas 53 

pessoas foram entrevistadas nas 48 matérias exibidas sobre o evento, que reuniu mais de 3 

milhões de participantes naquele ano, o que torna a cobertura pouco representativa do que 

realmente ocorreu: 

As principais reportagens veiculadas na mídia televisiva transitaram entre o 
aspecto econômico (faturamento do comércio) e policial (...). Com isso, o 
verdadeiro foco da Parada – a identidade gay e o combate à homofobia – foi 
deixado de lado. (...) As gravações privilegiaram imagens com drag queens 
caricatos em detrimento de outro tipo de gênero (RIBEIRO, 2010, p. 87). 

 

Ao falar das drag queens, surge um gancho para abordar a Teoria Queer, de suma 

importância quando o assunto é a representação das diferenças de gênero na televisão. 

 

2.2.1. Breve panorama da Teoria Queer 

A palavra queer pode ser traduzida como “estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, 

extraordinário” (LOURO, 2004, p. 38 apud COLLING, 2007a, p. 209). Queer como teoria 

rejeita a classificação das pessoas como heterossexuais ou homossexuais, defendendo “uma 

prática de vida que se coloca contra as normas socialmente aceitas” (COLLING, 2007a, p. 

209). 
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O conceito surgiu nos Estados Unidos, no início dos anos 1990, como uma resposta 

das minorias – formada por “machonas, afeminados, drag kings, drag queens, 

sadomasoquistas, transexuais etc” (RIBEIRO, 2010, p. 42) – que não se sentiam 

representados pelo movimento gay, que parecia ser “constituído somente por homens 

homossexuais, brancos, de classe média alta, sarados, bonitos e bem-sucedidos” (RIBEIRO, 

2010, p. 42). 

Os primeiros trabalhos dos teóricos queer foram influenciados pela obra do filósofo 

Michel Foucault, que se dedicou, entre outros temas, à evolução histórica da sexualidade. 

Os pesquisadores e ativistas pretendem desconstruir o argumento de que 
sexualidade segue um curso natural. “Os estudos queer atacam uma 
‘repronarratividade’ e uma ‘reproideologia’, bases de uma 
heteronormatividade homofóbica, ao naturalizar a associação entre 
heterossexualidade e reprodução” (LOPES, 2002, p. 24 apud COLLING, 
2007a, p. 209). 

 

Resumindo, o queer é o combate a todo e qualquer padrão pré-estabelecido e a 

valorização do diferente, em oposição a uma corrente do movimento gay que pregava – e 

ainda prega – que homossexuais e heterossexuais são iguais em sua normalidade. O queer, 

junto com o movimento feminista, conseguiu diminuir o culto à masculinidade, característico 

do próprio movimento gay. O sociólogo Pedro Paulo de Oliveira chama isso de “crise da 

masculinidade”, no livro A Construção Social da Masculinidade. 

O primeiro e mais duradouro periódico dirigido a homo-orientados na 
Alemanha, Der Eigene (1898-1933), promovia uma masculinidade militante 
e lamentava a existência de homens afeminados. Seu editor, Adolf Brand, 
valorizava comportamentos que se adequavam aos valores contemplados no 
ideal moderno de masculinidade. Alguns colaboradores do jornal chegavam 
a lamentar a existência de um incipiente movimento feminista. (OLIVEIRA, 
2004, p. 166) 

 

Como visto no subcapítulo 2.2, a televisão destaca o queer como a representação única 

existente, no caso da Parada Gay, o que também não faz sentido. O mesmo acontece em 
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telenovelas e programas humorísticos, que constroem personagens estereotipados para 

satirizá-los: “transformam sujeitos em objetos de deboche” (RIBEIRO, 2010, p. 128), com 

“personagens gays afeminados, portadores de temperamento instável, tendo crises histéricas”, 

que “acrescentam uma série de valores negativos a uma identidade” (RIBEIRO, 2010, p. 126). 

Peret também comenta este assunto: 

A maior parte das personagens homossexuais é apresentada a partir de 
elementos de caricatura, como gestos, fala e aspectos visuais (indumentária, 
maquiagem e adornos) exagerados. Especialmente os homens homossexuais 
muitas vezes se confundem com travestis, tal a sua aparente ânsia por 
demonstrarem uma feminilidade artificial (PERET, 2005,  p. 62). 

 

Os personagens assim representados na teledramaturgia são, segundo Colling, a prova 

da tensão entre teóricos queer e o movimento gay, que se manifesta com ameaças de 

processos aos “autores e a própria Rede Globo, em função da existência de personagens 

homossexuais afeminados e/ou caricatos. Em outras ocasiões, teceu elogios quando os 

personagens 'pareciam normais', sem afetações” (COLLING, 2007a, p. 210). 

Essa ‘normalidade’ geralmente está associada à representação dos homossexuais 

dentro de um contexto heterossexual – é a teoria da heteronormatividade.  

 

2.2.2. Heteronormatividade e narrativa da revelação 

O conceito de heteronormatividade pode ser traduzido como “heterossexualidade 

compulsória” (RICH, 1980 apud HIOKA, 2008, p. 96). Segundo a filósofa Judith Butler, que 

se aprofundou na temática feminista e na Teoria Queer: 

A heteronormatividade é a matriz heterossexual imposta aos indivíduos da 
sociedade, e que não é natural, mas sim “imaginária” – já que nem sempre 
ela acontece, como nos casos de homossexualidade. Do contrário, não 
haveria tanta proibição e tabu em relação à homossexualidade. Para ela, não 
somente a heteronormatividade, mas também a instituição masculina e a 
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homofobia não são “a origem, mas o efeito” da proibição da 
homossexualidade (HIOKA, 2008, p.98). 

 

De acordo com as teorias de Butler (apud HIOKA, 2008, p. 98), a 

heteronormatividade tem seu início no nascimento dos bebês, quando os pais escolhem um 

nome feminino ou masculino, determinadas cores para o quarto e para as roupinhas, e 

planejam o futuro da criança, tudo em função de seu sexo. Essa heterossexualidade 

compulsória é reforçada ao longo da vida das pessoas, presente, por exemplo, nas “roupas, 

acessórios, comportamento (modo de sentar, andar, agir com o corpo), postura, tom de voz, 

aparência física (o uso de cabelos compridos e unhas pintadas por mulheres)”. 

A televisão contribui para isso, quando retrata personagens gays dentro de um 

contexto heterossexual. Sobre isso, Leandro Colling se aprofunda em seus estudos, ao analisar 

21 personagens homossexuais em dez telenovelas da Rede Globo entre 1998 e 2008. Segundo 

ele, 16 dos personagens “apresentaram gestualidade que é considerada ‘normal’ e ‘natural’, 

sem indicação de homossexualidade, inscrita dentro de um comportamento heterossexual” 

(COLLING, 2010, p. 12). 

André Fischer (apud VENCESLAU, 2007), dono de um império LGBT – que inclui, 

entre outros, o site Mix Brasil e a revista Junior – argumenta que os personagens “têm que ser 

o mais normalzinho possível, politicamente correto para o público poder aceitar”. 

Da mesma forma que a representação afeminada ou estereotipada, a heteronormativa 

também sofre críticas: neste caso, vindas dos defensores da Teoria Queer, que a acusam de 

reforçadora da homofobia. 

A replicação de construtos heterossexuais em estruturas não heterossexuais 
salienta o status cabalmente construído do assim chamado heterossexual 
original. Assim, o gay é para o hetero não o que uma cópia é para o original, 
mas, em vez disso, o que uma cópia é para uma cópia (BUTLER, 2003, 
p.56-57 apud TRINDADE, 2010, p. 17). 
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 Intimamente relacionada à heteronormatividade da representação dos homossexuais 

na televisão está o que o pesquisador Dennis W. Allen chama de “narrativa da revelação”: 

Ou seja, a presença dos homossexuais nas histórias apenas envolvia a 
suspeita de suas orientações, que é revelada somente próximo ou no final das 
tramas. “A este tipo de narrativa, Allen denomina ‘narrativa de revelação’, 
que existe para constituir um sub-tema da narrativa da heterossexualidade e 
incorporar o inevitável ciclo do amor, casamento, família de forma 
tradicional. Este investimento interpretativo exclui a alteridade ou 
marginalidade da homossexualidade” (OLIVEIRA, 2002, p. 166 apud 
COLLING, 2007a, p. 211). 

 

O conceito é assimilado por outros pesquisadores de homossexualidade e cultura, 

incluindo o próprio Colling, mas também Antônio Eduardo de Oliveira que, em seus estudos 

sobre telenovelas brasileiras dos anos 1990, identificou que a narrativa da revelação domina 

as histórias homoeróticas (COLLING, 2007a, p. 211). Sobre esse aspecto, Peret dá um bom 

exemplo: 

Em 1998, a novela Torre de Babel, de Silvio de Abreu, despencou na 
audiência durante sua primeira fase e só se ergueu depois da explosão do 
shopping center, momento em que o autor aproveitou para eliminar 
personagens considerados antipáticos pelo público, entre eles o casal de 
lésbicas Rafaela (Cristiane Torloni) e Leila (Silvia Pfeifer). O próprio autor 
opinou que seus personagens homossexuais em A próxima vítima, Sandro e 
Jéferson, haviam sido mais aceitos porque o relacionamento dos dois só 
evoluiu e foi revelado ao longo da trama, enquanto que as duas mulheres 
bem sucedidas tinham uma relação clara desde o início da trama (PERET, 
2005, p. 96). 

 

O problema dessa abordagem – popularmente conhecida como o processo de “sair do 

armário” – é que ela deixa os personagens homossexuais dentro de um comportamento 

heteronormativo na maior parte da trama, inviabilizando “um maior desenvolvimento das 

histórias que os envolvem” (COLLING, 2007a, p.217). 

Mas, de acordo com Ribeiro, essa estratégia pode ser intencional. Ele argumenta que 

os “personagens homossexuais são incorporados ao elenco apenas para satisfazer a pressão da 
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comunidade homossexual (...), contudo, ocupam uma posição sem nenhum destaque nas 

novelas (...) e, quando sacrificados e retirados de cena, não fazem falta alguma” (RIBEIRO, 

2010, p. 126). 

Até que ponto essa representação da homossexualidade é, na verdade, uma imposição 

da televisão, como um veículo de comunicação de massa e disseminador de ideologias, ou um 

reflexo do posicionamento do telespectador, é o que será debatido no próximo subcapítulo. 

 

2.3. A televisão como espelho social 

O sociólogo francês Dominique Wolton (1996, p. 60) afirma que “a televisão é o 

principal instrumento de percepção do mundo da grande maioria da população”, assistida por 

ricos e pobres, o que a torna, sem dúvida, um espelho social. Isso significa que o telespectador 

se vê refletido na TV e, por isso, se identifica com o que é transmitido. 

Para Wolton (1996), ao representar a sociedade na qual está inserida, a televisão cria 

laços com e entre os telespectadores que a assistem simultaneamente. Embora a ação de ver 

TV seja individual, todas as pessoas que escolhem determinados programas, canais, horários e 

dias para assisti-los consomem o mesmo conteúdo – tendo acesso à mesma representação e, 

assim, estando ligadas de alguma forma.  

Em uma entrevista realizada em 2006, o sociólogo disse que, apesar de sua relevância, 

a televisão não se dá conta de sua responsabilidade e que é comum os intelectuais 

menosprezarem, também, o seu papel. Wolton (apud CLEMENTE; TRAUMANN, 2006) 

afirma que eles acreditam que a cultura televisiva é um risco para a cultura de elite, 

valorizada, e que o telespectador é um sujeito totalmente passivo, sem senso crítico. Para os 
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intelectuais, as pessoas não têm inteligência suficiente para questionar o que é transmitido 

pela TV.  

Mesmo sendo aparentemente progressistas, os intelectuais nunca tiveram 
interesse pela cultura mediana criada pela televisão. (...) Eles se dizem a 
favor da democracia, mas ao mesmo tempo desqualificam a sociedade de 
massas. Desprezam a inteligência dos milhões de telespectadores, não 
enxergam que uma pessoa pode ser ignorante, mas, ainda assim, inteligente 
(CLEMENTE; TRAUMANN, 2006). 

 

Sobre isso, Ciro Marcondes Filho (1988, p. 84) argumenta que: 

os receptores não são tão passivos como se pensa. (...) As teorias 
conservadoras e totalitárias buscavam demonstrar a irracionalidade da massa 
para justificar governos fortes e ditatoriais. Ora, a massa não é irracional 
nem aceita tudo que tentam lhe impor. Ela avalia, julga e age politicamente, 
mesmo que seja para eleger um mau governante. 

 

Ele diz que não é tão fácil como se pensa influenciar a opinião pública, manipulando o 

telespectador, porque este tem memórias de sua própria vivência, que podem contra 

argumentar o discurso televisivo. Segundo Marcondes Filho (1988), o veículo não é capaz de 

alterar radicalmente a realidade. Na verdade, o que as pessoas buscam na TV é a reafirmação 

das normas sociais – por isso a questão de espelho social. Essa ideia também é defendida por 

Goodlad, que afirma que “os meios de comunicação, então, antes confirmam do que alteram 

as opiniões gerais e (...) atuam como forças conservadoras” (GOODLARD apud 

MARCONDES FILHO, 1988, p.83). A isso Marcondes Filho dá o nome de recepção seletiva. 

Já Irineu Ramos Ribeiro (2010) pensa de outra forma. O jornalista acredita que a 

televisão cria identidades que são copiadas e reproduzidas no dia-a-dia das pessoas. Ele não 

desconsidera o espaço que o veículo dá para culturas regionais, mas não acredita que isso 

diminua seu papel como criador e disseminador de normas de conduta. 

O mesmo é defendido pelo americano Nathan Katzman (apud MARCONDES FILHO, 

1988), que fez pesquisas sobre a audiência das séries da TV no seu país, e concluiu que elas 
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exercem papel fundamental na transmissão de valores e estilos de vida nos Estados Unidos. 

Na Argentina e no Brasil, o equivalente em popularidade das séries são as telenovelas, que 

Wolton (1996, p. 164) chama de estruturadoras da identidade nacional, tratando-se de “um 

caso de escola, ilustrando o papel antropológico fundamental da televisão”.   

O sociólogo atrela a isso o sucesso da TV Globo. Para ele, seria impossível uma 

audiência tão grande se a emissora não atendesse às expectativas dos brasileiros. Wolton 

(1996) diz que, além do aspecto financeiro, o canal se consagrou como o maior do país por 

conseguir ser parte do ideal brasileiro, ao mesmo tempo em que é seu espelho. 

De qualquer forma, Marcondes Filho (1988) diz que a manipulação midiática só é 

possível se contar com um apoio externo, vindo de grupos de poder econômico, político ou 

militar. Ou seja, sozinha, a televisão não é capaz de mudar um quadro e, sem apoio, suas 

campanhas não conseguem bons resultados. Mas ele admite que  

nos programas ficcionais e de entretenimento, superficializam os temas 
sérios e relevantes (tanto no texto como na supervalorização da imagem);  
esvaziam os temas, reduzindo-os a puros clichês e signos; impõem modelos 
estéticos de comportamento, de linguagem, de sexualidade, de prazer, de 
lazer, como se fossem modelos globais e não modelos artificialmente 
construídos para vender mercadorias; privilegiam (também no trabalho 
jornalístico) a espetacularização dos fatos, tornando-os já de antemão 
neutralizados, isolando a participação do público (MARCONDES FILHO, 
1988, p. 94) 

 

Mas em vez de negar o poder de influência da televisão, o que Marcondes Filho não 

quer é que isso se torne uma culpa para o veículo. Ele lembra que a TV é feita por homens, 

em determinado contexto histórico, e que é necessário buscar na sociedade a causa do que e 

como aparece no veículo (MARCONDES FILHO, 1988). 

No próximo capítulo, a representação de personagens homossexuais nas telenovelas da 

Argentina e do Brasil – objeto desse estudo – será analisada, com base na sua repercussão na 

sociedade e na imprensa. 
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CAPÍTULO III - PERSONAGENS HOMOSSEXUAIS NAS TELENOVELAS NA 

ARGENTINA E NO BRASIL 

 

As telenovelas são produtos televisivos populares no Brasil e na Argentina. Em ambos 

os países, grande parte da grade de programação dos canais é dedicada a elas. A TV Globo, 

emissora brasileira líder de audiência, apresenta diariamente três novelas inéditas, uma reprise 

e, eventualmente, uma minissérie, o que representa cerca de 17% das produções levadas ao ar 

em um dia. Já a Telefe, a líder argentina há mais de 20 anos (só perdeu o posto em 2010 para 

o canal El Trece), leva ao ar cinco novelas por dia: três nacionais e duas internacionais (uma 

brasileira), o que significa 29% de sua programação diária. O chamado ‘horário nobre’ – no 

Brasil, a faixa das 21h, e na Argentina, a das 23h – pertence às telenovelas.  

Os personagens e tramas homossexuais – objetos desse estudo – são recorrentes nas 

produções de ambos os países latinos, muitas vezes presentes mais de uma vez na mesma 

trama. Para limitar o quadro a ser trabalhado nessa pesquisa, optou-se por analisar as 

produções da TV aberta concluídas no período entre janeiro de 2000 e setembro de 2011.  

Acredita-se que as telenovelas anteriores à data inicial já foram amplamente estudadas 

e criticadas em trabalhos acadêmicos, possuindo, assim, uma bibliografia bastante extensa. Já 

as produções que não foram concluídas até setembro de 2011 serão ignoradas porque seria um 

risco trabalhar com novelas que ainda estão em andamento, passíveis de uma série de 

mudanças de rumo. De outra forma, o resultado poderia ser superficial. 

 Assim, as novelas argentinas Los Únicos e El Elegido e as brasileiras Fina Estampa e 

Morde & Assopra, todas exibidas em 2011, ficarão de fora desse trabalho. Apesar de 

apresentarem personagens gays e lésbicos, não concluíram suas tramas até setembro, quando 

a análise foi iniciada. A única exceção será aberta a Amor e Revolução, do SBT, por sua 
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importância histórica: essa foi a primeira novela a exibir um beijo entre duas mulheres no 

Brasil, se o caso de Mulheres Apaixonadas for desconsiderado.  Essa e outras questões serão 

discutidas nos próximos subcapítulos. 

