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RESUMO 

 

A pesquisa de natureza qualitativa e interpretativa se propõe a discutir e refletir sobre a 

construção e representação das novas configurações familiares na telenovela, assim 

como tratar da questão da identidade homossexual como fator de mudança de padrões 

heteronormativos. Para o estudo elege-se como objetivo principal: analisar como o 

discurso da telenovela atualiza a representação das novas configurações familiares, 

tendo como objeto de estudo a novela Amor à Vida da Rede Globo de Televisão. Para a 

compreensão dos efeitos de sentidos que emergem dos dados, utilizam-se os recursos da 

Análise do Discurso de orientação francesa. Através da análise do personagem Félix, 

pudemos perceber como a sua orientação sexual influenciou na formação de uma nova 

configuração familiar e como o discurso religioso passou a ser desconstruído para a 

formação da família homoparental, referenciando as mudanças dos padrões sociais e 

familiares da sociedade contemporânea.  

 

 

Palavras-chave: Identidade, representação, configurações familiares, telenovela, 

discurso, Amor à Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The research is qualitative and interpretative nature is to discuss and reflect on the 

construction and representation of new family configurations in the soap opera, as well 

as address the issue of homosexual identity as a change of heteronormative standards 

factor. For the study is chosen as the main objective is to analyze how the discourse of 

soap opera updates the representation of new family configurations, with the object of 

study the novel Love to Life Globo TV. For understanding the effects of meanings that 

emerge from the data, we use the resources of Discourse Analysis of French orientation. 

Through analysis of the Felix character, we realize how their sexual orientation 

influenced the formation of a new family and how religious discourse has become 

deconstructed to the formation of homoparental family setting, referencing the changes 

in social and family patterns of contemporary society. 

Keywords: Identity, representation, family configurations, soap opera, discours, Amor à 

Vida 
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INTRODUÇÃO 

Diante do mundo globalizado e das mudanças provenientes desse processo, a 

família vem passando por grandes transformações ao longo da história, influenciadas 

por todo um contexto social, econômico, cultural, político e religioso. As configurações 

familiares tradicionais vêm se alterando e modificando a cada dia, assim como as 

relações familiares e sociais. Com essas mudanças nos papeis sociais e nas relações 

familiares ocorridas na sociedade durante anos, é possível observar novas configurações 

familiares e uma re-criação da vida familiar, assim como uma ruptura de papeis  e 

funções sociais diante das exigências de um novo tempo.  

Um gênero televisivo de grande influência que retrata constantemente as 

famílias e seus novos conceitos é a telenovela, responsável por criar uma representação 

atrativa com os telespectadores e promover uma identificação destes com o produto de 

ficção seriada e conquistar a audiência. Dominique Wolton diz que: ―a TV aberta obriga 

cada um a reconhecer a existência do outro, processo indispensável para a sociedade 

contemporânea confrontada com o multiculturalismo‖ (WOLTON apud MARTINS, 

2006, p.5). 

A telenovela é um exemplo de mudança de concepção de um gênero cultural 

pela sociedade. Na fase inicial das exibições das telenovelas, estas eram consideradas 

uma produção de mau gosto, desprestigiada pelos produtores e pelos receptores que 

preferiam assistir produções consideradas mais ―eruditas‖, como os programas culturais, 

os teleteatros. (TONON, 2003) 

Mas a telenovela conseguiu seu sucesso privilegiando temáticas e narrativas 

relacionadas ao cotidiano de seus telespectadores, realizando uma identificação entre o 

público e o que é projetado, por meio da mediação entre o mundo vivido e o mundo 

representado na tela da televisão. Desta forma, nos propomos a analisar como a 

telenovela representa as novas configurações familiares e como agem na construção da 

identidade de seus membros, tendo como objeto de estudo a novela Amor à Vida, 

transmitida pela Rede Globo de Televisão. 

O projeto é fruto de um interesse pelas discussões que envolvem o conceito de 

família e suas representações midiáticas presentes nas telenovelas. Interessamo-nos, em 

especial, pela novela Amor à vida por trazer em sua trama novas formas de 
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representação da família. Uma realidade que pode ser verificada não apenas no Brasil 

como em todo mundo ocidental, mostrando como a sociedade em geral está sensível às 

mudanças sociais e culturais que ao longo do tempo tentaram ser estabelecidas através 

das lutas feministas. 

O nosso estudo aborda o gênero da telenovela, tratando da questão da 

representação de novas configurações familiares, e como esses novos formatos 

influenciam no processo de construção da identidade de seus membros. A telenovela 

serve como objeto de estudo uma vez que carrega as marcas históricas, culturais e 

ideológicas de enunciação, sendo um instrumento que busca refletir a realidade a qual 

está inserida. 

No Brasil, as pesquisas acadêmicas sobre telenovela começaram a ser 

produzidas ainda na década de 1950 abordando os mais diferentes aspectos desse gênero 

ficcional. Estudos que buscavam integrar os indivíduos num processo dialógico com os 

meios de comunicação. Dessa maneira nossa pesquisa propõe uma análise focada no 

produto, considerando os aspectos da emissão, assim como todo o contexto social, 

histórico, cultural e ideológico. 

Em uma sociedade cada vez mais mediada, os processos de identificação e 

construção de identidades se dão em torno da relação entre telespectadores e TV. A 

construção do imaginário social dos telespectadores que se dá pela produção de sentidos 

através das telenovelas pode encaminhar para um entendimento de mundo, mas também 

pode levar a uma percepção díspar entre mundo vivido e mundo assistido (GOMES; 

ROSA, 2006). 