 

3.1. Panorama da produção brasileira nos anos 2000 

É cada vez mais comum a presença de personagens LGBT nas telenovelas brasileiras. 

Entre 2000 e 2011, não houve sequer um ano em que não se abordasse a temática gay de 

alguma maneira. Villari (2011) enxerga essa realidade como um avanço: 

Num passado não tão remoto, o homossexual só aparecia para ser 
ridicularizado em programas de humor popular. Ele só era aceito pelo grande 
público se fosse retratado como objeto de escárnio. A grande 
teledramaturgia, porém, passou a abordar a questão com a sensibilidade e o 
respeito que o assunto merece. 

 

Na verdade, as representações estereotipadas com apelação humorística continuam a 

existir – a personagem Valéria Vasquez (Rodrigo Sant’anna), do Zorra Total, é a maior prova 

disso – mas os autores e atores têm preferido uma abordagem heteronormativa. 

Para serem mais aceitos nas telenovelas, os personagens gays necessitam 
anular as suas diferenças e se comportar dentro de um modelo 
heteronormativo? As formas mais contemporâneas de representações de 
gays e lésbicas na televisão em geral não refletem, também, o estágio da 
própria cultura gay atual, que alguns autores relacionam com uma fase pós-
gay ou pós-gueto? (COLLING, 2007a, p. 5). 

 

A questão da “aceitação” do público é bastante polêmica no país: por causa desse 

objetivo, as novelas privam os personagens homossexuais de cenas de carícias e beijos – tão 

comuns entre personagens heterossexuais. A TV Globo, a emissora líder de audiência no país, 

já se posicionou sobre o assunto mais de uma vez: 
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a teledramaturgia – diferentemente das questões éticas e sociais – não é o 
ambiente adequado para levantar bandeiras de comportamento moral no 
campo da sexualidade, baseada na individualidade. Televisão é o espaço do 
coletivo. (...) No nosso entendimento, a causa é a diversidade e o respeito às 
diferenças, e não propriamente a homossexualidade ou a heterossexualidade, 
ou quaisquer outras formas de orientação individual. Estas, não cabe 
promover. Cabe, sim, combater a intolerância, o preconceito e a 
discriminação contra elas, o que temos estimulado cotidianamente inclusive 
por meio de campanhas (STEFFEN, 2011). 

 

Para melhor entendimento desta e de outras questões, o assunto será desdobrado nos 

próximos subcapítulos, que ressaltarão os pontos altos e baixos da teledramaturgia brasileira 

ao tratar da homossexualidade. 

 

3.1.1. De 2001 a 2003: Período carregado de preconceitos nítidos e mascarados 

O início do novo milênio não trouxe mudanças significativas à representação da 

homossexualidade na teledramaturgia brasileira. Se o casal lésbico de Torre de Babel teve que 

ser explodido em 1998 (subcapítulo 2.2.2.), os personagens deste período foram aceitos pelo 

público por serem estereotipados e/ou atrelados ao humor. Um Anjo Caiu do Céu, escrita por 

Antonio Calmon para a TV Globo, por exemplo, trabalhou com a imagem de um estilista 

esnobe e sofisticado, com todos os maneirismos possíveis. O personagem foi interpretado por 

Daniel Dantas, mas morreu no primeiro mês da trama e foi substituído por um impostor 

(Cássio Gabus Mendes), que tendia ao exagero caricato. Na época, o Estadão (2001) noticiou: 

Há uma semana, Cássio já pode ser visto em Um Anjo Caiu do Céu, pela 
Globo, cercado de muita purpurina - no sentido figurado da coisa - pelo 
simples fato de fingir ser gay para ganhar a vida. Mas no fundo, o visual 
moderno e a voz afeminada escondem um homem que em breve vai se 
apaixonar pela amargurada Virgínia. 

 

No mesmo ano, emissora carioca lançou As Filhas da Mãe, que trouxe a primeira 

personagem transexual de uma novela brasileira: Ramona, interpretada por Claudia Raia. Por 
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causa dessa temática, o Ministério da Justiça resistiu a liberar a exibição da trama, escrita por 

Silvio de Abreu, para as 19 horas (XAVIER, 2007).  

Ramona era uma estilista famosa, que chegou a ser chamada de “aberração” em um 

dos capítulos, mas foi bem aceita pelo público. Colling e Sanches (2008) destacam que ela foi 

incluída em um modelo heteronormativo de representação – o fato de ser interpretada por uma 

mulher famosa em vez de um homem não pode ser desconsiderado – e que o tema da sua 

transsexualidade foi relegado a segundo plano para que ela pudesse viver uma história 

romântica: 

Ramona não revela sua transexualidade a Leonardo, e esse segredo é usado 
por Tatiana para chantagear a sua irmã. (...) Antes de saber do segredo de 
Ramona, Leonardo mantém relações sexuais com a transexual e nem 
imagina que Ramona já foi um homem. Leonardo só fica sabendo do 
segredo de Ramona próximo ao fim da novela. Heterossexual convicto, o 
galã fica transtornado ao saber que a estilista era seu o amigo de infância 
Ramón, e não aceita o sentimento que tem por ela. (COLLIN; SANCHES, 
2008, p. 6). 

 

Ainda em 2001, a novela juvenil Malhação, nesta temporada escrita por Patrícia 

Moretzsohn e Emanuel Jacobina, tratou do assunto de forma ainda mais delicada, devido ao 

horário e ao público alvo. Por 15 capítulos, a trama contou com Sócrates (Erik Marmo), um 

aluno homossexual, que se envolveu em brigas por causa de sua condição sexual, pediu para 

fazer aula de Educação Física com as meninas em vez dos meninos e saiu da novela de mãos 

dadas com outro garoto (o que foi considerado um avanço para a época). Jacobina (apud 

VALLADARES, 2001) afirmou que quis fugir do estereótipo de gay delicado e construiu um 

personagem forte, que “não tinha medo de brigar para se defender”. Mas a verdade é que a 

curta permanência de Sócrates na novela já revela a falta de inclusão e tato com esta temática. 

Embora criticáveis, As Filhas da Mãe e Malhação tentaram, cada uma a sua maneira, 

quebrar um tabu, diferentemente da novela Desejos de Mulher, escrita por Euclydes da Cunha 
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para o mesmo canal. Exibida em 2002, a história apelou para o estereótipo ao trabalhar com 

gays afetados e o bordão "Minha Santa Terezinha de Lisieux!": 

O núcleo cômico, encabeçado pelos gays Ariel (José Wilker) e Tadeu 
(Otávio Muller) foi o que mais fez sucesso – e ajudou a elevar a audiência 
para uma média de 32 pontos – porém, devido às mudanças no roteiro, os 
personagens se tornaram caricatos, sendo seguidos pelos que os 
acompanhavam. Pesquisas de opinião pública demonstraram a desaprovação 
de uma relação mais séria e explícita entre os dois e eles tiveram que se 
limitar ao discurso da sexualidade pelo gestual excessivo (PERET, 2005, p. 
101). 

 

Mas a representação grotesca da homossexualidade não foi exclusividade de obras da 

TV Globo neste período. O SBT também não avançou no tema ao incluir o personagem 

Ciri/Cirilo (Eduardo Silva) no remake da novela mexicana Jamais te Esquecerei, reescrita por 

Ecila Pedroso. O personagem era um garçom cômico, homossexual e estereotipado (TERRA, 

2003).  

Sobre isso, Ribeiro (apud TORRES, 2011a) argumenta que esses personagens entram 

nas novelas distantes da trama principal, funcionando como acessórios, que podem ser 

excluídos a qualquer momento. O autor acredita que a TV opta por representações caricatas – 

“dignas de chacota” – ou “no armário”, o que reforça o preconceito nos telespectadores. 

Em 2003, houve mais dois casos na TV Globo: um pontual, na novela Celebridade 

(escrita por Gilberto Braga), na qual a vilã Laura (Claudia Abreu) se envolvia com outra 

mulher (Renata Sorrah) para alcançar objetivos pessoais, demonstrando uma relação 

interesseira em vez de afetiva, e Mulheres Apaixonadas, que foi um caso particularmente 

polêmico. 

Escrita por Manoel Carlos, a novela apresentou três personagens LGBT: o mordomo 

Eugênio (Sylvio Meanda) – “uma retomada da imagem do homossexual efeminado e sem 

vida afetiva presente na trama” (PERET, 2005, p.101) – e o casal adolescente Clara (Alinne 
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Moraes) e Rafaela (Paula Picarelli). O romance das duas conquistou o público que, apesar 

disso, deixou claro que era contra a exibição de um beijo lésbico (XAVIER, 2007, p. 330). 

As meninas eram femininas, educadas e assumidas, embora a palavra “lésbica” fosse 

evitada. Colegas de classe de um colégio de elite, elas sofriam com o bullying praticado por 

outra aluna, Paulinha (Ana Roberta Gualda), intolerante à orientação sexual de ambas. A mãe 

de Clara também não aceitava o namoro da filha e tentava obrigá-la a terminar a relação, o 

que garantia cenas de forte teor dramático. A trama serviu para levantar o debate sobre a 

homofobia, que ganhou as páginas dos jornais e revistas e foi discutida pela sociedade. 

No último capítulo de Mulheres Apaixonadas, Clara e Rafaela se beijaram, o que 

desagradou tanto o público conservador quanto o progressista. Steffen (2011) explica que a 

cena não foi considerada um avanço pelo telespectador simpatizante à temática homossexual 

– e sim uma decepção – porque 

o beijo ocorreu durante a representação do espetáculo “Romeu e Julieta”. 
Rafaela (Paula Picarelli) estava vestida de homem, interpretando Romeu. 
Clara (Alinne Moraes) fazia Julieta. O beijo das duas era encenado dentro da 
peça, e acabava reproduzindo o beijo entre um homem e uma mulher. 

 

Apesar disso, Peret (2005) destaca que o público abraçou as personagens mais por 

enxergá-las como vítimas de ações negativas (no caso, a intolerância) do que por simpatizar 

com a homoafetividade. De qualquer forma, a proposta da novela se diferenciou de todas as 

outras do período e levantou uma expectativa: quando aconteceria o primeiro beijo gay – de 

verdade – em uma novela brasileira? No próximo capítulo, essa questão voltará a ser 

discutida. 
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3.1.2. De 2004 a 2007: A censura ao beijo gay 

Se Mulheres Apaixonadas foi um avanço, por mínimo que fosse, na representação da 

homossexualidade na TV, o ano de 2004 significou um retrocesso, com Pai Gaudêncio 

(Francisco Cuoco) e Abelardo (Caio Blat), personagens estereotipados e cômicos da novela 

Da Cor do Pecado, escrita por João Emanuel Carneiro. Pai Gaudêncio era um pai-de-santo 

afetado, que demonstrava interesse por seu aprendiz, e Abelardo era a ovelha negra de uma 

família de lutadores (os Sardinha): afeminado e sensível, seu sonho era ser maquiador, 

o que assustava os irmãos. O termo “maquiador” foi usado inúmeras vezes 
como metáfora para homossexual. Eles chegaram a amarrá-lo a um poste 
dentro de casa e o forçaram a ver uma exibição de strip-tease, tentando 
“curá-lo”. Apesar do tom farsante do núcleo, grupos do movimento GLBT 
protestaram, afirmando que tais atitudes poderiam servir de exemplo para 
pessoas que ainda consideram a homossexualidade como uma doença 
(PERET, 2005, p. 103). 

 

Pirajá (2004) destaca que, na reta final da novela, o personagem revelou sua 

heterossexualidade e terminou a trama dividindo uma “Maria Tatame” com os irmãos, o que 

serviria de gancho para a discussão dos paradigmas de gênero, mas o tom cômico não 

permitiu isso. Em uma entrevista ao Diário de Pernambuco (2004), Caio Blat disse que: 

A opção profissional não define o sexo. Os homens estão assimilando um 
gosto estético e uma sensibilidade artística que antes a gente só via nas 
mulheres. (...) Tenho sempre cuidado para não exagerar na afetação. Mas 
preciso muito da direção da Denise (Saraceni, diretora geral da novela). Esse 
é o meu maior desafio: ser versátil. 

 

Senhora do Destino, de Aguinaldo Silva, exibida no mesmo ano, também contou com 

um personagem estereotipado: o carnavalesco Ubiracy (Luiz Henrique Nogueira), “efeminado 

ao extremo (...). Ele tinha uma relação complicada com um dos rapazes da comunidade da 

escola de samba, que não aceita a própria orientação bissexual e se considera heterossexual.” 

(PERET, 2005, p.104).  Por outro lado, a novela também apresentou um casal de lésbicas aos 
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moldes de Mulheres Apaixonadas: femininas e não estereotipadas, segundo Colling (2007b) e 

Peret (2005). Interpretas por Bárbara Borges e Mylla Christie, Jenifer e Leonora passaram a 

se relacionar no meio da trama, conquistando os telespectadores, que representavam a maior 

audiência do horário nobre dos últimos anos: 

O público aceitou a relação entre as duas, mostrada de forma um pouco mais 
ousada do que a de Mulheres Apaixonadas, com cenas de carinhos e até uma 
cena na cama. (...) a visibilidade do relacionamento e do direito de adoção de 
crianças por casais homossexuais foi bem vista pelos movimentos em favor 
dos direitos civis (PERET, 2005, p.104). 
 

Por “cena de cama” não se deve entender, claro, sexo explícito. O jornal Folha de S. 

Paulo (2005) lembra que essa foi a primeira vez que duas mulheres seminuas dividiram a 

cama em uma novela, como se houvessem terminado de fazer sexo. “Não houve beijo nem 

carícias ardentes”, mas foi o suficiente para aumentar a audiência do capítulo. Na reprise no 

Vale a Pena Ver de Novo, porém, a cena foi cortada. 

Mas um dos cortes mais comentados da TV brasileira ocorreu em 2005, no último 

capítulo da novela América, de Gloria Perez, exibida pela TV Globo. Ribeiro (2010) recorda 

que a imprensa anunciou com uma semana de antecedência o beijo entre o delicado Júnior 

(Bruno Gagliasso) e o peão Zeca (Erom Cordeiro) no desfecho da trama. O assunto foi pauta 

inclusive do Domingão do Faustão, da mesma emissora, que discutiu a opinião do público 

com relação ao tão polêmico “beijo gay”. Na semana final da trama, Perez (apud Ribeiro, 

2010) disse que os telespectadores haviam evoluído e eram a favor da cena. Mas o tal capítulo 

frustrou milhares de telespectadores. Por um veto da emissora, o esperado 
“primeiro beijo homossexual masculino de verdade na TV brasileira” acabou 
não acontecendo. A expectativa sobre o capítulo foi grande (...). A autora 
escreveu a cena, que foi gravada. Mas na sequência, os personagens Júnior e 
Zeca se encontram numa cena romântica, se aproximam e ocorre o corte para 
uma festa onde os dois dançam felizes (XAVIER, 2007, p. 333) 

 

O corte foi mais polêmico do que poderia ter sido a exibição da cena e fortaleceu a 

ideia de tabu. O assunto foi vastamente explorado pela mídia e Gloria Perez demonstrou 
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constrangimento mais de uma vez, pedindo desculpas à comunidade gay e afirmando que 

houve censura por parte da emissora (TERRA, 2005). Foi comentada a existência de uma 

pressão comercial, nunca confirmada oficialmente. Mais tarde, menos frustrada, a autora 

declarou: “Hoje acho que não deveriam ficar se pegando a esta causa porque se o casamento 

homossexual já está aprovado, para que discutir apenas um beijo? É inútil!” (OFUXICO, 

2011). Em seu blog, o autor de novelas Walcyr Carrasco (2011) comentou a polêmica: 

Nunca houve uma proibição explícita. Mas as TVs abertas têm um temor 
natural. Existe uma “classificação indicativa” que na opinião de muitos, 
entre os quais eu próprio, é uma censura disfarçada. Por um motivo: a 
“classificação” normatiza a programação. Diz o que pode aparecer ou não 
numa novela. Às vezes de forma pouco clara. Se fosse só “indicativa”, não 
haveria normas. O que tem normas é censura mesmo. Preocupadas com a 
“classificação indicativa”, as TVs abertas —na ficção— fogem de situações 
de confronto, como o beijo gay. 

 

O caso influenciou, de alguma forma, a abordagem das novelas seguintes, que 

preferiram fugir das polêmicas e explorar uma zona de conforto. A Lua Me Disse, escrita por 

Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa, trabalhou com o estereótipo nos personagens 

Samovar de Santa Luzia (Cássio Scapin), gay afetado, e a Dona Roma (Miguel Magno), um 

senhor travestido de mulher. O fundador do Grupo Gay da Bahia, Luiz Mott (apud FARAH, 

2011) destaca que a trama apelava para “personagens de terceira idade caricatos e 

humilhantes”, que “vivem desmunhecando e têm a voz esganiçada”. 

Em 2006, Cidadão Brasileiro, escrita por Lauro César Munis para a Rede Record, 

flertou com a consideração da homossexualidade como uma doença – a exemplo de Da Cor 

do Pecado. O alvo da ignorância foi o personagem Nilo (Thiago Chagas), um médico que, 

atraído pelo enfermeiro Aguinaldo (Gustavo Haddad), a princípio se negou a casar-se com 

Julieta (Vanessa Goulart). Mas ela disse que estava “disposta a ajudá-lo e curá-lo desse 

sofrimento. Julieta diz que, se eles se casarem, ninguém vai desconfiar que Nico pensa em 



53 
 

homens. Julieta pede para Nilo deixá-la amá-lo. Nilo aceita se casar com Julieta” (FOLHA 

ONLINE, 2006).  

Houve uma cena homoerótica em que Nilo e Aguinaldo pescavam e o primeiro ficava 

visivelmente seduzido pelo corpo do amigo. HADDAD (apud CELENTIANO, 2011) diz que 

o telespectador adora sexo e violência – é o que dá audiência – então a desculpa de que o 

público “não está preparado” é errada. Para ele, são os anunciantes os preocupados em 

impedir cenas de carícias homoafetivas: “(...) um pudor comercial. (...) Existe muito interesse, 

muito dinheiro envolvido, e isso poderia causar desconforto aos anunciantes”.  

No mesmo ano, Páginas da Vida, de Manoel Carlos, e no ano seguinte, Paraíso 

Tropical, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, trabalharam com casais homossexuais em 

uma relação estável, com os personagens obedecendo o conceito de heteronormatividade e 

esperada discrição. Tanto Rubinho (Fernando Eiras) e Marcelo (Thiago Picchi) – que 

tentavam adotar um filho na primeira trama – quanto Rodrigo (Carlos Casagrande) e Tiago 

(Sérgio Abreu), da segunda novela, foram bem aceitos pelo público da TV Globo. Mas a 

hipótese do beijo gay sequer foi levantada. 

Quiseram os autores (...) que os namorados evitassem afetação. A ideia, 
afinal, nunca foi discutir a homossexualidade no horário nobre. Optaram por 
não mostrar intimidades. E tem dado certo. 

- O relacionamento de Rodrigo e Tiago foi escrito e dirigido desta forma 
para enfatizar a estabilidade e a aceitação do casal em sociedade. Todos os 
personagens da novela convivem com eles na maior naturalidade, e isso faz 
o público entender como o preconceito é tolo - diz Casagrande. - O casal 
quebra mais tabus mostrando estabilidade e aceitação do que mostrando 
intimidade. Não acho que o beijo seja essencial para a história deles 
(MOUSSE, 2007). 

 

Ainda em 2007, Aguinaldo Silva também levou um casal gay ao horário nobre da 

emissora. Em Duas Caras, o afetado cozinheiro Bernardinho (Thiago Mendonça) se envolvia 

com o grosseiro e machista Carlão (Lugui Palhares) – no fim, até se casaram, mas sem beijo 



54 
 

para selar a cerimônia. No mesmo ano, a TV Bandeirantes levou ao ar a novela Dance Dance 

Dance, escrita por Juana Uribe e Yoya Wursch, que também tinha um personagem gay: o DJ 

Christian Garcia (Lorenzo Martin), que confessava sua homossexualidade aos pais, 

desmanchando um noivado fake. A emissora, com pouca experiência em novelas, 

desenvolveu um personagem bastante sutil. "É pela sutileza de gestos, o tom da voz, que o 

público percebe que Christian é gay. Ele é bem resolvido, discreto e até poético", afirmou 

Lorenzo Martin (apud RIPARDO, 2007) na época. 

Mais esdrúxulo era o cabeleireiro Mocho (Jandir Ferrari), da versão brasileira da 

novela Amigas e Rivais, adaptada da original mexicana por Letícia Dornelles para o SBT. O 

personagem consistia em um heterossexual que fingia ser gay, com roupas espalhafatosas e 

comportamento exagerado, para conseguir emprego em um salão de beleza. Naturalmente, 

compunha o núcleo cômico da novela, “baseado no estereótipo dos gays afetados” (MELLO, 

2007). 

Na mesma época, Tiago Santiago escreveu Caminhos do Coração para a Rede Record 

e decidiu incluir um casal gay na trama: o assumido Bené (Deo Garcez) e o enrustido Danilo 

(Claudio Heinrich). Mas, antes mesmo da estreia, a emissora proibiu a existência de um beijo 

entre os namorados (TERRA, 2007), contrariando o desejo dos próprios atores. “Acho uma 

frescura isso de não ter beijo gay em novela. Aparecem as maiores atrocidades na TV, e um 

beijo, que é um símbolo de amor entre duas pessoas, causa a maior polêmica. Não vejo razão 

para não ter”, disse Claudio Henrich (apud CIMINO, 2007). 

Desde então, se tornou prática dos autores avisarem o público, antes da estreia das 

novelas, que, apesar da existência de gays na trama, o beijo não aconteceria – uma decepção 

para a comunidade LGBT. 
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3.1.3. De 2008 a 2009: Uns caricatos, outros enrustidos 

Um total de dez novelas, entre produções da TV Globo e da Rede Record, flertaram 

com a homossexualidade entre 2008 e 2009. Para trabalhar melhor com todas essas histórias, 

as obras serão divididas em personagens heteronormativos, afeminados, confusos e queer. 

No primeiro grupo, consta a maioria: o prefeito Nelson (Aloíso de Abreu), de Três 

Irmãs (TV GLOBO), escrita por Antonio Calmon; a dona de restaurante Stella (Paula 

Bulamarqui), de A Favorita (TV GLOBO), escrita por João Emanuel Carneiro; o fashionista 

Osmar (Marcelo Valle), de Viver a Vida (TV GLOBO), escrita por Manoel Carlos; a juíza 

Estela (Françoise Forton), de Promessas de Amor (REDE RECORD), escrita por Tiago 

Santiago; e as amigas Fernanda (Paloma Duarte) e Maura (Adriana Garambone), de Poder 

Paralelo (REDE RECORD), escrita por Lauro César Munis. 

Desse grupo, Três Irmãs e Viver a Vida apostaram na narrativa da revelação. Nas duas 

primeiras, os personagens só assumiram sua condição sexual na reta final da novela. No 

último capítulo, Osmar apresentou à namorada (Maria Clara Mendonça) o seu namorado 

secreto (Lorenzo Martin) e eles passaram a viver uma relação a três. A produção gravou duas 

versões da cena: uma com e outra sem beijo gay – foi ao ar a mais conservadora (CARAS, 

2010). Já no caso de Três Irmãs, antes mesmo de o personagem se assumir, o autor Antonio 

Calmon (apud BITTENCOURT, 2009) avisou ao público que sua intenção era diverti-lo, com 

personagens hilários: “Tenho profunda consciência social. Sei o que pode e o que não pode na 

TV aberta”.  

Já Stella – da Globo - e Estela – da Record – foram personagens assumidamente 

lésbicas e femininas, que não desenvolveram histórias românticas ao longo da trama. No caso 

da juíza Estela, de Promessas de Amor, uma das desculpas para que a personagem não fosse 

explorada foi a classificação indicativa de 12 anos da novela. A atriz inclusive apareceu mais 
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como a irmã gêmea deste personagem: uma professora heterossexual (CASTRO, 2009). A 

Stella de A Favorita foi mais feliz:  

Nas vésperas do seu casamento, Catarina [Lilia Cabral] reflete sobre sua 
vida e revela a seu noivo que não quer mais se casar, apesar de tudo de bom 
que ele tinha proporcionado a ela. Convidada a viajar com Stela, Catarina 
também vai para Buenos Aires – apesar disso, uma relação homossexual 
entre as duas não foi deixada explícita. Enfim as duas estavam unidas em um 
dos destinos mais gay-friendly da América Latina (SANT’ANA; 
MESQUITA, 2009, p. 7). 

 

Outro caso de sutileza lésbica aconteceu em Poder Paralelo, quando a mulher e a 

amante de Bruno (Marcelo Serrado) se tornaram amigas e se envolveram. As personagens 

protagonizaram cenas bêbadas, inclusive dividindo cama, em que flertavam com diálogos nas 

entrelinhas (YOUTUBE, 2009a). Paloma Duarte (apud NUNES, 2009) comentou que muitas 

cenas gravadas não foram exibidas por causa da classificação etária da novela (12 anos), o 

que chegou a comprometer o texto do autor. 

Do segundo grupo – o dos afeminados – constam Betão (Rodrigo Lopez), de Beleza 

Pura (TV GLOBO), escrita por Andrea Maltarolli; Cássio (Marco Piggosi), de Caras e Bocas 

(TV GLOBO), escrita por Walcyr Carrasco; e  a dupla Haroldo (João Camargo) e Diogo 

(Sérgio Mendes) de Bela, a Feia (REDE RECORD). 

Betão é descrito como um maquiador boa praça, engraçado e amigo de todo mundo. 

Em uma entrevista, o ator Rodrigo Lopez (apud AVILEZ, 2008) revelou que demorou a 

aceitar o papel, porque não queria ficar marcado por interpretar um gay caricato em uma 

novela cômica. Com algumas concessões da emissora, ele entrou na novela: 

Eu não quero fazer piada de gay ou porque ele é gay tem que ser engraçado, 
eu não acho que gay é sinônimo de comédia. O Betão é engraçado porque é 
o jeito dele, porque se mete nas confusões, é ansioso. Só queria fazer se 
fosse dessa maneira, que as pessoas olhassem e se identificassem com uma 
coisa boa, não como caricata, de riso fácil. 
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Também em tom bem humorado foi desenvolvido o shopaholic Cássio, personagem 

afeminado nos trejeitos, no vestuário e no linguajar. 

Walcyr (Carrasco, autor) escreveu os bordões e comecei a brincar com eles. 
'Choquei" foi o primeiro deles. Quando ele escreveu o "tô bege", soltei um 
"tô bege-dégradé". Depois, ele escreveu "tô bege listrado" e a brincadeira foi 
rolando assim. O "rosa chiclete" também faz sucesso. As pessoas gritam de 
longe quando me veem. Cássio é muito carismático, vejo crianças de 4, 5 
anos dizendo "choquei" e "rosa chiclete". É muito gostoso (PIGGOSI apud 
TOURINHO, 2009). 

 

Na época, o ator foi um dos poucos que se posicionou contra o beijo gay nas novelas, 

alegando que “quanto mais leve e sutil for [o tratamento dado a esses personagens], melhor” 

(A CAPA, 2009). Curiosamente, o seu personagem também aparece na categoria dos 

“confusos”, por ter se envolvido com uma mulher durante a trama - mas terminou viajando 

para fora do país com um homem (Ricardo Duque). 

O terceiro e o quarto caso de personagens afeminados aconteceram na mesma novela: 

Haroldo (João Camargo), indiscutivelmente estereotipado (no visual e no comportamento), 

descrito como um “cabeleireiro feliz, feliz até demais” (YOUTUBE, 2009b), e o diretor 

afetado Diogo (Sérgio Mendes), que se veste de forma bem característica. 

No grupo dos confusos – entendendo por confusão aquilo vivido pelos personagens, 

que não têm certeza de sua própria sexualidade e fazem uma série de experimentações – estão 

o Orlandinho (Iran Malfitano), de A Favorita; o Pink (Mauricio Machado), de Cama de Gato 

(TV GLOBO), escrita por Ducha Rachid e Thelma Guedes; o já comentado Cássio, de Caras 

e Bocas; e o suposto casal Diego (Daniel Erthal) e Diogo de Bela, a Feia. 

Orlandinho talvez seja o maior representante deste grupo. Sanches (2009) destaca que 

o personagem oscila entre momentos de afetação e de “normalidade”, possuindo uma 

gestualidade ambígua, um vestuário colado ao corpo e cabelo longo. Apesar de ser 

identificado como homossexual, Orlandinho se relaciona com mulheres para disfarçar sua 
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verdadeira orientação para o pai – o que, a partir de um momento, deixa o próprio 

personagem confuso: 

Ao casar com Maria do Céu [Deborah Secco], ele passou a apresentar um 
"conflito de identidade sexual" e, a partir daí, Orlandinho começa a desejar 
mulheres e homens ao mesmo tempo. Contudo, a novela não abordou a 
existência de uma identidade bissexual (SANCHES, 2009, p. 15). 

 

 O personagem terminou a novela ao lado de Maria do Céu, declarando que ela era a 

única mulher que ele amava. Sanches (2009) ressalta que o desfecho ficou mal explicado, já 

que a possibilidade do bissexualismo não foi levantada, e Orlandinho foi empurrado como um 

“ex-gay”. 

Situação parecida aconteceu com o produtor musical Pink (Maurício Machado), 

personagem que fazia parte do núcleo cômico de Cama de Gato e contava com uma descrição 

estereotipada – “adora moda, música, cinema, celebridades e especialmente as divas pops - 

Madonna e companhia” (CAMA DE GATO, 2010) – mas foi apresentado como “um gay que 

pega mulher” (PRADO, 2010) e terminou a novela casado com Suzana (Marcella Valente). 

No caso de Bela, a Feia, o personal trainer Diego (Daniel Erthal) morava junto com 

Diogo e a relação dos dois era bastante sutil. O namoro nunca ficou claro para o telespectador 

– nem quando Diogo colocou Diego para fora de casa (e, na ocasião, o expulso buscou 

Wanda, uma mulher mais velha, com quem já tinha tido um caso e poderia sustentá-lo). O 

ator Sérgio Menezes (apud TERRA, 2009) defendeu, em uma entrevista, a pouca clareza com 

que a trama tratou da diversidade sexual: “Acho interessante o público não se prender a isso. 

A atenção das pessoas está mais voltada para o caráter do que para a sexualidade”. 

Por fim, só dois personagens deste período podem ser classificados como queer: o 

travesti Docinho (Roberto Bontempo), de Chamas da Vida (REDE RECORD), escrita por 

Cristianne Fridman; e o travesti Walkiria Star (Gilberto Gawronski), de Promessas de Amor. 
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O primeiro teve uma participação bem didática – com discursos sobre a diferença entre grupo 

e comportamento de risco no que concerne às doenças sexualmente transmissíveis 

(YOUTUBE, 2008a) – mas foi afastado da novela no segundo mês de exibição, se mudando 

para a Itália com o namorado. Curiosamente, Walkiria Star apareceu em Promessas de Amor 

vinda do mesmo país, como mostra uma notícia publicada na época: 

Mais de 20 anos atrás, antes de virar travesti, Walkiria era casado com 
Renata (Gorete Milagres). Na novela, há um mistério sobre o pai de Marli. A 
jovem sempre acreditou que o pai trocou a mãe por outra mulher. Mas ele 
estava na Itália, fazendo programas. De volta ao Brasil, Walkiria se 
apresentará à família. A reação da filha será positiva. Vítima de preconceito 
por ser mutante, ela criticará o próprio preconceito. E aceitará o pai 
(PALHANO, 2009). 

 

Nos anos seguintes, a discussão sobre a representação dos personagens homossexuais 

nas tramas brasileiras ganhou ainda mais força, com novos casos polêmicos na tela e nos 

bastidores da TV. 

 

3.1.4. De 2010 a 2011: A luta por visibilidade dentro das tramas 

A década de 2010 começou com a narrativa da revelação na novela juvenil Malhação 

ID, escrita por Ricardo Hofstetter e exibida às 17h30min na TV Globo. Um dos personagens 

secundários era o adolescente Alê (William Barbier), ignorante de sua orientação sexual. O 

tema foi tratado de maneira bastante didática, com conversas frequentes com um psicólogo 

(YOUTUBE, 2010b) e o amigo Valter (Lucas Romano), assumidamente gay (YOUTUBEc, 

2010). 

Quando a temporada foi anunciada, o autor assumiu que a preferência sexual do 

personagem ainda não estava fechada (Alê poderia até ser assexuado) e essa dependeria da 
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“reação do público” (HOFSTETTER apud CONDE, 2009). A revelação só foi feita no 76º 

capítulo: 

Na trama, Maria Cláudia (Isabella Dionísio) tentava de todas as formas 
conquistar Alê (William Barbier) e, depois de finalmente conseguir arranjar 
uma noite juntos, a garota se frustrou e ainda ouviu a declaração sincera do 
moço, que revelou que “a noite de ontem provou o que a gente já 
desconfiava: eu não curto garotas” (ALVES, 2010). 

 

Da mesma forma que ocorreu na temporada de 2000, o horário de exibição e o público 

impediram um aprofundamento no tema e, curiosamente, depois de flertar com meninos, Alê 

terminou a novela junto com Maria Cláudia, “voltando a ser” heterossexual. 

Ainda em 2010, os autores Maria Adelaide Amaral e Vicent Villari escreveram o 

remake da novela Ti Ti Ti para a faixa das 17h da TV Globo. A trama investiu em um 

romance homossexual entre Thales (Armando Babaioff), personagem totalmente 

heteronormativo, e Julinho (André Arteche), que passou pelo processo de autodescobrimento 

da própria sexualidade, até se envolvendo com outro personagem, Osmar (Daniel Del Sarto), 

um cantor sertanejo morto no desenrolar da história. 

O namoro de Thales e Julinho conquistou o público, que demonstrou 92% de 

aprovação ao casal em uma pesquisa virtual (CONDE, 2011). Os atores e autores, no entanto, 

não enxergaram nisso uma oportunidade de levar o primeiro beijo entre dois homens ao ar. 

André Arteche chegou a declarar que “o legal é não ter apelação” (CONDE, 2011), 

entendendo o beijo homossexual como algo apelativo. Villari (2011) argumenta que a 

emissora pediu para que a novela não levantasse bandeiras e que os personagens gays só 

foram bem aceitos porque estavam inseridos em uma história de amor, tolerância e superação, 

tratada de forma bem delicada. De acordo com o autor, não houve a intenção de exibir um 

beijo gay simplesmente porque o público não está acostumado com essa imagem e não quer 

assisti-la.  
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Nossos personagens diziam "eu te amo" um para o outro. Isso não é muito 
mais especial, muito mais forte, do que um beijo? (...) E foi essa abordagem 
humana que não agrediu nem chocou ninguém, que fez com que muitas 
pessoas refletissem e se despissem, parcial ou totalmente, de seus 
preconceitos. Porque nós as tocamos através da emoção, e não de uma 
verdade imposta. (VILLARI, 2011) 

 

A verdade é que, durante a exibição da novela, uma pesquisa foi feita e o resultado 

revelou que a maioria do público (43%) não gostaria de assistir a uma cena de beijo gay, 

porque se sentiria chocada (STEFFEN, 2011). Sobre essa questão, Steffen comenta: 

Com isso, reforça-se a repressão à comunidade gay. O beijo, coroando o final 
feliz dos personagens, é um símbolo do amor eterno, representado nos 
folhetins. Esse beijo é uma marca para os personagens heterossexuais, mas é 
negado aos personagens gays - simbolicamente, eles seriam então privados 
desse final feliz definitivo. 

 

Também sem beijo gay, outra novela da mesma emissora, Insensato Coração, escrita a 

quatro mãos por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, estreou com o anúncio de que haveria 

seis personagens homossexuais em sua trama (o número aumentou depois). 

Eu queria que houvesse uma boa representatividade dos diversos segmentos, 
entre personagens fixos e participações especiais, desde o gay com trejeitos, 
como o promoter Roni, ao professor de Direito Hugo, que não dava pinta. 
Pela primeira vez, uma telenovela brasileira apresentou um leque tão grande 
de personagens gays sem caricatura nem estereótipo. Havia todos os tipos de 
gays, como na vida real, o que gerou identificação no público, tanto hetero 
quanto homossexual (LINHARES, 2011). 