A telenovela, ao fazer parte do cotidiano e da cultura material, funciona como 

um discurso social e ideológico que reflete as ideias e as transformações do contexto em 

que é produzido, integrando um processo dialógico com a realidade (MAURO; 

TRINDADE, 2012). Nesse espaço narrativo se desenvolvem também, formas 

alternativas de construção de personagens e criação de sentidos. De acordo com o que 

foi discutido, nossos principais objetivos diante das análises é saber como o discurso da 

telenovela atualiza a representação das novas configurações familiares; Verificar como 

a telenovela aborda assuntos/ temas que estão na pauta social; identificar como a 

orientação sexual do personagem Félix influenciou na mudança da estrutura familiar 
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tradicional. E por fim, demonstrar quais discursos são desconstruídos para a formação 

dessa nova família. 

Para tanto utilizaremos o método da Análise do Discurso de corrente francesa 

para evidenciar no enunciado do personagem, Félix, como a telenovela atualiza os 

discursos sobre os novos arranjos familiares, constituindo sentidos para as formas de 

representação contidas nesse produto ficcional, sendo a memória discursiva ou 

Interdiscurso, dispositivos de análises responsáveis pela descrição dos elementos 

criados para promover uma identificação dessas novas famílias a valores idealizados e 

construídos pela sociedade. Para Orlandi (2002, p. 42), ―as palavras mudam de sentido 

segundo as posições daqueles que as empregam‖ e os sentidos se constituem de acordo com o 

contexto histórico e ideológico em que os enunciados são produzidos.  

Antes da análise do nosso objeto, fizemos uso de uma revisão bibliográfica 

responsável por nos levar a compreender as principais questões da nossa pesquisa, 

assim como nos fornecer suporte teórico acerca dos conceitos por nós evidenciados. E 

para melhor compreensão de nosso trabalho, o dividimos em três capítulos: 

O primeiro capítulo intitulado- Identidade: um indivíduo em construção- 

discutimos acerca do processo de formação e construção da identidade do indivíduo 

moderno e de suas múltiplas identidades, utilizando-se de autores como Stuart Hall. 

Para Hall, as velhas identidades estão em declínio, fazendo surgir assim novas identidades. 

Passaremos então a refletir sobre os tipos de identidade que o indivíduo possui, fazendo 

saber que a cada contexto uma nova reconfiguração é verificada, uma modo de 

adaptação aos diferentes contextos que lhe são apresentados. No processo de 

configuração de uma identidade pessoal, o fato de se pertencer a um gênero ou outro, 

também conformam as referências iniciais no mundo, por isso também fará parte de 

nossa pesquisa os estudos de gêneros. 

No segundo capítulo – Família: um conceito em transformação- nos 

voltaremos ao estudo do conceito e do processo de transformação e reconfiguração da 

família, evidenciando os possíveis fatores que contribuíram para essas mudanças no 

interior das relações familiares, assim como no âmbito social. As configurações 

familiares tradicionais vêm se alterando e modificando a cada dia, ocasionando a 

criação de novos arranjos e alterando as relações familiares e sociais. Trataremos 

também da questão da homoafetividade e das novas relações que se inserem na 
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contemporânea a partir das mudanças trazidas pelos movimentos de liberdade sexual, 

discussão que está paralelamente ligada ao questionamento de modelos 

heteronormativos tradicionais do termo ―família‖, uma vez que os homossexuais 

também possuem uma forma própria de composição deste conceito conhecida como 

Família Homoparental, legitimando a relação afetiva e familiar entre seus membros. 

 O terceiro capítulo- Representação: A arte da telenovela - será dedicado à 

discussão do conceito de representação Social e sua origem, perpassando por grandes 

teóricos como Sergei Moscovici. Em um contexto permeado pela cultura midiática, a 

telenovela emerge como um gênero importante para apreender como a mídia apropria-

se das representações sociais. Por isso neste capítulo falaremos dessa relação, onde os 

meios de comunicação passam a se utilizar desse mecanismo como arma para atrair o 

público. Também falaremos sobre os estereótipos, de como eles se fazem presente no 

ambiente midiático, em especial na telenovela. 

O quarto e último capítulo- Amor à vida- o retrato da nova família- será 

dedicado às análises do objeto de pesquisa que é a novela Amor á Vida, utilizando-se 

como opção teórico-metodológica a análise do discurso, estudaremos a forma como a 

novela atualiza os discursos sobre as novas configurações familiares, através do 

personagem Félix. Mas antes disso, faremos uma breve discussão sobre o autor da 

novela, Walcyr Carrasco onde apresentaremos um breve resumo de suas obras, 

evidenciando os traços característicos do autor.   
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1º Capitulo- Identidade: um indivíduo em construção 

1.1 Alguns apontamentos sobre Identidade  

A identidade tem se destacado como um ponto central das discussões 

contemporâneas, no contexto da globalização, da reafirmação das identidades nacionais 

e étnicas e na problematização acerca da questão dos gêneros. O conceito de identidade 

vem levantando muitas questões em diversos campos das ciências humanas, cada um 

contribuindo para a construção de um conceito descritivo sobre o que poderia ser a 

identidade. Sua origem remete à Filosofia e à Psicologia, mas hoje a Antropologia tem 

sido uma das ciências mais engajadas em seu estudo, tentando descobrir como funciona 

o seu processo de formação não apenas individual como coletiva. 