 

Essa trama foi particularmente polêmica – o que rendeu picos de 45 pontos de 

audiência (BERNARDO, 2011). Embora a maioria dos personagens homossexuais não 

vivessem tramas românticas, os autores investiram especificamente na história de um casal: o 

professor Hugo (Marcos Damigo) e Eduardo (Rodrigo Andrade), que viveu durante um bom 

tempo a chamada “narrativa da revelação”. Por mais de uma vez, Damigo (apud TORRES, 

2011a) e Andrade (apud TORRES, 2011b) declararam ser a favor do beijo dos seus 

personagens, apesar da política institucional da emissora, que cortou e podou uma série de 
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cenas do casal, levantando o tema da autocensura (TERRA, 2011). Em um comunicado 

oficial, a TV Globo se pronunciou: 

Ressaltamos que nossas telenovelas não são obras de terceiros. Pertencem à 
TV Globo, que contrata autores para escrever as suas histórias, com o 
desafio de levar ao ar a todos os brasileiros. Logo, não se pode falar em 
censura porque o texto é nosso. (...) Nossas tramas registram a afetividade e 
o preconceito, mas não cabe exaltação (VEJA, 2011). 

 

Linhares (2011) confirma que sofreu pressão da emissora para amenizar a trama de 

Hugo e Eduardo, o que impossibilitou a exibição de um beijo – que ele particularmente queria 

e acreditava que o público estaria preparado para assistir. Segundo o autor, a direção da TV 

Globo pediu que as cenas previstas para acontecerem em um motel (mas sem conteúdo 

erótico) fossem transferidas para outro cenário – para evitar uma reação negativa do público. 

Gilberto Braga (2011) também comentou o assunto: 

Claro que, como gay, eu quero mais é ver e escrever histórias de amor 
homossexual. Como brasileiro, não sei dizer se o espectador convencional 
deva ser respeitado ou não. Penso em termos de Zona Sul carioca e Jardins 
de São Paulo. E o resto do país? Não sei. De qualquer modo, a direção da 
emissora não quer história de amor gay. Contra homofobia, pelo contrário, 
deram toda a força. Eu sou só um escritor contratado. 

 

Esse paradoxo causou bastante desconforto na comunidade gay, que se queixou 

oficialmente contra a emissora. Na reta final da novela, o personagem Gilvan (Miguel 

Roncato), assumidamente gay, foi espancado até a morte por causa de sua orientação sexual. 

A intenção era mostrar onde a homofobia é capaz de chegar, mas a cena violenta foi 

considerada muito forte. De acordo com Brasil (2011), é preocupante a influência que esse 

tipo de cena pode causar nas pessoas: ao mesmo tempo em que alerta contra uma realidade – a 

agressão gratuita contra homossexuais – também pode servir como estímulo para “enrustidos” 

violentos. 
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A novela terminou com a união civil de Hugo e Eduardo – um desejo da mãe do 

segundo – mas sem beijo. Segundo Linhares (2011), “a comunidade gay tem que protestar e 

fazer valer seus direitos, para ganhar mais representatividade nas novelas, reproduzindo na 

telinha o arco da sociedade. Acredito que Insensato Coração tenha dado um importante passo 

nesse sentido. Mas ainda há muito a ser feito”.  

Apesar da primazia da TV Globo, sua concorrência ousou mais nos enredos da 

teledramaturgia, como observado a seguir. 

 

3.1.4.1. O beijo lésbico e a rédea curta de Amor & Revolução  

Amor & Revolução, de Tiago Santiago, exibida em 2011 pelo SBT, ganhou o título de 

primeira telenovela brasileira a exibir um beijo entre duas mulheres. Mas o que pode parecer 

um avanço à primeira vista se torna questionável quando o assunto é desdobrado. A cena em 

questão, protagonizada pelas personagens Marcela (Luciana Vendramini) e Marina (Giselle 

Tigre), foi anunciada com alarde pela emissora para o dia 11 de maio (quarta-feira), mas só 

foi exibida no dia seguinte, como tática para segurar a audiência (CORRÊA, 2011). O 

resultado foi positivo: o capítulo teve média de 6 pontos, com picos de 9, superiores aos 

costumeiros 5 pontos de audiência (JORNAL DO BRASIL, 2011). 

De qualquer forma, a cena, que teve um total de três minutos e 21 segundos, contou 

com diálogos amenizadores como “eu não me imagino tendo uma relação assim”, “não posso 

imaginar o prazer sem um homem”, “mulheres gostam de homens” e “fica só entre a gente, tá 

certo?” (YOUTUBE, 2011b), o que Corrêa (2001) aponta como falta de maior envolvimento e 

substância emocional. 
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Mas a exibição do beijo chamou a atenção da cúpula da emissora para a obra de 

Santiago (2011), que passou a sofrer interferência de diversas ordens, inclusive por parte dos 

anunciantes. Quando o autor tentou fazer a mesma cena entre dois homens foi impedido. Ele 

cogitou até colocar um aviso aos telespectadores, em tela preta, antes de a cena ir ao ar, mas a 

estratégia não foi possível. 

O beijo entre mulheres agrada à população heterossexual masculina. O 
mesmo não acontece com o beijo entre homens. (...) O embate entre parcelas 
progressistas e conservadoras da sociedade é muito presente no Brasil. A 
divisão é grande entre os que aprovam e os que rejeitam, da ordem de 
cinquenta por cento para cada lado (SANTIAGO, 2011). 

 

Na ocasião, a diretora artística do SBT, Daniela Beiruty (apud OLIVEIRA, 2011) 

afirmou que pesquisas provaram que o público considerava o beijo gay “totalmente 

irrelevante” e, por isso, o canal impediu a exibição de novas cenas assim, homoafetivas. O 

autor chegou a escrever um novo beijo para Marina e Marcela, que foi gravado, mas cortado: 

O diretor Reynaldo Boury disse que a cena não existia, mas ela vazou na 
internet. "Não gravamos beijo e garanto que não vai ter." Luciana 
Vendramini, no entanto, confirmou a filmagem. "A Giselle acabou de me 
ligar e disse que a cena não foi exibida. Não assisti à novela porque trabalhei 
até tarde. Não entendemos o porquê. A gente gravou e ficou muito bonito. 
Estamos tristes, foi uma decepção" (PEREIRA JR., 2011). 

 

De acordo com Santiago (2011), ao diferenciar o tratamento de personagens 

heterossexuais e homossexuais, a televisão deixa de combater o preconceito com todo o seu 

potencial. Na sua opinião, as novelas propagam ideologias, como qualquer outra obra de 

consumo de massa, mas se deixam vencer pelo conservadorismo de parte da sociedade 

brasileira. 

Na Argentina, por outro lado, as forças progressistas têm maior importância e o 

tratamento dado às tramas homossexuais é bem diferente do brasileiro, como será abordado 

no próximo subcapítulo. 
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3.2. Panorama da produção argentina nos anos 2000 

A presença de personagens gays nas novelas argentinas é tão comum quanto nas 

brasileiras. Porém, Sirven (2011) e Culell (2011) destacam a existência de cenas de beijo e 

sexo entre homossexuais nas tramas argentinas, que já são tratadas com naturalidade pelas 

emissoras, pela imprensa e principalmente pelo público – como será abordado adiante. 

Fatores que contribuem para isso – e merecem ser ressaltados antes do 

aprofundamento que será feito a seguir – são os horários de exibição das novelas na 

Argentina, costumeiramente depois das 22h, e o esquema de produtoras, que desenvolvem 

seus trabalhos livremente, desde o roteiro até a direção, cabendo às emissoras apenas a 

veiculação das novelas. 

 

3.2.1. De 2000 a 2003: Os personagens gays mostram a que vêm 

Neste período, três tramas argentinas apresentaram temáticas homossexuais, mas duas 

se destacaram: Verano del 98, escrita e produzida por Cris Morena, com exibição pela Telefe, 

e 099 Central, de autoria de Leonardo Bechinni e Marcos Carnevale, e transmissão pelo canal 

El Trece. 

Verano del 98 foi uma novela juvenil, com classificação etária para maiores de 13 

anos, que sofreu algumas mudanças de horários (21h, 19h, 22h) durante suas três temporadas, 

o que influenciou no andamento da trama. O personagem gay era um adolescente de 16 anos 

chamado Tadeo, interpretado por Santiago Pedrero. 

O garoto passou pela narrativa da revelação (comentada no subcapítulo 2.2.2), que 

teve seu clímax quando ele assumiu sua homossexualidade para a família (BRUNO, 1999a), 

mas não se limitou a isso. Sua história foi bastante explorada, graças à boa audiência da 
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novela, com direito a dois romances (BRUNO, 1999b) e a primeira cena de beijo gay entre 

adolescentes da TV argentina.  

A verdade é que representou um passo à frente no assunto. Foi um pequeno 
avanço. E preste atenção no que estamos falando: para que um beijo 
signifique um avanço em uma novela – sendo que novelas se baseiam em 
beijos – é porque viemos de muito antes. Nesse sentido, acredito que se 
caminha aos poucos (BAZAN apud FERRERO; PAZOS; TAGLIAFERRO, 
2009). 

 

Na época, a cena do beijo gay especificamente causou bastante polêmica e, em raras 

situações, o ator Santiago Pedrero chegou a ser ofendido nas ruas (URFEIG, 1999). Em uma 

entrevista, ele disse que 

Quem não gosta de ver essas cenas tem todo o direito de mudar de canal. Sei 
que é um tema complicado no campo social porque não está totalmente 
aceito. Não acho que seja um mau exemplo para ninguém. Faço com muito 
respeito e o melhor que posso (apud ZÓTTOLA, 2000, p.48-49). 

 

No entanto, o caso se tornou mais delicado quando a novela foi exibida no horário das 

19h. Em outra entrevista, o co-autor Claudio Lacelli assumiu que a produção da novela havia 

pedido que a trama homossexual fosse amenizada por causa do público jovem, mais presente 

nessa faixa da programação.  

Não queríamos trair os sentimentos do personagem, então decidimos retirá-
lo [da novela]. Primeiro, ele se envolveu com uma menina (Valeria Britos) e 
estivemos a ponto de casá-lo com ela [Tadeo a abandonou no altar]. Mas o 
mandamos de viagem, porque seria pouco sério um dia estar dizendo ‘sou 
gay’ e no outro gritando ‘agora gosto de mulheres’ (CLARÍN, 2000). 

 

Ricky, interpretado por Mariano Torre, era o par romântico de Tadeo até então. O 

personagem era bissexual e, com a mudança de horário, se apaixonou por uma garota 

(Romina Richi), rejeitando o relacionamento gay que tinha antes. Dessa forma, Tadeo – 

abandonado – não teve final feliz e se mudou para a cidade grande em busca de uma nova 

vida – tudo para evitar problemas com o Comitê Federal de Radiodifusão (CLARÍN, 2000). 
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Em 2002, 099 Central, transmitida às 22h, foi além. A trama abriu espaço para o 

romance de duas policiais femininas, Marisa (Carolina Peleritti) e Silvina (Eugenia Tobal). 

No início da novela, Marisa foi apresentada como uma personagem solteira – algo típico 

quando se trata da representação de homossexuais – mas depois ela se envolveu com Silvina, 

que namorava um homem, mas se descobriu lésbica neste momento. 

Quando Marisa se declarou a Silvina, ela ficou muito confusa, mas depois se entregou 

ao relacionamento lésbico. A cena do ponto de virada da personagem, até então heterossexual 

(mais uma vez a narrativa da revelação), começou com um exercício de alongamento: 

As duas se sentam frente a frente e Marisa segura os braços de Silvina para 
esticá-los. Nesse exercício, elas ficam muito próximas, abraçadas. (...) 
Silvina beija Marisa. (...) O beijo é bem doce. Marisa esperava por isso há 
muito tempo. (...) No fundo, toca a música “Substitute for love”, de 
Madonna. Silvina tira a roupa (...) e começam os beijos quentes e a cena (...) 
dessas duas policiais fazendo amor (LAS AMAZONAS, 2002). 

 

 Além do horário da novela, a diretora da ONG La Fulana, Claudia Castro, destaca o 

interesse do público heterossexual masculino pelo lesbianismo como um fator que 

proporcionou a existência da cena sexual. Segundo Castro (apud FERRERO; PAZOS; 

TAGLIAFERRO, 2009), o relacionamento das duas personagens foi tratado por uma ótica 

masculina, se aproveitando do fetiche causado nesta parcela do público. Mesmo assim, ela 

admite que a trama das policiais lésbicas foi um avanço. As duas terminaram a novela juntas e 

felizes. 

O terceiro beijo gay desse período aconteceu na novela Resistiré, escrita por Gustavo 

Belatti e Mario Segade para a Telefe. Neste caso, porém, a homossexualidade não chegava a 

ser um dos destaques da trama, que abordava uma série de temas, como “corrupção, poder, 

intriga, doenças, erotismo, incesto e elementos policiais” (EL DÍA, 2003).  



68 
 

O personagem Lupe (Sebastián Pajoni) – irmão da protagonista – viajava ao Brasil e 

voltava “diferente” à Argentina. Sua história se resumiu à “dificuldade em confessar à família 

sua condição sexual” (EL DÍA, 2003). Em determinada cena, ele aparece espiando outro 

personagem – Andrés, interpretado por Claudio Quinteros – no banho e, em seguida, 

roubando-lhe um beijo. Diante da recusa desse, ele tenta negar sua orientação: “Foi um 

impulso, me desculpa. Você sabe que eu não sou isso. Não sou assim” (YOUTUBE, 2008b). 

Mas, no decorrer da trama, os dois ficam juntos e acontecem insinuações de sexo.  

As cenas não são tão explícitas como em 099 Central. A primeira acontece contra a 

luz de um abajur, como se mostrasse a relação sexual de dois vultos. Lupe e Andrés aparecem 

tirando suas roupas, depois deitados na cama e, quando estão prestes a fazer sexo, predomina 

a escuridão – o que revela um cuidado especial com a cena. Em outro momento, os dois se 

dedicam às preliminares, tirando a roupa um do outro e ficando apenas de cueca. Mas a cena é 

congelada frequentemente, em tons de vermelho, impedindo uma visão do todo, até que o pai 

de Lupe flagra os dois e o clima é cortado.  

De qualquer forma, Squillaci (2003) ressalta o fato de Lupe não ter trejeitos 

afeminados, não ter voz fina e não andar rebolando os quadris. Segundo ele, neste período, os 

personagens homossexuais saíram do âmbito dos programas humorísticos – onde eram 

motivo de piadas – e ganharam espaço nas telenovelas argentinas, se tornando, inclusive, mais 

reais e menos estereotipados. 

 

3.2.2. De 2004 a 2006: Auge dos personagens queer  

A homossexualidade, segundo Gentile (2011), se tornou praticamente imprescindível 

para as novelas, uma arma na luta pela audiência. Segundo a autora, o personagem mais 
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complexo deste período foi Froilán Ponce (Luis Machín), de Padre Coraje, novela idealizada 

por Adrián Suar, escrita por Marcos Carnevale e Marcela Guerty, com exibição pelo canal El 

Trece às 22h. Floilán era o médico de uma aldeia dos anos 1950 que se travestia de noite, o 

que permite classificá-lo dentro do modelo queer. O personagem protagonizou uma série de 

“cenas fortes”. 

Sua homossexualidade não enfrenta olhares progressistas reais ou supostos, 
mas a aversão e comentários do povo bonaerense dos anos 50.  O homem, 
que na sua juventude se casou e teve uma filha para corresponder às 
aparências, chega à maturidade apaixonado por um jovenzinho e insultado 
até por sua filha. (GENTILE, 2011) 

 

No mesmo ano, a Argentina assistiu a outro fenômeno queer: Los Roldán, novela da 

Telefe que quebrou paradigmas ao inserir a travesti Florencia de la V no elenco, interpretando 

a travesti Laisa. A personagem, idealizada por Adriana Lorenzon e Mario Schajris, tinha um 

tom humorístico e namorava um homem que não sabia de sua condição sexual.  

Para sustentar essa situação (...), ele casualmente desmaia no dia em que a vê 
nua, e sua memória apaga seletivamente o fato. (...) Isso pode ser visto como 
uma forma de discriminação, já que por um lado sua condição de travestismo 
é totalmente aceita, mas por outro seu namorado deixaria de amá-la se 
descobrisse isso. Os autores do programa têm que recorrer a insólitas 
situações para que o segredo de Laisa não seja revelado e não se tenha que 
terminar a principal história de amor da novela. (BRENDA; MAGALI, 
2004) 

 

Os autores ressaltam que a novela e seu sucesso de audiência (média de 35 pontos) 

não seriam os mesmos sem Florencia, mas que sua personagem não correspondeu à realidade. 

Laisa era uma apresentadora de TV glamorosa, sem amigas travestis e alheia a qualquer tipo 

de discriminação. Sua família, os Roldán, tampouco questionava sua sexualidade. Para 

Brenda e Magali (2011), “não parece que a sociedade funcione com a lógica apresentada pela 

TV. (…) O travestismo televisivo aparece como um vago efeito da pós-modernidade, que faz 
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com que se tolerem as diferenças e até exibam as travestis na sala como uma realidade 

socialmente aceita”. 

O sucesso de Florencia não passou despercebido pela concorrência e, no mesmo ano, o 

canal El Trece lançou a telecomédia Los Secretos del Papá, de Adrián Suar. A novela 

vespertina apostou no oposto de Laisa, que fingia ser mulher para o namorado: na trama, o 

ator Rubél Jilguero (Dady Brieva) “é contratado por uma produtora para que se passe por gay 

em uma fábrica de massas, que tem um antecedente de discriminação profissional. A ideia é 

que Rubén demonstre, através de uma câmera oculta, que o dono da fábrica discrimina os 

gays” (RESPIGHI, 2004). O personagem era assumidamente estereotipado. Em uma 

entrevista, seu intérprete confessou trabalhar com uma caricatura, por se tratar de um 

programa humorístico. Segundo Brieva (apud RESPIGHI, 2004), a comédia pede isso: uma 

interpretação mais grosseira. López (apud BRENDA; MAGALI, 2011) discorda e explica que 

essa novela representou um retrocesso, rejeitado pelo público, justamente pela 

estereotipagem. 

Em 2005, a novela Amor en Custodia, produzida por Claudio Meilan e Enrique 

Estevanez para o canal Telefe, apresentou dois personagens homossexuais: o chef Gino 

(Santiago Ríos) e o namorado Pasculli (Guillermo Marcos), que tinha medo de revelar sua 

orientação para a mãe. Mas a história não teve destaque na trama. No mesmo ano, a novela 

Doble Vida, idealizada por Martín Kweller, escrita por Marcelo Camaño e Guillermo 

Salmerón, e exibida pelo canal América 2, chamou mais atenção, por levar ao ar uma cena de 

sexo entre duas mulheres. Um dos temas da trama era a prostituição e uma de suas maiores 

características era o erotismo (mudanças de horário: 22h15min, 23h, meia-noite). Paula 

(Juana Viale) protagonizou cenas eróticas com homens e mulheres, sem ser exatamente um 

personagem lésbico. 
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García (apud GENTILE, 2004) aponta o potencial dessas cenas como alavancas para a 

audiência das novelas. Segundo ele, os produtos televisivos são voltados para o interesse do 

público, que exerce certo voyeurismo, espiando o mundo de um lugar confortável. Culell 

(2011) explica que o telespectador argentino é muito maduro quanto a esse tema e que a 

parcela do público e dos anunciantes que se escandalizam é a menor. “Já é uma problemática 

obsoleta. Em todo caso, se trata de regular o tom ou o tipo de cenas em função dos horários” 

(CULELL, 2011). 

Em 2006, a novela Alma Pirata, concebida por Cris Morena, escrita por Leandro 

Calderone, Gabriela Fiore e Renato D'Angelo, e exibida pela Telefe, tentou abordar a questão 

da homossexualidade em um capítulo, mas caiu “em lugares comuns e representações 

grotescas carregadas de clichês”. (INFOBAE, 2006). Os amigos Andrés (Nicolás Vázquez) e 

Cruz (Benjamín Rojas) foram a uma boate gay, comandada pela transformista Cruela 

(Gustavo Moro). “Não faltaram YMCA e Macho Men, do Village People, como se a 

comunidade gay só escutasse essas músicas. No cúmulo do mau gosto, os atores realizaram 

coreografias desagradáveis diante dos olhares atônitos dos presentes. Não era para menos” 

(INFOBAE, 2006). 

Superado esse episódio, o Canal 9 levou ao ar El Tiempo no Para, uma obra de 

Sebastián Ortega e Pablo Culell, assumidamente gay friendly. Exibida às 23h, a novela adulta 

“abordava a temática de maneira natural e com cenas de conteúdo altamente erótico, sem gays 

‘afetados’” (CULELL, 2011). Uma cena de beijo gay foi ao ar (YOUTUBE, 2006).  

O personagem homossexual central era o jovem Pablo (Walter Queiroz), descrito 

como um bom irmão e dono de uma boate. Ele se separava do namorado (Federico Amador) 

porque este queria manter a relação em segredo, com medo da reação dos outros, e iniciava 

um novo namoro com Lucas (Ludovico Di Santo). Segundo Lamazares (2006), nessa novela, 
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a homossexualidade não foi apresentada como um conflito, mas como uma escolha, e Pablo 

era “talvez a criatura mais heroica dos seus amigos”, com emoção e sensibilidade específicas. 

A definição é interessante, mas heroísmo não é sinônimo de protagonismo. A 

homossexualidade só se tornou o centro de uma novela dois anos depois, com Los Exitosos 

Pells. 

 

3.2.3. De 2007 a 2008: Os gays chegam ao protagonismo 

Cinco telenovelas abordaram a temática gay de alguma forma nestes dois anos: Son de 

Fierro, Por Amor a Vos e Mujeres de Nadie, do canal El Trece; Bella y Bestia e o grande 

destaque Los Exitosos Pells, ambos da Telefe. Essa última foi a responsável por colocar 

personagens homossexuais no centro da história – no protagonismo – pela primeira vez na 

história da TV argentina. 

A trama idealizada por Sebastián Ortega, escrita por Esther Feldman e Alejandro 

Maci, com produção de Pablo Culell, da Underground Contenidos, contava a história do 

jornalista Martín Pells (Mike Amigorena), que mantinha um casamento de fachada com Sol 

Pells (Carla Peterson), companheira de bancada do principal noticiário do canal Mega News.  

Homossexual, o personagem era obrigado pelo chefe a esconder sua orientação para agradar o 

público. (AG MAGAZINE, 2005)  

Dessa forma, Martín era representado dentro de um padrão heterossexual, porque o 

próprio script exigia isso para o desenvolvimento da história. Mas a novela, que tinha média 

de 20 pontos de audiência, também contava com personagens com a sexualidade mais 

explícita, como Tomás Andrada (Diego Ramos), namorado de Martín, e Charly (Diego 

Reinhold), ambos tipicamente afeminados. Culell (2011) explica: 
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Foi uma decisão tomada pelo humor. Nós somos produtores que, em cada 
uma de nossas novelas, mostramos todos os arquétipos de gays: masculinos, 
afeminados, perversos, adoráveis, de tudo, justamente porque não somos 
moralistas. Damos liberdade ao público para tirar suas conclusões. 

 

Sirven (2011) argumenta que os personagens em Los Exitosos Pells eram caricatos e 

que a trama tinha um tom deliberadamente ridículo. No entanto, ele não percebeu diferenças 

no tratamento dos personagens gays e heterossexuais. O ator Hugo Arana (apud FERRERO; 

PAZOS; TAGLIAFERRO, 2009), que atuou na novela, também não acredita que os gays 

fossem mais estereotipados que os outros personagens da trama. No seu ponto de vista, o 

estereótipo faz parte da abordagem teledramatúrgica. 

Volto a insistir que [a homossexualidade] não está mais estereotipada que 
qualquer outra conduta. O que acontece é que uma conduta já incorporada 
não causa estresse. Como sentimos que se deve ter cuidado com a 
homossexualidade, cuidamos do tom. Mas os estereótipos estão em todos os 
aspectos (ARANA apud FERRERO; PAZOS; TAGLIAFERRO, 2009). 

 

Culell (2011) entende que a homossexualidade do protagonista não era sua principal 

característica, nem o fio condutor da história, embora a produtora tenha se preocupado com 

interpretações o mais próximas possível do real: 

A trama seria mais divertida e impactante se Martín fosse gay, mas isso não 
era o centro da novela. A ideia era falar de uma substituição de identidade. A 
novela falava da manipulação dos meios [de comunicação]. Era uma 
comédia muito ácida. O casamento dos apresentadores mais famosos da TV 
era uma grande fachada midiática. (CULELL, 2011) 

 

Bustamante (2009) afirma que essa foi a primeira novela a mostrar a realidade de 

forma integrada, sem segregar as pessoas em grupos conforme suas orientações sexuais. Ele 

acredita que Los Exitosos Pells serviu como arma contra a homofobia, ao retratar os 

personagens gays em harmonia com suas famílias e em desacordo com a imagem de 

promiscuidade. “Tomas ama Martín Pells, tem toda a fortuna e tempo do mundo para lhe ser 
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infiel, mas não é. Em vários capítulos, personagens surgiram de diversos âmbitos para tentá-lo 

(...) [mas ele] segue apostando as fichas na sua relação”. 

Los Exitosos Pells foi um marco na representação de personagens homossexuais nas 

telenovelas, por colocá-los em destaque na trama mas, como já observado, não foi a única 

produção desse período a abordar essa temática. Bella y Bestia, idealizada por Cris Morena, 

Son de Fierro, escrita por Ricardo Rodríguez e Marcelo Guerty, e Por Amor a Vos, idealizada 

por Adrián Suar e escrita por Jorge Maestro, observaram a homossexualidade em um contexto 

familiar. Na primeira, George (Graciela Pal) vivia uma mãe lésbica, cuja namorada só 

apareceu em um único capítulo; na segunda, Don Martín Fierro (Juan Carlos Dual) era um 

avô gay, que abandonou a mulher e os filhos para viver com outro homem; e na terceira, 

Martiniano (Estaban Prol) era um marido que se revelava gay no desenvolvimento da novela. 

Também houve Mujeres de Nadie, idealizada por Adrián Suar e escrita por Ernesto 

Korovsky, que incluiu uma personagem lésbica na trama: a enfermeira Virginia Longoni 

(Laura Novoa). Sua mãe queria que ela namorasse um médico para crescer profissionalmente, 

desconhecendo a condição sexual da filha, interessada na colega de trabalho Cecilia (Eugenia 

Tobal). (TODOTNV TELENOVELAS, 2008) 

De qualquer forma, essas tramas foram insignificantes no que concerne à questão 

LGBT, que apareceu de maneira bastante pontual e pouco explorada, sem importância para o 

desenvolvimento da história. Embora não mereçam um aprofundamento maior, servem para 

ressaltar a naturalidade com que os personagens gays são incluídos nas novelas argentinas. De 

acordo com Ferrero, Pazos e Tagliaferro (2009), os autores, cada vez mais, incluem 

personagens homossexuais nas histórias, o que revela que o assunto já não representa um 

tabu. A visibilidade e aceitação que a comunidade LGBT conquistou na sociedade se reflete 

na televisão. 
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Segundo Sirven (2011), a imprensa já não dá mais tanta importância à temática 

homossexual presente nas novelas e o próprio público encara essas histórias e personagens 

com a mesma naturalidade com que lida com casais heterossexuais. Ou seja, a 

homossexualidade nas novelas já não é mais algo fora do comum. Esse posicionamento por 

parte da mídia só mudou em 2010, quando Botineras levou ao ar uma cena de sexo entre dois 

jogadores de futebol, o que causou certa polêmica. 

 

3.2.4. De 2009 a 2010: O sexo entre dois jogadores de futebol 

O ano de 2009 foi pouco expressivo para a inclusão da temática gay nas telenovelas 

argentinas. O único caso ocorreu em Valientes, idealizada por Adrián Suar e escrita por 

Marcos Carnevale e Lily Ann Martin para o canal El Trece. Na trama, um personagem 

homossexual, interpretado por Marco Antonio Caponi, se apaixonava pelo protagonista 

Segundo Sosa, vivido por Mariano Martinez, mas a história não foi explorada e se limitou ao 

amor platônico. O próprio papel foi considerado uma participação especial. No capítulo 138, 

Segundo  

foi à varanda de seu quarto e viu Isabel se despindo na frente de Federico. 
Isso fez crescer a ideia de que havia um romance entre eles, mas Fede se 
prontificou a desmentir, contando que era gay. Então, atraído por Segundo, 
foi à oficina tentar averiguar se ele também era gay (VALIENTES, 2009). 

 

Como Segundo era heterossexual, não passou disso. No início de 2010, houve outro 

caso: a novela Ciega a Citas, idealizada por Carolina Aguirre e escrita por Marta Betoldi para 

o Canal 7, mostrou um beijo lésbico descontextualizado. A cena foi apresentada em um sonho 

erótico da personagem Lucía (Muriel Santa Ana), o que não representou exatamente uma 

trama romântica, mas apenas um fetiche inconsciente. Lucía sonhou que estava na cama com 
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seus dois amores – Marcelo (Rafael Ferro) e Matías (Nicolás Pauls) – quando, de repente, 

apareceu Gisella (Silvina Luna) debaixo dos lençóis. Coberta por apenas uma toalha, ela 

beijou a protagonista da história. (LA VOZ, 2010) 

Sirven (2011) destaca o interesse dos roteiristas, produtores e programadores por trás 

desse tipo de cena, que serve para chamar a atenção do público para as novelas e aumentar a 

audiência, seja gerando curiosidade ou choque. Segundo ele, o sexo soma às tramas, ainda 

mais quando é homossexual, porque desafia o “padrão estabelecido”. 

Mas o que Valientes e Ciega a Citas ficaram devendo, a novela Botineras, idealizada 

por Sebastián Ortega, escrita por Esther Feldman e produzida pela Underground Contenidos 

para a Telefe, compensou. “Botinera” é o equivalente em espanhol de “maria-chuteira”, o que 

revela o pano de fundo da história: o futebol. A trama investiu no relacionamento 

homossexual entre dois jogadores, polemizando ao lidar com a imagem machista do esporte. 

A novela sofreu mudanças de horário (23h, 22h30min) – resultado de uma luta do 

canal contra a concorrência – mas Culell (2011) afirma que o projeto foi um sucesso, apesar 

da oscilação nos índices de audiência. Segundo ele, o público adorou a história porque ela foi 

apresentada sem ferir a masculinidade dos personagens homossexuais, o que ajudou a vencer 

preconceitos. 

A homossexualidade foi abordada por meio dos personagens Manuel “Flaco” Riveiro 

(Cristian Sancho), um jogador de futebol famoso, casado com uma mulher e pai de duas 

crianças, e Gonzalo “Lalo” Roldán (Ezequiel Castaño), outro jogador de futebol. Os dois 

mantinham um namoro secreto, que poderia ser enquadrado na teoria da representação 

heteronormativa, se não fossem as cenas de romance entre eles. Sobre isso, Bazán (2010, p. 

595) afirma que a história de Flaco e Lalo foi uma das mais comentadas 
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não apenas pelo ambiente em que acontecia, o do futebol, mas também pelas 
fortes cenas de nu de ambos os atores na novela Botineras, que, tendo tudo 
para se converter no primeiro casamento gay da ficção argentina, deixou 
passar a oportunidade e o título ainda está pendente. Claro que em Botineras 
o ‘gay’ só se fazia presente na questão sexual, como se quisessem apagar 
qualquer marca externa de diferença. 

 

Fernández (2010) também comenta esse aspecto da representação da 

homossexualidade, ressaltando que os atores receberam elogios de ativistas gays por não 

tornarem os personagens afeminados ou cômicos. Em uma entrevista, o próprio Cristian 

Sancho revelou a preocupação com a inclusão do personagem em um modelo 

heteronormativo: “[Flaco] Vive em um mundo machista e, de fato, ele é machista. (...) 

Quando construí o personagem, parti da base de que ele é um homem. Não optei pelo 

estereótipo de gay louco. Queria respeitar a comunidade gay, que é exigente na hora de 

assistir” (CIUDAD, 2010). 

O auge da trama aconteceu com a exibição de uma cena de sexo entre os dois 

personagens (beijos já tinham acontecido anteriormente), que não utilizou o truque da 

escuridão a que apelou Resistiré em 2003.  Pelo contrário, a imagem foi bastante clara durante 

os mais de quatro minutos de duração no ar (YOUTUBE, 2010d), e que representaram um 

marco na televisão argentina (EL SOL ONLINE, 2010). 

Flaco acaricia e beija Lalo, que toca as partes íntimas de seu companheiro. 
Depois, se deitam na cama, onde seguem com os beijos. Em outro momento, 
Lalo tira o short do parceiro e simula sexo oral. A cena termina com ambos 
totalmente nus e em uma atitude mais serena e carinhosa. Os níveis de 
audiência de Botineras subiram como espuma e a novela virou a produção 
mais vista da Telefe (EN EL SHOW, 2010). 

 

O autor brasileiro Aguinaldo Silva (apud COSTA, 2011) defende a ideia de que as 

cenas de romances homossexuais só dão audiência no dia em que vão ao ar, porque causam 

polêmica, mas que o público tende a abandonar a novela depois deste capítulo. Sirven (2011) 
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garante que na Argentina não é assim. O telespectador portenho está acostumado a ver casais 

gays nas novelas e esse “castigo”, que seria abandonar a trama, não acontece. 

Curiosamente, Botineras estreou no dia 24 de novembro de 2009 (terça-feira), com 

27,3 pontos de média de audiência, em segundo lugar no ranking (26 NOTICIAS, 2009). 

Quando a cena erótica de Lalo e Flaco foi ao ar, no dia 9 de abril de 2010 (sexta-feira), a 

novela estava em seu pior momento, mas conseguiu ficar em primeiro lugar no ranking com 

15,7 pontos (LA MAÑANA DE CÓRDOBA, 2010). Desde então, a audiência voltou a subir 

e, no último capítulo, em 25 de agosto de 2010 (quarta-feira), a novela alcançou 25,7 pontos 

de média, com pico de 28,5 – o programa mais assistido no dia (PRIMICIAS YA, 2010). 
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CONCLUSÃO 

Após ter estabelecido esse retrato de ambos os países latino-americanos, é possível 

afirmar com segurança que a Argentina é mais gay friendly que o Brasil. No que concerne à 

legislação, os direitos civis da comunidade LGBT naquele país já estão estabelecidos, 

enquanto no Brasil eles ainda engatinham. Embora a aprovação da união homoafetiva pelo 

STF seja um avanço, os brasileiros ainda não entendem – porque a mídia não se propôs a 

explicar – o que isso significa. A maioria das pessoas acredita que união homoafetiva e 

casamento gay sejam sinônimos. O Brasil não permite o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo. A Argentina sim. O que há no Brasil é a concessão dos mesmos direitos de um 

matrimônio heterossexual à união de homossexuais. Ou seja, continua a existir um tratamento 

diferenciado se comparado aos casais heterossexuais. 

Esse contraponto é refletido e reforçado pela teledramaturgia. Ao entrevistar os 

autores das novelas brasileiras, fica clara sua preocupação em não chocar o público quando 

incluem personagens LGBT em suas tramas. Embora gays e lésbicas estejam cada vez mais 

representados nas novelas, o espaço e história destinados a eles ainda é limitado, cuidado, 

vigiado. Esse tratamento, de alguma forma, é assimilado pelo telespectador, que também 

impõe limites a aceitação dessa condição sexual. Explica-se: da mesma forma que o beijo gay 

é vetado na TV, seguranças de shopping se dão ao direito de impedir casais homossexuais de 

se beijarem em público, como fazem namorados heterossexuais. 

Essa questão do “beijo gay”, tão polêmica, só deixará de sê-lo quando for exibida nas 

novelas, que se dizem espelho da sociedade. Há homossexuais no Brasil e, sim, eles se 

beijam. Essa é a realidade. O incômodo de uma parcela da audiência apenas refletirá os 

preconceitos mascarados da sociedade. Esse tabu – que os autores tentam amenizar, 

diminuindo sua importância – está diretamente relacionado ao corte da cena em América, de 
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Glória Perez, já que ela havia sido anunciada com estardalhaço. Desde então, a comunidade 

LGBT busca uma retratação. Seria preferível reclamar da não existência de carícias 

homoafetivas nas tramas a lutar contra a censura (não há melhor palavra para definir o que 

acontece, embora a TV Globo e seus contratados rejeitem o termo). 