 Além disso, a área interdisciplinar conhecida como Estudos Culturais, 

impulsionada no século XX por Stuart Hall, tem questionado a construção da identidade 

sob os mais diversos ângulos: sociológicos, linguísticos e através da teoria da 

comunicação. Nesse contexto, a noção de identidade gerou muitos conceitos diferentes: 

identidade nacional, identidade étnica, identidade social, identidade cultural cada uma 

delas com uma gama de significados e métodos de análise próprios.  

Stuart Hall (2005), um dos teóricos dos estudos culturais das últimas décadas, 

propõe uma leitura bastante interessante da atual situação da identidade nas sociedades 

pós-modernas em seu livro- ―Identidade Cultural na Pós-Modernidade‖. Segundo ele,  

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria 

social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, 

que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada 

―crise de identidade‖ é vista como parte de um processo mais amplo 

de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam 

aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2005, 

p.7. Grifos do autor).     

Como forma de aprofundar sua linha de raciocínio teórico, Hall (2005) divide a 

interpretação do conceito ―identidade‖, em três concepções distintas: a do sujeito do 

Iluminismo, a do sujeito sociológico e a do sujeito pós-moderno.  

A primeira é baseada no indivíduo totalmente centrado, unificado e dotado da 

razão: ―O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa‖ (p. 11); A segunda 
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refletia a idéia de que o núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, 

mas formado na relação com outras pessoas: ―A identidade, então, costura o sujeito à 

estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, 

tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis‖ (p. 12); E a terceira 

concepção diz respeito ao resultado de mudanças estruturais e institucionais que torna o 

processo de identificação instável e provisório, tornando a identidade pouco fixa e 

permanente: ―O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‗eu‘ coerente‖. (p. 13) Grifos do 

autor. 

Dessas três concepções propostas por Hall, aquela que possui maior 

aplicabilidade na sociedade contemporânea é a última, denominada como concepção do 

sujeito pós-moderno. Segundo o autor, o processo de identificação estaria intimamente 

relacionado ao caráter da mudança na modernidade tardia, sobretudo aquela que se 

conhece, pelo nome de globalização, um fenômeno relacionado à própria essência da 

sociedade, uma vez que ela não é um todo unificado e bem delimitado, sendo 

constantemente descentrada ou deslocada por forças que lhe são exteriores. 

 Essa concepção de identidade do sujeito pós-moderno conduz a afirmação de 

Hall (2005) de que a identidade segura, unificada e coerente é uma fantasia. Sendo 

assim, a multiplicidade de identidades pode surgir da multiplicidade dos sistemas de 

significados e da representação cultural interposta no meio social.  

Segundo Hall, com o fenômeno da globalização, e suas consequências imediatas 

(compressão espaço-temporal, aceleração dos processos globais, encurtamento das 

distâncias etc.), as identidades culturais e/ ou nacionais sofrem um processo de 

deslocamento e fragmentação:  

[...] quanto mais a vida se torna mediada pelo mercado global de 

estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens 

da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, 

mais as identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de 

tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem ‗flutuar 

livremente‘. Somos confrontados por uma gama de diferentes 

identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos 

a diferentes partes de nós), dentre as quais parece possível fazer uma 

escolha (HALL, 2005, p. 75). 

Para o autor, a identidade no contexto atual passa a se fragmentar produzindo 

assim várias identidades que aparecem livremente, não estando presa a uma só forma e 
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lugar. A cada situação passamos a utilizar certa identidade, que tem seus próprios 

significados e que quando reunidas em dado momento pode significar um confronto 

dentro de si mesmo. 

Manuel Castells entende por identidade a fonte de significados e de experiência 

de um povo. ―É o processo de construção de significado com base em um atributo 

cultural, o ainda um conjunto de tributos culturais inter-relacionados, o (s) qual (ais) 

prevalece(m) sobre outras fontes de significado‖ (1999, p. 22). 

O autor também identifica três formas e origens de construção de identidades: A 

legitimadora, a de resistência e a de projeto. A identidade legitimadora é aquela 

difundida pelas instituições dominantes no intuito de perpetuar sua dominação. Por 

outro lado, a identidade de resistência é aquela que, como o próprio nome indica, resiste 

à identidade legitimadora. Finalmente, a identidade de projeto é aquela que vai além da 

simples resistência e parte para a construção de uma nova identidade. Enquanto a 

identidade de resistência apenas nega a identidade legitimadora, a identidade de projeto 

não só a nega como também propõe uma nova para substituí-la. Castells se identifica 

com a perspectiva construtivista afirmando que: 

Não é difícil concordar com o fato de que, do ponto de vista 

sociológico, toda e qualquer identidade é construída. A principal 

questão, na verdade, diz respeito a como, a partir de quê, por quem e 

para quê isso acontece. A construção de identidade vale-se da matéria-

prima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições 

produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias 

pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. 

Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos 

sociais e sociedades, que reorganizam seus significados em função de 

tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura 

social (CASTELLS, 1999, p. 23). 