Os autores escrevem, os atores e diretores gravam, mas as cenas não vão ao ar. Tais 

cortes não poderiam ser nomeados de outra maneira. Em função da “classificação etária”, o 

beijo entre pessoas do mesmo sexo é vetado, enquanto cenas de violência e outras bastante 

eróticas, envolvendo casais heterossexuais e, de preferência, atrizes exuberantes, vão ao ar 

diariamente.  

Na Argentina, a situação é diferente. Embora a audiência não seja desprezada, já que o 

trabalho é voltado para ela, responsável pelo lucro das emissoras e produtoras, as tramas das 

novelas se preocupam mais em tratar personagens homossexuais e heterossexuais de forma 

igualitária. Há cenas de beijo e sexo entre dois homens e duas mulheres, porque também 

existem entre um homem e uma mulher.  

Essa não é uma realidade recente, vem do século passado: segundo Bazán (2010), o 

primeiro beijo entre dois homens foi exibido na TV argentina em 1992. Quando vier a 

acontecer no Brasil, também será gerada uma polêmica. É a sua repetição que leva à 

naturalidade. Os beijos gays nas novelas são cada vez mais comuns e menos noticiados pela 

imprensa na Argentina. Já não é visto como algo de outro mundo. 

Vale ressaltar, mais uma vez, que os artistas nesse país possuem maior liberdade 

criativa. As novelas são desenvolvidas em produtoras independentes e exibidas pelos canais 

de TV aberta, diferentemente do Brasil, onde existe uma prevalência de produção. Quando a 

TV Globo – citada, por ser a mais cobrada – se posiciona afirmando que contrata os autores 

para escreverem para ela e, portanto, o texto lhe pertence, isso tem um significado mais 
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amplo. Quase todos os entrevistados relataram, de alguma forma, a existência de 

recomendações, por mais sutis que tenham sido, vindas da emissora, que demonstra especial 

atenção à temática gay. O trabalho das produtoras argentinas funciona de outra forma. São 

elas as responsáveis pela contratação dos profissionais para as novelas. O projeto é vendido 

para as emissoras (mais ou menos como o SBT fazia ao importar produções mexicanas). Ou 

seja, o texto não é dos canais de televisão, o que já faz muita diferença. 

De qualquer forma, não se pode negar que os argentinos têm um desejo maior de ousar 

e causar desconforto no telespectador. A teledramaturgia brasileira, não apenas no que se 

relaciona ao tema da homossexualidade, mas no geral, opta por explorar fórmulas repetidas, 

que têm retorno garantido. É o caso do recurso recorrente de um assassinato a ser desvendado 

até o fim da trama. No âmbito da sexualidade, a ordem é para não chocar o público e, por 

vezes, é válida a associação entre homossexualidade e humor, que é a forma mais digerível 

para o telespectador conservador e/ou preconceituoso.  

Durante a elaboração desta monografia, a TV Globo começou a exibir a novela Fina 

Estampa, de Aguinaldo Silva, que conta com o afetado Crô (Marcelo Serrado) no elenco. 

Considerando-se a existência de vários “tipos” de homossexuais – sendo a opção de gênero 

apenas uma das infinitas características que uma pessoa pode ter – todas as suas 

representações são válidas, desde que não caiam na caricatura, como é o caso desse 

personagem, que beira o ridículo. Mas o público o adora, segundo a imprensa. O que leva a 

crer num reforço televisivo dos estereótipos de representação dos homossexuais na sociedade 

brasileira. 

Espera-se que este trabalho sirva como referência para futuras pesquisas e que, quando 

elas forem realizadas, a realidade já seja outra e o Brasil tenha se tornado um país mais 
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tolerante e não apenas dissimulado. Afinal, o público conservador não é o único a garantir a 

audiência na TV brasileira. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM ESTEBAN PAULÓN (ATIVISTA 
ARGENTINO) 

 
1. Como você vê a situação da homossexualidade na Argentina atualmente? 

Se vive uma situação contraditória. Por um lado, a igualdade plena foi alcançada 
através da lei 26.618 do Casamento Igualitário – o que equipara todas as famílias e casais 
quanto ao acesso, proteção e reconhecimento do Estado. Mas há diversas situações agravadas 
nos últimos tempos com relação à perseguição ou bullying homo/lesbo/trans fóbico. Essas 
situações acontecem nas províncias do interior profundo do nosso país, onde o governo, a 
polícia e as forças de seguranças continuam com uma estrutura repressiva. Em outro ponto, 
não há iniciativas governamentais de política pública de nível nacional ou provinciano, salvas 
algumas ações dispersas sem impacto em escala social. 

 
2. A Argentina é um bom lugar para um homossexual viver? 

Com base na resposta anterior, algumas cidades, como Buenos Aires, Rosario e Mar 
del Plata, são boas, porque há possibilidade de visibilidade e circuitos comerciais e culturais 
LGBT. À medida que se afasta dos centros urbanos mais povoados e próximos das capitais, a 
situação e a realidade são mais duras e hostis. 

 
3.Quais os problemas que a comunidade LGBT enfrenta na Argentina? 

Após a aprovação da lei do Casamento Igualitário, existem várias matérias pendentes 
para o coletivo LGBT, como a aprovação de uma lei de identidade de gênero, que reconheça o 
direito a identidade das pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneros) e garanta o acesso 
aos tratamentos hormonais e operações de mudança corporal. Também fazem falta ações que 
garantam a educação sexual integral, com perspectiva de diversidade sexual, em todas as 
escolas e ações contra a perseguição por causa da orientação social e identidade de gênero. 
Outras demandas têm a ver com o acesso à moradia, à segurança, à integridade, ao registro de 
crimes e delitos por causa da orientação sexual e políticas de emprego, que incorporem o 
coletivo trans no trabalho registrado. 
 
4. No Brasil, há muitos casos de violência e assassinatos de homossexuais, 
principalmente nas grandes capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo. Isso acontece na 
Argentina? Também é significativo? 

Na Argentina, se registra um aumento desse tipo de crimes e atos violentos em cidades 
mais afastadas da capital. Talvez em capitais de províncias, onde as pessoas LGBT muitas 
vezes são vítimas de abusos policiais e da impunidade por parte de setores vinculados ao 
poder político. 
 
5. Como a sociedade em geral se comporta com relação à homossexualidade? Há muito 
preconceito? 

Houve um avanço importante com relação aos preconceitos com respeito à 
homossexualidade, mas ainda persistem atitudes discriminatórias. O casamento igualitário foi 
incorporado positivamente em termos de conquista social, mas ainda vai demorar para que a 
sociedade assimile a visibilidade desses casamentos. Também continuam os preconceitos ao 
coletivo trans. 
 
6. Qual o impacto das leis contra a discriminação e do casamento gay na sociedade? 

O impacto das normas legais é sumamente importante, já que são ferramentas 
indispensáveis tanto pelos direitos que garantem quanto pela noção de legitimidade que dá ao 
coletivo. No caso do casamento igualitário, por exemplo, o impacto não foi apenas pelos 
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direitos concretos conseguidos, mas também pela noção de ampliação de direitos, de 
igualdade, de dignidade, de visibilidade. Portanto, a lei foi uma conquista, mas também uma 
ferramenta para um debate social, que permitiu diminuir os níveis de discriminação. No caso 
da lei contra a discriminação – pendente de aprovação por parte do Senado nacional – se 
permitirá contar com ferramentas de penalização aos atos discriminatórios, para que tenham 
castigos de acordo. 
 
7. No Brasil, várias pesquisas oficiais mostram que a maioria da sociedade não está a 
favor dessas leis aqui. Quando as leis foram votadas na Argentina, a população era 
favorável? 

O apoio a essas iniciativas foi uma construção social que levou cinco anos. Quando 
começamos a campanha pelo casamento, apenas em Buenos Aires o apoio era majoritário. 
Nas outras cidades “progressistas”, a sociedade estava dividida e, no interior, a situação era 
muito difícil. Ao longo dos cinco anos de campanha, conseguimos reverter a situação, 
conseguindo a aprovação de 60% da sociedade argentina, em todo o país, no momento da 
aprovação da lei. Esse foi precisamente um trabalho das organizações (a Federação Argentina 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trans), que impulsionamos a lei, a campanha na justiça e a 
visibilidade do debate público em torno do tema. Era necessário ter a maioria da sociedade 
favorável para a aprovação de leis e ampliação de direitos para o coletivo LGBT, não apenas a 
nível político/partidário, mas também em consenso social. De todos os modos, o importante é 
ter um objetivo e trabalhar para realizá-lo. As condições sociais são mutáveis se a estratégia é 
correta. 

 
8. Agora que a comunidade LGBT já tem leis a seu favor, o que falta? 

Há muitas coisas pendentes. Como dizíamos antes, a política pública, a saúde, o 
emprego, a moradia. As leis são instrumentos de igualdade legal, mas apenas meios para a 
igualdade social. Esse trabalho pela igualdade social depende de muito mais tempo e esforço 
que uma lei, porque requer uma mudança profunda na sociedade. Mas sem dúvida a mudança 
seria muito mais complexa sem essas ferramentas legais. 

 
9. Qual a importância e influência da religião na posição das pessoas com relação à 
homossexualidade? 

Depende do contexto do país. A Argentina é um país profundamente católico, mas o 
povo não é fanático nem irracional. Permite-se debater e apoiar temas contrários à hierarquia 
da igreja católica, como o casamento igualitário ou o aborto. No momento da aprovação do 
casamento igualitário, 65% das pessoas que se declaravam católicas apoiavam a lei. De todos 
os modos, a mensagem de ódio e violência que emana a cúpula da igreja católica é um 
obstáculo muito importante a se superar na luta contra a discriminação. As diversas igrejas 
ainda influenciam muito os governantes, meios de comunicação e seguem classificando a 
homossexualidade como um pecado, algo vergonhoso e penoso. Isso cotidianamente traz 
efeitos terríveis para a autoestima e auto aceitação de milhares de jovens LGBT. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM GILBERTO BRAGA (AUTOR BRASILEIRO) 
 

1. Na Argentina, as novelas exibem o polêmico (aqui, não tanto lá) beijo gay há mais de 
uma década. Há, inclusive, cenas de sexo homossexual nas telenovelas. Ao mesmo tempo, 
a união homoafetiva é uma realidade no país desde 2003 (e o casamento gay, por sua vez, 
foi legalizado no ano passado). Já no Brasil, as novelas tratam com dedos os personagens 
homossexuais, cheios de sutilezas, e a sociedade ainda discute a união homoafetiva. Você 
vê alguma relação entre a posição da sociedade quanto à homossexualidade e o que é 
exibido nas telenovelas? Em que grau uma influencia a outra, se é que influencia? 

Claro que, como gay, eu quero mais é ver e escrever histórias de amor homossexual. 
Como brasileiro, não sei dizer se o espectador convencional deva ser respeitado ou não. Penso 
em termos de zona sul carioca e Jardins de São Paulo. E o resto do país? Não sei. De qualquer 
modo, a direção da emissora não quer história de amor gay. Contra homofobia, pelo contrário, 
deram toda a força. Eu sou só um escritor contratado. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM IRINEU RAMOS RIBEIRO (PESQUISADOR 
BRASILEIRO) 
 
1.No ano passado e no início desse ano, a mídia noticiou uma série de ataques violentos 
de grupos intolerantes a homossexuais, a maioria resultando em morte. Como você vê 
isso? 
A reação de grupos homofóbicos acontece em resposta aos degraus que são alcançados pelos 
grupos de gays e lésbicas em busca de visibilidade e reconhecimento de direitos. É uma 
relação de poder. Grupos e indivíduos que sempre usaram do anonimato e da covardia para 
humilhar seus semelhantes partem para o ataque na medida que sentem que estão perdendo 
poder. Essa violência contra gays e lésbicas sempre existiu. Acho que até de forma muito 
mais cruel. 
A diferença é que agora as vítimas mostram a cara, se posicionam como homossexuais e 
denunciam seus agressores. Por isso tanta visibilidade. E, por outro lado, existe ume evolução 
de abrangência global para a inclusão de todas as minorias: gays, lésbicas, negros, indígenas, 
portadores de deficiência, idosos etc. Os direitos têm que ser iguais para todos. 
Por outro lado existem estudos desenvolvidos por médicos e psicólogos que apontam que 
agressores de homossexuais teriam também conflito de identidade sexual. Mas isso só pode 
ser confirmado por profissionais destas áreas. 
 
2.No seu ponto de vista, o que leva as pessoas a serem tão intolerantes ao diferente? 
Creio que no Brasil a intolerância ao diferente surge em casa, nas igrejas, na escola e nos 
meios de comunicação. Somos 'analfabetos' no que diz respeito à construção de como se 
forma e se estabelece o preconceito e a intolerância. Nas escolas os professores não sabem 
lidar com alunos 'diferentes' e, sem querer, condenam todos à objeto de chacota. Faço muitas 
capacitações para professores das redes públicas e privadas de ensino e constato que em 
reuniões pedagógicas quando são indagados se há algum problema na sala de aula, estes 
comentam do aluno que falta muito, da aluna bagunceira... mas nunca citam que este ou 
aquele aluno que sofre bullying devido a sua orientação sexual. 
E sabe por que isso acontece? Porque não sabem lidar com esse tipo de dificuldade na sala de 
aula. Portanto, ignoram o fato, perpetuando a discriminação. 
As igrejas são horrorosas neste quesito também. Estimulam o preconceito quando 
transformam o homossexual em objeto digno de pena. Ou seja, colocam-no à margem. 
Os meios de comunicação não sabem abordar as identidades sexuais de forma respeitosa e 
acabam estimulando o preconceito. No meu livro A TV NO ARMÁRIO (Edições GLS - 
2010) aprofundo bem essa questão. 
 
3.A gente costuma ouvir que "as coisas estão mudando". Mas, com uma pesquisa básica, 
isso já é colocado em cheque. Na sua opinião, qual o grau de homofobia no Brasil 
atualmente? 
Sim, as coisas estão mudando. Os grupos e militantes estão cada vez mais engajados em 
busca de conquistas; a sociedade civil abre espaço; as empresas públicas e privadas abrem 
seus departamentos de recursos humanos para o reconhecimento de parceiro/a de funcionários 
homossexuais para acesso a planos de saúde e pensão e países mais avançados pressionam o 
Brasil para reconhecer os direitos humanos. 
Quem ainda não percebeu essa mudança são os congressistas ligados às igrejas e às correntes 
conservadoras que vêem com discursos que só alimentam as pessoas ignorantes e sem 
capacidade de pensar. Ou seja, uma parcela grande da população brasileira. 
 
4.Qual a sua opinião sobre a criminalização da homofobia? 
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O PLC 122 - que regulamenta a criminalização da homofobia já deveria ter sido aprovado a 
muito tempo. Temos que ter leis que combatam o preconceito sexual. Veja a questão do 
racismo, por exemplo. Depois que foi aprovada lei de combate a discriminação racial e 
punidas algumas pessoas, hoje o negro é respeitado e sua integração social é ascendente. 
Nossos deputados são os maiores estimuladores da homofobia no Brasil. Enquanto se 
recusam a votar leis que beneficiam os gays dão alimento moral àqueles que  odeiam gays. O 
engraçado é que tudo isso acontece, muitas vezes, 'em nome de Deus', um dos argumentos 
utilizados por muitos dos congressistas. O Deus deles é vingativo, preconceituoso, moralista e 
egoísta. Que bela divindade eles tem! 
 
5.Um dos argumentos de Marcelo Crivela para votar contra a criminalização da 
homofobia é que ela iria contra a liberdade de expressão. Você acha que a intolerância e 
a homofobia criaram força com o fim da ditadura, o crescimento de novas religiões e a 
comentada liberdade de expressão? 
Quero deixar claro que não estou aqui para julgar ninguém. Mas, sobre este assunto é 
importante primeiro perguntar o que Marcelo Crivela entende por liberdade de expressão. 
Caso ele não saiba é conveniente esclarecê-lo que liberdade de expressão é o direito que 
permite que um indivíduo fale o que quer sobre alguém ou alguma coisa. Porém, que esta 
pessoa responda pelo aquilo que disse. 
Ou seja, você pode ofender quem você quiser desde que assuma as consequências disso, 
responda judicialmente pelo que afirmou. Isso é liberdade de expressão. Antes de mais nada, 
liberdade implica em respeito ao próximo, acima de tudo. A liberdade de um termina quando 
começa a do outro. 
O que ele defende é a ditadura religiosa e política. Para isso utiliza da ignorância e da 
desinformação da população para espalhar o medo como forma de dominação. 
  
6.E o que você pensa sobre a legalização do casamento gay? 
A legalização da união entre pessoas do mesmo sexo é ideal para revolver questões juridicas 
fundamentais. As pessoas confundem a união civil com o casamento em igreja etc etc... Isso é 
estimular a ignorância e prejudicar os que dependem dessa aprovação para ter uma vida mais 
tranquila. Sou totalmente favorável, incluindo ai o direito de adoção de filhos. 
 
7.A Argentina já aprovou leis como a criminalização da homofobia e o casamento 
homossexual. No Brasil, os assuntos ainda são polêmicos. Por quê? 
São polêmicos porque não há interesse político. Na Argentina, a presidente Cristina Krchner 
se empenhou pessoalmente pela aprovação da lei. Ela procurou os deputados um a um 
pedindo o apoio. Aos mais resistentes (ligados às igrejas evangélicas e católica) ela carregou-
os juntos para uma viagem ao exterior preparada justamente no período da aprovação. A 
ausência destes deputados conservadores foi fundamental para a aprovação da lei. 
Aqui no Brasil tivemos uma grande oportunidade de conquistar estes direitos durante o 
governo do ex-presidente Lula que tinha todas as condições para aprovar estas leis. Ele estava 
com o apoio da população e a chave do cofre que libera verbas para projetos dos 
congressistas. E o que ele fez? Nada. Apenas criou comissões  mais comissões para discutir 
estes direitos, profissionalizou a militancia gay e acabou com a oposição LGBT. 
Vamos ver o que acontece com esse novo congresso... Infelizmente vivemos num País 
hipócrita e moralista. 
 
8.Você acredita em mudanças legislativas a curto prazo? Digo, ainda no governo Dilma? 
Claro que acredito em mudanças legislativas. Se não acreditasse estaria depositando toda a 
capacidade de mobilização nas forças conservadoras e retrógradas. 
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A Câmara tem hoje um deputado muito sério (Jean Wyllys, PSOL/RJ) e uma senadora (Marta 
Syplicy - PT/SP) que têm posições bem claras com relação aos direitos dos homossexuais. 
São dois intelectuais conectados com o mundo e respeitados dentro do Congresso Nacional. 
Por outro lado, a presidente Dilma, a princípio, me parece ser mais atenta às questões dos 
direitos humanos. Portanto, creio sim que podem ocorrer mudanças... 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM PABLO CULELL (PRODUTOR ARGENTINO) 
 

1. Os personagens homossexuais nunca são protagonistas das novelas. Em “Los Exitosos 
Pells” (2008), foram o centro da trama. Ao colocá-los em destaque pela primeira vez, 
qual era a intenção da equipe da novela? 

Underground [Contenidos] é uma empresa produtora de conteúdo audiovisual, 
liderada por Sebastián Ortega, que vem desenvolvendo comigo, há vários anos,  séries e 
novelas de ficção que abordaram a temática gay, muito antes de nos consolidarmos como uma 
empresa independente. Quando éramos parte da gerência artística da Ideas del Sur (empresa 
liderada pelo famoso animador argentino Marcelo Tinelli), em 2004, a telecomédia familiar 
“Los Roldán” (a mais bem sucedida da história da TV local) tinha uma travesti na família que 
protagonizava a história. Depois, veio “El Tiempo no Para” (2006), novela adulta, que 
abordava a temática de maneira natural, com cenas de conteúdo altamente erótico e sem gays 
“afetados”. Em “Lalola” (2007), que foi um formato de sucesso em todo o mundo, um homem 
machista se transformava em mulher, devido a um feitiço feito por uma amante abandonada, e 
acabava se apaixonando por seu melhor amiga. Ou seja, já temos um longo caminho de 
diferentes protótipos de gays até chegar a “Los Exitosos Pells”, no qual um protagonista era 
homossexual. Nunca utilizamos da temática para causar apenas impacto na audiência. Sempre 
foram necessidades dramáticas que incorporamos, apontando a mentalidade mais aberta, que 
o público argentino sempre teve com relação a essa temática e realidade, e a nossa própria 
mentalidade absolutamente “gay friendly”, para defini-la de algum modo. Se podemos nos 
gabar de algo, é de colocar em primeiro plano temas que podem contribuir para a diminuição 
da discriminação.  

 
2. Martín era um homossexual “no armário”, que se casou com uma mulher para 
crescer profissonalmente. Ele é descrito como mesquinho e egoísta. Ao mesmo tempo em 
que um personagem gay ganhou espaço na novela, não tinha uma imagem positiva. 
Houve preocupação dos autores e dos produtores quanto a representação dele? 

Não. Era claro que o fato de ser gay não era uma característica a priori para marcar 
algo negativo. Tanto que seu namorado, Tomás, era um gay adorável, e seu padre o amava, 
apesar de ser o poderoso vilão da trama. 

 
3. Os personagens gays geralmente são colocados nas novelas para que se discuta o tema 
da homossexualidade. Foi essa a proposta em “Los Exitosos Pells”? 

Não. A trama seria mais divertida e impactante se Martín fosse gay, mas isso não era o 
centro da história. A ideia era falar da substituição de identidade e da manipulação dos meios 
de comunicação. Era uma comédia muito ácida. O casamento dos apresentadores mais 
famosos da TV era uma grande fachada midiática. 

 
4. Tomás e Diego eram personagens afeminados, uma representação que parte da 
comunidade gay rejeita por acreditar que gera mais preconceito e que pode chegar ao 
estereótipo. Houve alguma reclamação na época? 

Que nada. Foi uma decisão tomada pelo humor. Nós somos produtores que, em cada 
uma de nossas novelas, mostramos todos os arquétipos de gays: masculinos, afeminados, 
perversos, adoráveis, de tudo, justamente porque não somos moralistas. Damos liberdade ao 
público para tirar suas conclusões, não o subestimamos. Temos “autoridade”, acreditamos, 
para mostrá-los desse modo também. Um ano depois, a novela seguinte, “Botineras” (2009-
2010), mostrava um casal de jogadores de futebol gays, que tinham até cenas de sexo. O 
público amou essa história, precisamente porque ela foi tratada com masculinidade e amor. 
Ajudou a vencer preconceitos. 
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5. No Brasil, o tema da homossexualidade nas novelas é vigiado de perto pelos executivos 
dos canais, que impedem cenas de beijo ou outras demonstrações de afeto pouco sutis. Já 
houve vários casos de cortes em cenas consideradas “exageradas”. No aso de “Los 
Exitosos Pells”, Telefe, Endemol ou Underground Contenidos disseram algo sobre como 
o tema deveria ser tratado? 

Somos cuidadosos, em função do bom gosto e os horários de proteção ao menor, mas 
nunca fomos censurados. Em todo caso, nos autorregulamos.  

 
6. Qual a liberdade que os autores, produtores, diretores e atores têm para representar 
personagens homossexuais nas novelas? 

Te diria que é quase absoluta, mas depende de cada produtora ou emissora. 
 

7. E como o público recebe isso? 
O público está muito maduro na Argentina, com relação a esse tema. Deve-se ter em 

conta que o casamento igualitário já existe na Argentina, por lei, há um ano. Óbvio, sempre há 
gente que se escandaliza, mas é a minoria. Da mesma forma, os anunciantes que descartam 
esse conteúdo, mas te diria que essa problemática já é obsoleta. Em todo caso, trata-se de 
regular o tom ou o tipo de cena em função dos horários e certo bom gosto, nada mais. 

 
8. Na sua opinião, as novelas representam a sociedade ou a influenciam? 

Um pouco de ambas. 
 

9. Em “El Tiempo no Para”, também houve uma cena de beijo gay, entre Pablo e Lucas. 
No Brasil, dois homens nunca se beijaram em uma novela, nem de brincadeira. Na 
Argentina, esse tipo de cena ainda é polêmica ou já é natural? 

Cada vez geram menos polêmica. Aqui, não apenas se beijam, mas também fazem 
sexo e há cenas de nudez (exemplo: a história gay em “Botineras”, que foi um sucesso). Mas 
nada que chegue ao pornográfico, óbvio. Temos visto e seguimos vendo cenas de amor e sexo 
entre personagens homossexuais tanto quanto de heterossexuais. (atualmente “El Elegido”, 
que não é uma produção nossa, acompanha uma relação amorosa lésbica com fortes cenas de 
sexo) 

 
10. Na sua opinião, como são representados os personagens homossexuais na televisão 
hoje em dia? 

Ainda há preconceito e discriminação. Não há muitos exemplos de artistas que se 
animam a sair do armário, mantendo sua masculinidade, para que a imagem de gay não seja 
identificada pela sociedade como a típica “louca”. Mas as pessoas estão aos poucos aceitando 
mais. Alguns jornalistas, como Juan Castro (que morreu em um acidente há alguns anos), 
jovem, inteligente, arrojado e muito masculino, se assumiu, como Ricky Martin, e as pessoas 
não apenas aceitaram, como foram influenciadas e muitos se decidiram a assumir-se também. 
Ele colaborou para uma aceitação maior dos gays na sociedade. Foi uma referência, como 
tantas outras, de uma maneira de sentir que não deve gerar vergonha, pelo contrário. A 
homossexualidade é apenas uma característica da sexualidade humana e não torna ninguém 
melhor ou pior que o resto da sociedade. Deve ser aceita por todos, porque é um direito 
humano e faz parte da liberdade de cada indivíduo de amar do modo que sinta, sem 
incomodar a terceiros. Isso que mostramos nas nossas ficções. Atualmente, os personagens da 
ficção da TV tendem a ser mostrados cada vez mais como realmente são, ainda que falte 
percorrer um caminho para deixar absolutamente de lado a piada e a discriminação. Ainda há 
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resquícios de uma educação machista e certo fascismo em parte da sociedade, que não aceita 
o diferente, porque o teme e, portanto, exerce intolerância. 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM PABLO SIRVEN (JORNALISTA 
ARGENTINO) 

 
1. Os personagens homossexuais nunca são os protagonistas das novelas. Já em “Los 
Exitosos Pells” (2008), eles eram o centro da trama. Martín era um homossexual “no 
armário”, que se casou com  uma mulher para crescer profissionalmente. Ele é descrito 
como mesquinho e egoísta. Ao mesmo tempo em que um personagem gay ganhou 
espaço, não tinha uma imagem positiva. Tomás e Diego eram personagens afeminados, 
uma representação que parte da comunidade gay rejeita, por acreditar que gera mais 
preconceitos e pode chegar ao estereótipo. Na sua opinião, como foi abordado o tema na 
novela? 

Toda essa trama tinha um tom deliberadamente ridículo, com tendência à caricatura, 
não apenas os personagens gays, mas todos. Havia um tom cínico e irônico envolvendo tudo. 
Obviamente, os personagens gays não foram exceção, mas não notei algo em particular contra 
eles, que não houvesse também com os personagens heterossexuais. 

 
2. No Brasil, o tema da homossexualidade nas novelas é vigiado de perto pelos executivos 
dos canais, que impedem cenas de beijo ou outras demonstrações de afeto pouco sutis. Já 
houve vários cortes em cenas consideradas “exageradas”. Como você vê a liberdade 
criativa dos roteiristas, produtores e diretores na Argentina, com relação a esse tema? 

Nos últimos anos, eu diria que é quase total. É muito comum que as novelas adultas 
incluam personagens gays. A temática é abordada com bastante liberdade aqui. São comuns 
cenas de beijo entre pessoas do mesmo sexo. As cenas de cama não são tão comuns, mas 
também existem, cuidadas e limitadas. 

  
3. Na sua opinião, as novelas representam a sociedade ou a influenciam? Ao abrir espaço 
para os personagens homossexuais, isso diminui o preconceito da sociedade ou, na 
verdade, demonstra um nível de tolerância já presente entre os argentinos? 

Ajudam a naturalizar essa presença. O que antes era combatido, passível de multas ou 
apenas sugerido, hoje é tão comum que já não são possíveis maiores comentários na 
imprensa, como acontecia no início. O público assimila isso quase com a mesma naturalidade 
com que encara os casais heterossexuais. 

 
4. Na sua opinião, como são representados os personagens homossexuais na televisão 
hoje em dia? 

Acredito que cada vez menos estereotipados. Quando começaram a aparecer, há 
muitos anos, tendiam a ser caricatos, afetados ou seres em conflito. Essa etapa foi superada. 

 
5. Há diferenças entre a aceitação do público de cenas entre duas mulheres e dois 
homens? 

A TV aberta argentina escorregou para muitos programas de escândalos, fofoca e 
reality shows na primeira década do século XXI, então a incorporação de personagens gays, 
com um bom nível artística, na ficção, não produz nenhum tipo de escândalo, trata-se de duas 
mulheres ou dois homens. 

 
6. “Botineras” exibiu uma cena de sexo entre dois jogadores de futebol. Várias outras 
novelas já haviam mostrado cenas de beijo entre homens ou mulheres. Na sua opinião, 
qual a intenção das novelas quando exibem esse tipo de cena? 
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Entendo que autores, produtores e programadores pensam que as cenas de sexo 
somam, em qualquer uma de suas formas, e talvez um pouco mais quando são gays, porque 
desafiam mais ao “padrão estabelecido”. 

  
7. No Brasil, alguns autores dizem que as cenas de beijo homossexual, especificamente, 
podem aumentar a audiência do capítulo, mas diminuem a dos próximos, porque o 
telespectador é conservador e não quer ver isso na TV. Na Argentina, como é esse 
cenário? 

O público argentino está cada vez mais acostumado a ver casais gays nas ficções, 
então não existe esse tipo de castigo por parte do público. Em 2004, no horário das 21h, a 
telecomédia “Los Roldán” apresentava um personagem co-protgônico travesti e batia recorde 
de audiência. 

 
8. Como “El Elegido” está tratando o tema do casal lésbico? 

A relação da personagem Greta, primeiro com Gigi, e depois com Paloma, ganha 
muitas cenas e o tratamento artístico é adequado, sem buscar o impacto fácil. Muitos beijos 
são mostrados, mas as cenas de cama não são comuns. 
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APÊNDICE F - ENTREVISTA COM RICARDO LINHARES (AUTOR BRASILEIRO) 
 

1. Antes da estreia de "Insensato Coração", foi anunciado que haveria seis personagens 
gays e, ao longo da trama, surgiram muitos outros, o que proporcionou diferentes 
formas de representação. Na sua opinião, qual foi o saldo para a diminuição do 
preconceito e aumento da tolerância por parte do público? 

A questão do número de personagens gays foi uma invenção da imprensa, por ocasião 
do lançamento da novela. Nunca contamos ou nos preocupamos com a quantidade. Eu queria 
que houvesse uma boa representatividade dos diversos segmentos, entre personagens fixos e 
participações especiais, desde o gay com trejeitos, como o promoter Roni, ao professor de 
Direito Hugo, que não dava pinta. Pela primeira vez, uma telenovela brasileira apresentou um 
leque tão grande de personagens gays sem caricatura nem estereótipo. Havia todos os tipos de 
gays, como na vida real, o que gerou identificação no público, tanto hétero quanto 
homossexual. Todos têm um parente, amigo, vizinho ou colega de trabalho que estava 
representado na história, refletindo o que acontece na dia a dia do espectador médio. Por isso, 
na minha opinião, o saldo foi muito positivo. Os personagens estavam distribuídos pelos 
diversos núcleos da novela, sem formar um núcleo específico. Não havia núcleo gay. Núcleo 
seria um gueto. Acho que ao mostrar com naturalidade (mas sem idealização) esta 
convivência, houve a tendência de aumentar a tolerância por parte do público. Não houve 
estigma. Os gays foram mostrados como quaisquer outros personagens, com qualidades, 
defeitos e conflitos. Também pela primeira vez houve um cenário abertamente gay, o 
quiosque de Sueli, no calçadão de Copacabana, e não escondido num beco escuro. Também 
não era um gueto. Foi frequentado por diversos personagens, como Haidê, Natalie, Alice e 
Douglas. 

  
2. Ao incluir personagens homossexuais nas novelas, logo surge a pergunta sobre o beijo 
gay. Você e o Gilberto pensaram, em algum momento, em escrever esta cena? 

O beijo gay não dependia da vontade dos autores. É uma questão institucional, a 
decisão cabe à emissora. Quando a trama foi criada, eu pensei em incluir o beijo ou, ao 
menos, um selinho, na assinatura do contrato de união estável entre Hugo e Eduardo. Seria 
perfeitamente natural naquele momento. E seria um gesto de carinho assimilável pelo grande 
público. Não causaria choque algum na parcela mais conservadora da audiência. Mas, à 
medida em que a trama se desenrolava e as pressões aumentavam, isso se tornou inviável. 

 
3. Um dos argumentos usados para que o beijo homossexual não aconteça é que “o 
público não está preparado para isso”. Mas as novelas já deram provas do seu poder de 
influência, ao apoiar campanhas de doação de medula óssea, reforma agrária, contra a 
pedofilia, contra a agressão contra as mulheres e idosos, contra as drogas, etc. Se o 
público não está preparado, as novelas não poderiam prepará-lo?  

Eu acho que o público está preparado. Como eu disse acima, o beijo no contexto da 
assinatura do contrato de união estável era totalmente adequado e seria um ótimo fecho para 
esta trama. A história foi encaminhada para esse momento, com a maioria do público 
torcendo pelo namoro de Hugo e Eduardo. Os personagens foram criados para gerar esta 
identificação. Não é preciso ser adolescente para torcer pelo amor de Rafa e Cecília, da 
mesma forma que não é preciso ser gay para desejar que Hugo e Eduardo se acertassem. Eles 
foram humanizados; o conflito de Eduardo, sua dificuldade em se assumir, a relação com a 
mãe, a segurança e o apoio que Hugo lhe deu, enfim, tudo foi escrito com respeito, delicadeza 
e verdade, como todos os demais pares amorosos da novela, sem diferença. E o resultado foi 
excelente. Até a audiência mais conservadora torcia pela felicidade do casal. A trama 
preparou o público para este momento, que, infelizmente, não pode ser realizado. 
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4. A novela “Amor e Revolução”, do SBT, exibiu uma cena de beijo lésbico no mesmo 
período em que “Insensato Coração”, com seus seis personagens gays, estava no ar. A 
Rede Globo já se posicionou publicamente contra o beijo, dizendo que “não cabe 
exaltação” nas tramas. Na sua opinião, quando o beijo gay acontecerá em uma novela da 
emissora?  

Não sei responder. Esta pergunta tem que ser dirigida à direção da emissora. 
  

5. Ainda sobre o posicionamento da Rede Globo, a imprensa noticiou que aconteceram 
uma série de cortes nas cenas de Hugo e Eduardo (incluindo uma cena de motel). Isso 
aconteceu de verdade? Qual era o conteúdo das cenas?  

É preciso esclarecer os fatos. O personagem Hugo não tinha cenário. Por isso, as cenas 
dos seus primeiros encontros com Eduardo seriam num motel. Mas não estava prevista 
nenhuma sequência que mostrasse maiores intimidades entre o casal. Apenas as conversas 
preliminares. Com medo da reação do público ao ver dois homens em um motel, a direção da 
emissora pediu que as cenas fossem transferidas para outros cenários. Assim, Hugo ganhou o 
seu apartamento. As cenas foram transferidas para lá sem alteração nos diálogos.  

   
6. Ao abordar uma história de amor homossexual na novela, qual foi a recomendação 
que a emissora deu a vocês?  

Não houve nenhuma recomendação específica. A trama de Hugo e Eduardo, assim 
como Roni, o editor Álvaro, o advogado Nelson, todos os personagens e tramas gays estavam 
na sinopse, que foi integralmente aprovada pela emissora. 