 

Sendo a identidade uma construção social, sua formação se daria no âmbito da 

representação de cada individuo e o contexto social o qual está inserido. Para Cuche, ―A 

construção da identidade se faz no interior de contextos sociais que determinam a 

posição dos agentes e por isso mesmo orientam suas representações e suas escolhas. (...) 

a identidade se constrói e se reconstrói constantemente no interior das trocas sociais‖ 

(CUCHE, 2002, p. 181). 
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1.2 Identidade cultural e social 

    O conceito de identidade adotado neste trabalho, com um caráter sócio-

construcionista, e plural, se traduz na busca pela composição de uma identidade própria, 

onde cada cultura (no que diz respeito ao conhecimento peculiar de cada contexto 

histórico, social e político) contribui com aspectos importantes na constituição 

identitária. As categorizações como a classe social, idade, raça, profissão, gênero, 

sexualidade, origem também se fazem presente na definição de cada identidade. No 

entanto, ―participar de certa cultura particular não implica automaticamente ter certa 

identidade particular‖ (BARTH apud CUCHE, 2002, p. 200), pois certos traços 

culturais fazem parte da identidade, mas dificilmente uma identidade engloba todos os 

aspectos de uma cultura. Os indivíduos buscam recursos em diversas culturas, 

principalmente no mundo globalizado atual, na construção de suas identidades; ―uma 

mesma cultura pode ser instrumentalizada de modo diferente e até oposto nas diversas 

estratégias de identificação‖ (CUCHE, 2002, p. 201). 

A identidade cultural é um dos componentes da identidade social, responsável 

pela vinculação cultural. Segundo Cuche, a identidade social: 

Exprime a resultante das diversas interações entre o indivíduo e seu 

ambiente social, próximo ou distante. A identidade social de um 

indivíduo se caracteriza pelo conjunto de suas vinculações em um 

sistema social: vinculação a uma classe sexual, a uma classe de idade, 

a uma classe social, a uma nação, etc. A identidade permite que o 

indivíduo se localize em um sistema social e seja localizado 

socialmente. (CUCHE, 2002, p. 177) 

 

            Quando a identidade social passa a identificar um grupo, e não apenas cada 

indivíduo separadamente, ela distingue um grupo – e seus membros – dos demais 

grupos. Nesse sentido, a identidade cultural é um dos componentes da identidade social, 

uma modalidade de categorização baseada na diferença cultural (CUCHE, 2002). 

Segundo o autor, as identidades culturais, enquanto partes integrantes das identidades 

sociais também são múltiplas, fragmentadas, contraditórias e fluidas. 

Kathryn Woodward traz o aspecto da migração para entender a formação da 

identidade cultural, pois segundo ela, ―a migração produz identidades plurais, mas 

também identidades contestadas, em um processo que é caracterizado por grandes 

desigualdades‖ (WOODWARD, 2012, p. 22).  
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Segundo a autora, faz-se necessário, refletir sobre a influência da globalização 

nas identidades culturais, no sentido de que a globalização também é um processo de 

complexidades e com várias contradições, que tem o efeito de contestar e deslocar as 

identidades centradas, tornando-as mais diversas e plurais. 

 Para Hall (2005), o indivíduo encontrava sua identidade ancorada em apoios 

estáveis (tradições, estruturas), o que deixa de acontecer com a modernidade, emergindo 

então uma concepção mais social do sujeito. A concepção de identidade passa por 

transformações substanciais: o sujeito passa por um profundo processo de 

descentramento.  

Hall (2005) elenca cinco questões centrais no processo, o primeiro corresponde 

ao pensamento marxista do séc. XIX: A partir dos escritos de Marx, os homens faziam a 

história de acordo com as condições que lhe fossem dadas, onde os indivíduos não 

poderiam ser ―autores‖ ou agentes da história, uma vez que eles podiam agir apenas 

com base em condições históricas criadas por outro e sob os quais eles nasceram. Já o 

segundo diz respeito ao pensamento de Freud e a descoberta do inconsciente, ―onde 

nossas identidades, nossa sexualidade e a estrutura de nossos desejos são formadas com 

base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente‖ (p. 36). O que vai de 

encontro com o conceito de uma identidade fixa e unificada. 

O terceiro ponto está relacionado a linguística estrutural de Ferdinand Saussure, 

―a língua é um sistema social e não um sistema individual‖ (p. 40). Através da língua 

não apenas expressamos pensamentos, mas também mostramos significados ocultos em 

nossos sistemas culturais. Os significados, segundo Hall não são fixos, eles surgem nas 

relações de similaridade e diferença das palavras no interior do código da língua.  

O quarto elemento de descentramento do sujeito vem do trabalho do filósofo e 

historiador Michel Foucault, o autor destaca um novo tipo de poder que surge a partir 

do século XIX, o ―poder disciplinar‖, preocupado com a regulação, a vigilância e em 

segundo plano com o indivíduo e o corpo. ―Quanto mais coletiva e organizada a 

natureza das instituições da modernidade tardia, maior o isolamento, a vigilância e a 

individualização do sujeito individual‖ (p.43). 

 Por último temos o quinto descentramento relacionado ao ―impacto do 

feminismo, tanto como uma crítica teórica quanto com um movimento social‖ (p.44). 
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Assim como tantos outros movimentos, o feminismo apelava para a identidade social de 

seus sustentadores, as mulheres, os gays e lésbicas, como também os negros. Algo que 

contribuiu para o nascimento de uma política de identidade, onde cada movimento 

possuía uma identidade característica a sua luta. 