 
7. Houve autocensura? 

Autocensura é uma expressão forte. Houve cautela. Quando a trama de Eduardo e 
Hugo ganhou destaque na trama, nos disseram que a emissora começou a ser pressionada pela 
audiência conservadora. Para preservar a história, nós tomamos mais cuidado. Mas nunca 
houve qualquer ingerência da classificação indicativa quanto à temática. Ao contrário. Em vez 
de reclassificar a novela para 14 anos, o Ministério da Justiça manteve a classificação 
indicativa de 12 anos. Segundo palavras oficiais: em função da trama mostrar “conteúdos de 
natureza e de relevância social”, “em especial pela valorização e respeito aos direitos 
homossexuais” em “cenas e diálogos em que se expõe a realidade social de perseguição, 
discriminação, preconceito e violência contra o segmento LGBT”. Esta decisão oficial deixou 
claro que a intenção dos autores não foi fazer exaltação e, sim, merchandising social. 

  
8. A maioria das cenas do desenrolar do romance de Hugo e Eduardo iam ao ar aos 
sábados, quando a audiência costuma ser mais baixa. Qual era a intenção por trás 
dessas estratégia? 

Não houve estratégia e esta trama não ia ao ar apenas aos sábados. E, mesmo tendo a 
audiência mais baixa, o capítulo de sábado é tão importante quanto qualquer outro. O 
primeiro assassinato cometido por Léo, por exemplo, quando ele matou o bandido Andrade, 
foi ao ar no sábado. O reencontro de Pedro e Marina também foi no sábado, se não me falha a 
memória. As imagens da Parada Gay do Rio foram exibidas numa segunda-feira. O grande 
público costuma sair sábado à noite; em compensação, há uma audiência mais qualificada, 
pessoas que optam por ficar em casa para não enfrentar lugares cheios e os chamados 
formadores de opinião.  
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9. Uma das críticas à representação dos personagens homossexuais na teledramaturgia é 
que eles aparecem sempre assexuados – não mostrando o que lhes diferencia dos 
heterossexuais, que são as suas relações – ou são inseridos para cenas humorísticas. 
Vocês se preocuparam em fugir disso?  

Insensato Coração fugiu totalmente disso. O cotidiano dos personagens gays foi 
mostrado como o dos personagens heterossexuais. Mostramos seus conflitos, dificuldades 
amorosas, problemas no trabalho e familiares, e cenas leves também, conversas explícitas, 
azaração na boate, na academia e no quiosque. Não houve diferença na abordagem, com 
exceção das cenas de intimidade física - o que não dependia de mim. Esse tipo de crítica, feita 
pela imprensa e pelas redes sociais, tem que ser direcionada a outras pessoas, não a mim. 

  
10. Um dos temas abordados pela novela foi a homofobia, que teve seu clímax na cena da 
morte do Gilvan, vítima da intolerância violenta. Esse caminho já estava definido desde 
o início ou surgiu a partir da diminuição das cenas de Eduardo e Hugo?  

Estava tudo previsto em sinopse, um 'livro' de 96 páginas. A história foi seguida à 
risca, sem nenhuma modificação, incluindo Vinícius ser o assassino de Gilvan, o homofóbico 
Kléber ajudar nas investigações e, por fim, descobrir que tinha um filho gay. Nada foi 
mudado. 

    
11. Esta cena em específico teve grande repercussão na Internet e, resumindo, as pessoas 
se questionaram como é possível o público não estar preparado para um beijo – o amor 
– e estar para uma cena de violência tão forte. Qual a sua opinião sobre isso?  
Como já disse, acho que os telespectadores estão preparados para cenas de homoafetividade. 
Se o público conservador pressiona de um lado, é preciso que a audiência gay e simpatizante 
pressione do outro. 

  
12. Em vez de casá-los, é verdade que vocês cogitaram matar o Hugo e o Eduardo no fim 
da novela? Por quê?  

Isso nunca foi cogitado. Eu escrevi um capítulo inteiramente falso. Se não me engano, 
foi o capítulo 182. Nele, eu matei Eduardo e Hugo, 'revelei' que Pedro era filho de Umberto, 
fiz André ter um choque anafilático na cirurgia, assassinei Léo com uma faca no peito etc. O 
objetivo foi despistar a imprensa, que publicava os capítulos na íntegra, estragando a surpresa 
do público. E deu certo. A morte do casal saiu em todas as publicações e na internet como se 
fosse verdade, ganhando uma grande repercussão. Eu os 'matei' de propósito, como um 
protesto às pressões que foram feitas pela parcela conservadora do público. 

  
13. Na Argentina, cenas de beijo e sexo entre homossexuais vão ao ar nas novelas do 
horário nobre já há mais de uma década. Por que o assunto ainda é tabu no Brasil, o 
mesmo país onde acontece a maior Parada Gay do mundo?  

O divórcio foi aprovado no Brasil em parte graças às novelas do Lauro César Muniz, 
que mostravam as dificuldades da separação (Espelho Mágico, Escalada, O Casarão). Isso faz 
décadas. As pessoas já se esqueceram do drama que foi a aprovação do divórcio, a lei Nelson 
Carneiro etc. As novelas tiveram um papel fundamental na época, ajudando a modernizar as 
leis e os costumes. O mesmo pode acontecer agora com a criminalização da homofobia, por 
exemplo. E com o tratamento mais natural aos casais gays na teledramaturgia. O Brasil é um 
país preconceituoso, racista, homofóbico e hipócrita. Embora, se fizerem uma pesquisa, a 
maioria das pessoas vai responder que não tem preconceito. As pessoas preconceituosas têm 
vergonha de assumir seus preconceitos. Só agora, com muito atraso, os atores negros estão  
tendo personagens de destaque e protagonizando novelas. A comunidade gay tem que 
protestar e fazer valer seus direitos, para ganhar mais representatividade nas novelas, 
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reproduzindo na telinha o arco da sociedade. Acredito que Insensato Coração tenha dado um 
importante passo nesse sentido. Mas ainda há muito a ser feito. 

 
14. Quanto à temática gay, há alguma pressão ou limitação imposta por parte dos 
anunciantes? 

Nunca tive informação de pressão por parte de anunciantes sobre qualquer tipo de 
temática. Em Insensato, o casal Hugo e Eduardo fez merchandisings, de filme da Globofilmes 
e da marca Cielo, de máquinas de cartão de crédito/débido. 
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APÊNDICE G – ENTREVISTA COM TIAGO SANTIAGO (AUTOR BRASILEIRO) 
1. Na sua opinião, por que há tanta polêmica quanto ao beijo gay nas novelas? 

Por puro conservadorismo de parte da sociedade brasileira.  
 

2. Como você vê a representação dos personagens gays nas novelas atualmente? 
A grande maioria utiliza o recurso da caricatura, do homossexual afeminado, cheio de 

maneirismos, e aparência cômica. Talvez por ser uma representação eivada de crítica, seja 
melhor digerida pela população conservadora. O mais raro é ver homossexuais não 
afeminados, normais.  

 
3. Em "Amor e Revolução", você conseguiu colocar no ar uma cena de beijo lésbico, mas 
foi impedido de exibir um beijo entre dois homens. Por que essa diferença? 

O beijo entre mulheres agrada a população heterossexual masculina. O mesmo não 
acontece com o beijo entre homens.  

 
4. Quando se trabalha com personagens gays em novelas, o que o autor pode ou não 
pode escrever? A emissora interfere? 

No caso de "Amor e Revolução", segui com bastante liberdade até propor o beijo entre 
os rapazes. A partir daí, houve interferência da emissora, por pressões de diversas ordens, 
inclusive comerciais. 

 
5. Antes do veto, algumas notícias diziam que você havia pensado em colocar um aviso 
na tela antes que o beijo acontecesse. Isso é verdade? Se sim, por quê? 

Cheguei a cogitar esta estratégia para tentar vencer a barreira conservadora contra a 
exibição do beijo.  

 
6. Sempre que beijos homossexuais são censurados, as emissoras se pronunciam, 
supostamente baseadas em pesquisas, explicando que o público não quer ver esse tipo de 
cena. Mas a audiência de "Amor e Revolução" aumentou no capítulo que foi exibida a 
cena do beijo de Marina e Marcela. Como você vê essa situação? 

O embate entre parcelas progressistas e conservadoras da sociedade é muito presente 
no Brasil. A divisão é grande entre os que aprovam e os que rejeitam, da ordem de cinquenta 
por cento para cada lado. Isto explica esta situação. 

 
7. Ao tratar de forma diferente personagens heterossexuais e homossexuais, a televisão 
não fortalece o preconceito?  

É possível que sim. Ou pelo menos deixa de combatê-lo com todo o seu potencial. 
 

8. Na Argentina, as novelas exibem até cenas de sexo homossexual. O beijo gay nas 
tramas não é mais tabu há, no mínimo, 10 anos. Na sua opinião, as novelas representam 
a sociedade na qual estão inseridas ou trabalham como propagadoras de ideologias, 
influenciando a opinião do público? 

No caso, acho que ambas as proposições são corretas. A diferença entre Argentina e 
Brasil demonstra que as forças progressistas ganharam mais força lá que aqui. E as novelas 
nunca deixam de propagar ideologias, assim como quaisquer outras obras de consumo de 
massa. 
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APÊNDICE H – ENTREVISTA COM VINCENT VILLARI (AUTOR BRASILEIRO) 
 

1. Ao tratar do relacionamento de Thales e Julinho, você teve alguma preocupação 
especial? 

Nossa única preocupação foi contar essa história com verdade e sensibilidade - 
preocupação, aliás, que nós tivemos com todas as tramas românticas da novela.  

   
2. Há algum tipo de restrição na abordagem de casais homossexuais em novelas da 
Globo? 

No que diz respeito ao nosso trabalho em Tititi, não houve nenhum tipo de restrição ou 
interferência da emissora na abordagem das trama de Julinho com Osmar e posteriormente 
com Thales.  

 
3. A emissora já se pronunciou com relação ao beijo gay em suas novelas. Se depender 
da cúpula, não vai acontecer. Você pensou em escrever alguma cena do tipo? 

Não. Sobretudo porque o beijo, em uma cena, é apenas um detalhe. Mais importante é 
o que é dito, o que os personagens sentem, o que eles demonstram, escondem e insinuam. 
Uma cena que se ampara apenas na ocorrência de um beijo na maior parte das vezes é uma 
cena dramaturgicamente débil. 

  
4. Qual a sua opinião sobre o beijo gay em novelas? 

Acho desnecessário, e, quanto mais se fala nisso, maior é o peso que essa questão 
ganha - e, convenhamos, analisar a abordagem de temas referentes à homossexualidade na 
televisão somente através da existência ou não de uma cena de beijo é reduzir 
demais a questão, é focar num ponto que não tem e não deveria ter essa importância. Por que 
nós tivemos total liberdade da emissora ao contar essa história em Tititi? Porque, em vez de 
nos preocuparmos com uma mera cena de beijo, nós contamos uma história de amor, carinho, 
lealdade, cumplicidade, amizade, tolerância e superação. As trajetórias do Julinho e do Thales 
não giravam unicamente em torno de suas condições sexuais. Eles tinham outros focos, outros 
interesses, outras funções. E essa abordagem humana e sensível fez com que a novela tivesse 
diversos personagens homossexuais (Julinho, Osmar, Thales, Adriano, Paula, Lourdes, Rony 
Pear) sem que isso pesasse ou criasse um ruído na trama. Era tudo natural e simples, todos se 
respeitando e convivendo em harmonia. Uma cena da novela foi emblemática: o aniversário 
da Jaqueline, no qual ela reunia ricos e pobres, jovens e velhos, heterossexuais e 
homossexuais, freiras e drag queens, e no final todos dançavam juntos. Aquela era a 
celebração do respeito e da tolerância. E isso pode ser muito mais forte e muito 
mais impactante do que uma cena de beijo. Quando uma verdade é imposta, forçada, 
empurrada goela abaixo, o outro lado não apenas recusa essa verdade como se torna ainda 
mais contrário e resistente. Digo isso porque sucessivas pesquisas já comprovaram que a 
maioria do público não quer ver uma cena de beijo entre duas 
pessoas do mesmo sexo simplesmente porque é algo com que não estão acostumadas a ver e 
essa imagem lhes seria chocante. Então, qual a vantagem em agredir, em chocar o 
grande público com algo que ele não quer ver? Se nós impingíssemos uma cena de beijo, ele 
mudaria de canal – o que não seria bom nem para a novela e muito menos para a causa gay, 
que correria o risco de dar perigosos passos para trás diante de uma demonstração tão 
explícita de hostilidade.  Uma mentalidade equivocada, um preconceito, não se muda à força. 
Não podemos lidar com isso como se fosse um 
braço de ferro. É impossível conquistar genuinamente o respeito sem antes mudar a 
mentalidade, a forma como as pessoas enxergam a questão. E isso só pode ser feito 
através da emoção. Fazendo com que as pessoas gostem daquele personagem, se comovam e 
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se identifiquem com ele, independente de sua orientação sexual. Por isso, nossa abordagem 
em Tititi foi tão delicada, por isso retratamos personagens tão próximos, que poderiam ser 
nossos amigos, irmãos, filhos, ou até nós mesmos. Nossos 
personagens diziam "eu te amo" um para o outro. Isso não é muito mais especial, muito mais 
forte, do que um beijo? Você não precisa ter nenhum sentimento especial por 
alguém para dar um beijo, mas dizer "eu te amo" você só diz a pouquíssimas pessoas. E foi 
essa abordagem humana, que não agrediu nem chocou ninguém, que fez com 
que muitas pessoas refletissem e se despissem, parcial ou totalmente, de seus preconceitos. 
Porque nós as tocamos através da emoção, e não de uma verdade imposta. 
(Até porque não há nada mais aborrecido, para quem escreve e para quem assiste, do que se 
valer de um personagem gay para empunhar bandeiras. Nada mais insuportável do que uma 
defesa de tese. O que o público quer é se comover, se emocionar, se identificar com aquela 
história. E é através desta emoção que nós buscamos combater o preconceito e disseminar a 
semente da tolerância. Sem promover passeatas, sem derrubar bastilhas. Apenas nos valendo 
da emoção.) 

   
5. Há algum tipo de autocensura no processo criativo de tramas de personagens gays? 

No nosso caso, não houve, porque, como foi dito acima, nossa abordagem foi 
puramente humanista, a mesma dada a todas as outras tramas. 

  
6. Em um capítulo, Thales e Julinho tem sua primeira noite de amor. Mas não há 
nenhum tipo de carícia e a cena é extremamente sutil, com Julinho acordando sozinho 
na cama no dia seguinte. Por que as cenas de casais heterossexuais podem ir mais além?   

Essa é uma pergunta um pouco óbvia, não? Culturalmente, estamos acostumados a 
compreender como casal a união de um homem com uma mulher. A possibilidade da 
união entre dois homens - ou entre duas mulheres – diante da sociedade ainda é um fato muito 
recente. (Evidente que a homossexualidade sempre existiu, mas, até poucas 
décadas atrás, sempre por debaixo dos panos.) Será preciso ainda mais algum tempo até que a 
mentalidade da sociedade mude. E, no que diz respeito a nós, procuramos fazer a nossa parte 
em Tititi para que essa mentalidade mude de forma natural e indolor. 

 
  
7. Como você vê a representação dos personagens homossexuais nas telenovelas 
brasileiras?  

Acho que progredimos muito. Num passado não tão remoto, o homossexual só 
aparecia para ser ridicularizado em programas de humor popular. Ele só era aceito pelo 
grande público se fosse retratado como objeto de escárnio. A teledramaturgia, porém, passou 
a abordar a questão com a sensibilidade e o respeito que o assunto merece a partir de 
"A próxima vítima", de Silvio de Abreu. Muitos passos adiante já foram dados nesse sentido. 
É só olhar para trás e ver como as coisas eram.  

  
8. Uma enquete do Extra Online revelou que 92% dos internautas aprovaram o 
romance de Thales e Julinho. A que você deve essa boa aceitação? 

 Ao fato do Julinho e do Thales serem dois personagens extremamente queridos e 
simpáticos, independente de sua orientação sexual. 

  
9. Outra enquete - esta do IG - mostra que "a maioria (43%) disse que não gostaria de 
ver o beijo gay, pois se sentiria "chocado". Em segundo lugar (27%), a resposta foi 
positiva, de que está na hora da TV retratar essa realidade". Na sua opinião, porque 
ainda existe esse tabu com relação à homossexualidade na TV?  
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Sobre isso, já discorri exaustivamente na questão 04.  
  

10. Em carta enviada à Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (ABGLT), a Globo se escora em sua "'audiência não-segmentada, múltipla 
em suas expectativas e preferências' para justificar a decisão de 'delinear a ousadia 
criativa' dos autores de Insensato Coração". Dessa forma, a emissora explicou cortes e 
diminuição do espaço reservado à trama do casal gay da novela. Qual a sua opinião 
sobre essa política? 

Sobre "Insensato coração", não posso comentar, pois não estou vendo a novela e não 
sei de que forma os autores estão colocando a questão. O que posso dizer, e aliás já foi dito, é 
que, no caso de Tititi, não houve nenhuma ressalva, nenhuma interferência. A direção da 
emissora apenas nos recomendou que não levantássemos bandeira, nem a favor, nem contra. 
Como não era mesmo nossa intenção levantar bandeira alguma (o que seria chatíssimo) e nós 
nos concentramos apenas em contar a história dos personagens, não houve problema algum. 

 
11. Para você, as telenovelas representam a sociedade na qual está inserida ou ajudam a 
disseminar ideologias, influenciando a sociedade? 

Em minha opinião, as duas coisas se nutrem mutuamente. Não é, de forma alguma, 
uma via de mão única. A telenovela pode reproduzir valores e comportamentos que ainda não 
se tornaram habituais na sociedade, mas esses valores e comportamentos só vão "aderir" se já 
houver de antemão na sociedade a predisposição para a adoção de uma nova postura. Se não 
houver essa predisposição natural, a comunicação se interrompe e 
o autor fica falando sozinho. É o caso, por exemplo, do nosso tão falado "beijo gay". Não 
tenho dúvidas de que, um dia, exibiremos uma cena de demonstração física de afeto entre 
duas pessoas do mesmo sexo. Mas isto só vai acontecer quando a sociedade estiver preparada 
para receber aquilo de forma natural, e não como algo chocante 
e agressivo. Em suma, o "beijo gay" vai acontecer quando ele deixar de ter essa importância, 
quando ele deixar de inspirar opiniões tão apaixonadas e díspares. Nós, 
teledramaturgos, estamos preparando esse caminho com muito cuidado e carinho. Mas é 
preciso ter paciência. 

 
 