O sujeito pós-moderno de identidade fragmentada e contraditória seria o 

resultado desse processo de desfragmentação do antigo sujeito do iluminismo, que com 

o passar dos anos foi sendo constituído a partir das relações histórico-sociais de cada 

época. Para compreendermos sobre o que estamos falando precisamos conhecer, de 

forma breve, como o conceito é discutido na modernidade, sendo tratada como uma 

―crise de identidade‖. Vivemos um tempo de sujeitos de identidades fragmentadas e 

múltiplas que põe em questão uma série de certezas firmadas. Para Kellner, a identidade 

é um conceito que está localizado sobre um problema:  

Desta forma, a identidade na modernidade tornou-se crescentemente 

problemática e o assunto da própria identidade tornou-se por si só um 

problema. De fato, somente em uma sociedade ansiosa com sua 

identidade, poderiam surgir os problemas de identidade pessoal, ou 

auto-identidade, ou crise de identidade e tornarem-se preocupações e 

assuntos de debates (KELLNER, 2001, p.143). 

 

Para Woodward (2012), o fenômeno da globalização acarreta grandes 

transformações, a ideia de uma ―crise de identidade‖ surge como ponto a ser discutido. 

A globalização, ao envolver uma interação de fatores econômicos e culturais, causaria 

mudanças nos padrões de produção e consumo, o que acaba produzindo novas 

identidades globalizadas. Para a autora, a homogeneidade cultural promovida pelo 

mercado global poderia levar ao distanciamento da identidade relativamente à 

comunidade e à cultura local. Como também, pode haver uma resistência com o intuito 

de fortalecer e reafirmar algumas identidades ou até mesmo desencadear novas posições 

de identidade.  
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1.3 Identidade nacional 

O termo identidade Nacional tem gerado várias divergências entre os estudiosos 

da área dos Estudos Culturais, alguns defendem o caráter objetivo, imutável e 

integrador, como também uma identidade nacional subjetiva, construída e transformada, 

podendo um mesmo indivíduo ter diversas identidades e a qualquer momento se 

desvincular de uma delas (ANDRADE, 2012, p. 3).   

Ao conceituar Identidade Nacional de modo restrito, seria então uma 

comunidade imaginada
1
, uma representação, um discurso construído, mas não 

inventado. Cada grupo, classe ou país imagina sua identidade e ela passa a se 

transformar ao longo do tempo e espaço. Para Ortiz (1994), o termo apesar de gerar 

várias divergências entre estudiosos
2
, oferece um caminho para entender os agentes que 

constroem as interpretações sobre a realidade.  

A construção de uma identidade nacional passa, assim, por uma série de 

mediações que permitem a invenção e ressignificação de símbolos, onde os integrantes 

de cada comunidade são convidados a neles se reconhecer e a eles aderir. 

A memória social faz parte da formação da identidade, pois a imagem do 

passado do país influencia na imagem que o grupo tem dele mesmo no presente, como 

também a junção de valores e vivências cotidianas. Segundo Ortiz (1994) a identidade 

pressupõe um componente que propõe uma homogeneização da população e outro que 

os difere dos demais povos: ―Toda identidade se define em relação a algo que lhe é 

exterior, ela é uma diferença [...] Dizer que somos diferentes não basta, é necessário 

mostrar em que nos identificamos‖ (p.8). 

Sendo então as identidades imagens construídas, cada nação criará seus modelos 

de identidade buscando homogeneizar sua cultura, língua e seu passado histórico, muita 

                                                           
1
 Termo criado por Benedict Anderson e exposto no livro Comunidades Imaginadas: Reflexões  sobre a 

origem e a expansão do nacionalismo. Segundo o autor, Uma comunidade imaginada é diferente de uma 

comunidade real, pois não se baseia em interação face à face de seus membros, e, por razões práticas, não 

pode faze-lo. Uma nação é um exemplo de comunidade socialmente construída, imaginada por pessoas 

que percebem a si próprias como parte de um grupo. Segundo o autor, as comunidades se distinguem não 

por sua falsidade/autenticidade, mas pelo estilo em que são imaginadas. 

2
 A autora Maria Stella Martins Bresciani que desenvolve pesquisas sobre os diversos modelos de 

identidades nacionais criadas no Brasil, afirma que os ―autores brasileiros, assim como Ortiz, teriam se 

mantidos prisioneiros da já indicada dualidade interna e externa da diferença‖. 
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vezes diferentes, redefinindo uma identidade com um caráter plural e com um modo 

individualizado de ser. 

1.4 Identidade e gênero 

 

O estudo de identidade e representações de gênero têm-se consolidado uma nova 

vertente teórica, a discussão sobre o conceito de gênero seria uma afirmação aos 

processos identitários e de igualdade, como também de busca das diferenças entre 

ambos os indivíduos homem/mulher, tendo em vista que ―o gênero é um modo 

contemporâneo de organizar normas passadas e futuras, um modo de nos situarmos e, 

por meio dessas normas, um estilo ativo de viver nosso corpo no mundo‖ (CASTELLS, 

1999, p. 273). 

 Existem diversos fatores que envolvem a formação de identidades, como a 

própria diferença entre os diversos tipos de identidade. A primeira das identidades é a 

de gênero homem ou mulher, pois as pessoas já rotulam as outras no momento em que 

nascem. Portanto poderíamos dizer que os diferentes tipos de identidade são produto da 

construção da sociedade e da história onde se mantém a relação de poder. 

A autora Jane Flax no capítulo ―Pós-modernismo e relações de Gênero na teoria 

feminina‖ que pertence ao livro ―Tendências e Impasses: o feminino como crítica da 

cultura”, da autora Heloísa Buarque de Holanda, fala da importância das pesquisas de 

gênero, as quais tem fortalecido a construção de novas bases teóricas para análise da 

sociedade. Segundo a autora, a diversidade das teorias dialoga com uma sociedade em 

transformação que não pode estar enraizada somente aos conceitos universais de 

cultura. A preocupação de gênero passa a ser investigar novas construções sociais, 

advindas desse processo de transformação atual da sociedade, inseridas em contextos 

culturais, testando o que se aproxima e o que se distancia do discurso legitimado por 

uma identidade.  

As representações das identidades de gênero são usadas como aglutinadoras da 

identidade artística e de posições sociais de cada indivíduo. A representação da mulher, 

por exemplo, passa a ser estudada a partir de uma relação social, pois ―como uma 

relação social prática, o gênero pode ser entendido somente através de um exame 

detalhado de ‗masculino‘ e ‗feminino‘ e das consequências de ser atribuído ao um outro 

gênero dentro de práticas concretas‖ (FLAX, 1994, p. 230). 
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Segundo o texto ―Tecnologias de gênero‖ de Teresa Lauretis, as concepções de 

masculino e feminino, nas quais todos os seres humanos são classificados, formam em 

cada cultura, um sistema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de 

significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e 

hierarquias sociais. Vale destacar que:  

Embora os significados possam variar de uma cultura para outra, 

qualquer sistema de sexo-gênero está sempre intimamente interligado 

a fatores políticos e econômicos em cada sociedade. Sob essa ótica, a 

construção cultural do sexo em gênero e a assimetria que caracteriza 

todos os sistemas de gênero através de diferentes culturas são 

entendidas como sendo sistematicamente ligadas à organização da 

desigualdade social (LAURETIS,1994, p. 212). 

 Para Lauretis (1994) a construção do gênero seria tanto um produto como um 

processo, um sistema de representações e significados atribuídos a cada indivíduo: 

A construção do gênero é tanto produto quanto o processo de sua 

representação. Para ela o ―sistema sexo-gênero, enfim, é tanto uma 

construção sociocultural quanto um aparato semiótico, um sistema de 

representações que atribui significado (identidade, valor, prestígio, 

posição de parentesco, status dentro da hierarquia social etc.) a 

indivíduos dentro da sociedade. Se as representações de gênero são 

posições sociais que trazem consigo significados diferenciais, então o 

fato de alguém ser representado ou se representar como masculino ou 

feminino subentende a totalidade daqueles atributos social 

(LAURETIS, 1994, p. 212). 

Cada indivíduo encarna as relações sociais, configurando uma identidade 

pessoal, uma história de vida e um projeto de vida. Neste processo, o fato de se 

pertencer a um gênero ou outro, ser menino ou menina também conformam as 

referências iniciais no mundo. Então, para que possamos entender o conceito de gênero- 

que seria uma maneira de tentar explicar os comportamentos de homens e mulheres na 

sociedade, é preciso ater-se a compreensão da diferença existente entre sexo e gênero. 

1.4.1 Sexo e gênero 

Utilizando-se do senso comum poderíamos dizer que sexo está relacionado aos 

aspectos físicos e biológicos, criados para diferenciar corpos masculinos e femininos, 

caracterizados por órgãos sexuais distintos. O gênero seria o resultado da observação e 

do conhecimento das diferenças sexuais que a sociedade criou sobre o que é ser homem 

eu mulher, essas ideias podem ser definidas também como representações de gênero. Na 
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tentativa de descrever esses conceitos, os estudos feministas e pós-estruturalistas criados 

nos Estados Unidos em 1960 se dedicam ao estudo do gênero e suas relações na 

sociedade humana. 

Para Judith Butler
3
 no livro ―Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade”, ―uma divisão se introduz no sujeito feminista por meio da distinção entre 

sexo e gênero‖ (p. 24). Essa distinção atende a tese de que gênero seria culturalmente 

construído, por mais que o sexo seja intratável em termos biológicos. Os gêneros seriam 

os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado. A descontinuidade radical entre 

corpos sexuados e gêneros construídos culturalmente advém dessa distinção. 

A hipótese em um sistema binário dos gêneros encerraria a crença numa relação 

mimética entre gênero e sexo, onde respectivamente o primeiro refletiria o segundo, ou 

por esse último seria restrito. Para a autora, sendo o sexo uma categoria tomada em seu 

gênero, não teria sentido então definir o gênero como uma interpretação cultural do 

sexo. 

Segundo Butler (2010), na sociedade existe uma ordem compulsória, que exige 

um sexo, um gênero e um desejo que são obrigatoriamente heterossexuais. Segundo a 

autora, o conceito de gênero seria um instrumento para subverter essa ordem, na medida 

em que sua definição é expressa pela cultura e pelo discurso que inscreve o sexo e as 

diferenças sexuais fora do campo social. ―O gênero não deve ser meramente concebido 

como a inscrição cultural de significado num sexo previamente dado‖, defende Butler 

(2010, p. 25), ―[...] tem de designar também o aparato mesmo de produção mediante o 

qual os próprios sexos são estabelecidos‖. 

Discordando da teoria feminista, Butler tenta introduzir nas ideias do sujeito 

feminista propiciando uma divisão ao defender que o sexo então não seria algo 

biológico, natural, mas discursivo e culturalmente construído, assim como o gênero. 

Um ponto de destaque nos estudos essencialistas está relacionado à noção de 

diferença sexual, a qual é entendida como a diferença de funções e capacidades 

                                                           
3
 Judith Butler é uma filósofa pós-estruturalista estadunidense, que contribuiu para os campos do 

feminismo, Teoria Queer, filosofia política e ética. Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade é o livro mais conhecido da autora. 

 



23 
 

biológicas dos indivíduos. Dentro dessa perspectiva, os homens estariam em posição de 

superioridade devido a sua força física, atuando como provedores únicos da família e 

como agentes na esfera pública. Já as mulheres, estariam relegadas ao espaço privado, 

exercendo atividades estritamente ligadas ao plano doméstico, como o cuidado com a 

casa e os filhos por outro lado, por causa da função materna e a suposta fragilidade 

física construída ao longo do tempo. Por trás dessa visão essencialista da diferença 

sexual está à crença em identidades fixas e padrões de comportamento e interações 

sociais com base em qualidades supostamente inatas (ALMEIDA b, 2002).  

1.4.2 Identidade de gênero 

A identidade de gênero se refere ao gênero em que a pessoa se identifica (como 

sendo um homem ou uma mulher ou se ela vê a si como fora do convencional), mas 

pode também ser usado para referir-se ao gênero que certa pessoa atribui ao indivíduo 

tendo como base o que tal pessoa reconhece como indicações de papel social de gênero 

(roupas, corte de cabelo, comportamentos etc.). Grossi (2010) destaca que, 

diferentemente dos papeis sociais de gênero, que não são biologicamente determinados, 

mas sim construtos culturais e históricos, a identidade de gênero ―remete à constituição 

do sentimento individual de identidade‖ (p.9). 

Ainda de acordo com Grossi (2010), estes papeis mudam de uma cultura para 

outra e também sofrem modificações dentro de uma mesma cultura. Assim, os atributos 

que estabelecem coisas e comportamentos classificados como "típicos" ou "naturais" de 

mulheres ou de homens constituem os chamados papeis sociais de gênero. Na cultura 

ocidental, pautada pelo saber masculino, esses papeis são pautados em dicotomias: os 

homens seriam dotados de uma natureza ativa, menos sentimentais, possuindo mais 

racionalidade e suas atividades estariam situadas na esfera pública. Já as mulheres 

seriam mais frágeis, emotivas e sentimentais, "naturalmente" passivas e submissas, por 

isso suas tarefas estariam assim situadas na esfera privada: ser dona de casa, esposa e 

mãe.  

As identidades de gênero possuem um campo complexo, uma vez que 

determinado gênero é mutável, estando este em um processo de construção social. Uma 

das concepções errôneas mais frequentes envolvendo gênero é a de que homens com 

traços ou gestos considerados femininos são necessariamente gays, ou que mulheres que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28sociedade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social_de_g%C3%AAnero
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Miriam_Pillar_Grossi&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pap%C3%A9is_sociais_de_g%C3%AAnero&action=edit&redlink=1
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vestem roupas largas são, com certeza, lésbicas. Esta ideia é geralmente acompanhada 

daquela segundo a qual homens afeminados queriam ser mulheres, e mulheres 

masculinizadas queriam ser homens. O modo de andar, de gesticular, de falar, e a 

preferência por determinados tipos de roupas ou de atividades não têm, 

necessariamente, nada a ver nem com orientação sexual, nem com identidade de gênero. 

Em outras palavras, nada impede uma pessoa ser uma mulher biológica homossexual 

que se enquadra perfeitamente no estereótipo feminino. 

A identidade de gênero, conforme dito anteriormente, remete à constituição do 

sentimento individual de identidade, é uma categoria que permite pensar o lugar do 

indivíduo no interior de uma cultura e que, nem sempre, corresponde ao sexo biológico. 

Nossa identidade de gênero se constrói ainda no útero, quando há a rotulação do bebê 

como menina ou menino. A partir desse assinalamento do sexo, socialmente se esperará 

da criança comportamentos condizentes com ele. A identidade de gênero passaria então 

a ser composta pelos papeis de gênero, pela sexualidade e pelo significado social da 

reprodução. 

Como já foi discutido, a formação de nossa identidade individual e coletiva é 

caracterizada pela junção das diversas outras identidades, um processo que sofre 

constantes alterações decorrentes do contexto histórico-social de cada indivíduo. O que 

antes era tido como algo padrão passa agora por provenientes mudanças. Atualmente 

podemos perceber que a identidade sexual não se limita somente a heterossexualidade 

padrão, a identidade homossexual está cada vez mais se libertando dos padrões e valores 

impostos na sociedade, devido às lutas constantes dos movimentos feministas.  

1.4.3 Do hetero à homossexualidade 

Os movimentos feministas não deram impulso somente à luta das mulheres, 

como também propiciou a liberdade sexual e os questionamentos sobre as relações 

interpessoais. A história vem mostrando quanto algumas culturas tinham certa 

permissividade a prática homossexual, principalmente a masculina. Foi a partir do 

século XIX que o termo Homossexualismo passa a ser desenvolvido, deixando de ser 
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considerado como sodomias
4
, onde as relações sexuais e afetivas tinham um caráter 

vergonhoso. Depois da metade do século, a prática homossexual passa ser categorizada 

como um desvio de norma e a heterossexualidade como algo normal, natural e 

dominante.  

Durante muito tempo a homossexualidade esteve associada a e tratada como 

uma doença, mas com o passar dos anos começou a ser encarada como uma 

possibilidade legítima de expressão sexual. Recentemente, alguns autores para se 

referirem as diferentes relações sociais, já se utilizam de novas designações como: o 

homoerotismo , homoconjugalidade e a  homoafetividade, mais usual nos dias de hoje. 

Uma maneira de evitar qualquer que seja o constrangimento ao indivíduo em questão. 

Para muitos, a homossexualidade é definida como a preferência sexual por 

indivíduos do mesmo sexo. Mas o termo ―preferência‖ pode conotar a tendência a 

escolher, optar, e hoje se reconhece que a homossexualidade não é mais vista como 

opção, mas como uma orientação sexual normal e definida na infância e, que conforme 

estudos mais hipotéticos são até mesmo encontrados na genética humana. Para Trevisan 

(2000) ser homossexual não é uma opção, porque ninguém escolhe passar por 

sofrimento e discriminação: 

(...) Se a homossexualidade fosse uma questão de escolha pessoal, os 

indivíduos dentro desta orientação devem ser, igualmente, 

masoquistas por escolherem um modo de vida que os expõe diante de 

tanta hostilidade, discriminação, perda e sofrimento. Ninguém ―opta‖ 

ou ―escolhe ser rejeitado, discriminado e tratado com desprezo‖ 

(TREVISAN, 2000, p. 55. Grifos do autor). 

Mas ao longo do tempo a sociedade passou por grandes mudanças, propiciando 

uma maior tolerância ao que é ―diferente‖. A mídia contribuiu intensamente para um 

processo de reconhecimento e respeito da identidade sexual, desmistificando cada vez 

mais essa situação. Embora, muitas vezes, seja criado um campo de significações que 

induzem a um mau entendimento, produzindo uma visão pré-concebida do modo de 

vida de pessoas com uma identidade sexual definida.  

                                                           
4
 Termo aplicado pelos judeus e cristãos, relativo a uma suposta alusão bíblica de que o tipo principal de 

―pecado‖ que ocorreu na cidade de Sodoma seria a prática do coito anal entre homens e teria sido a causa 

de sua destruição pela fúria divina. 
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A diferença existente entre os gêneros e a orientação sexual, ajuda a compor a 

identidade de cada indivíduo, reafirmando o discurso sobre a diversidade. Ao 

pertencermos a uma sociedade passamos a interagir com grupos que se formam pela 

afinidade ou identidade comum, com características que poderão ou não refletir na 

formação da nossa identidade. Segundo Barreto (2007) essas identidades passam a ser 

construídas hierarquicamente, promovendo a segregação de determinados grupos e 

reproduzindo o padrão masculino e heteronormativo da nossa sociedade. 

Quando uma identidade passa a sofrer exclusão, há uma interferência nas outras 

identidades e nos papeis representados. Muitas vezes o indivíduo passa a ocultar uma de 

suas identidades para poder exercer seus outros papeis sociais. Nesse sentido, é comum 

vermos na mídia como os homossexuais sofrem preconceito pelo fato de pertencerem a 

um grupo distinto, tendo muitas vezes que esconder ou negar a sua identidade sexual 

devido à opressão sofrida pela sociedade. 

Mesmo com todo preconceito vivido, os movimentos políticos e sociais estão 

cada vez mais atuantes no discurso sobre o respeito às diferenças, reforçando a ideia de 

que a identidade coletiva pode ser uma grande arma em defesa desses grupos oprimidos. 

Sendo assim, a identidade homossexual vem ganhando cada vez mais espaço, sendo 

percebida através de símbolos e imagens que são cada vez mais difundidas no meio 

social. Essa identidade passa a ser expressa de forma particular, com linguagem e gírias 

que são próprias, que ajudam na definição da identidade desse grupo. 
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2º capítulo- Família: Um conceito em Transformação 

2.1 Família e suas concepções 

Diante do mundo globalizado e das mudanças provenientes desse processo, a 

família europeia ocidental vem passando por grandes transformações ao longo da 

história, influenciadas por todo um contexto social, econômico, cultural, político e 

religioso. As configurações familiares tradicionais vêm se alterando e modificando a 

cada dia, assim como as relações familiares e sociais. A multiplicidade dessas novas 

configurações permite uma livre afetividade que até então estava ligada, durante 

séculos, as exigências da sociedade. 

Essas transformações ocorridas principalmente a partir do século XX, no que diz 

respeito à configuração e ao funcionamento familiar contribuem para as novas 

concepções do termo família. Mas antes de adentrarmos nesse assunto é preciso 

conhecer um pouco da origem do conceito. Para Engels apud Bilac (2006), as raízes da 

palavra família podem explicar os motivos da submissão feminina e o poder patriarcal. 

O termo ―família‖ é derivado da palavra famulus (escravo doméstico) 

e foi uma expressão inventada pelos romanos para designar um novo 

organismo social que surgia entre as tribos latinas [...] Esse novo 

organismo caracterizava-se pela presença de um chefe que tinha sob 

seu poder a mulher, os filhos e um certo número de escravos [...] 

(ENGELS apud BILAC, 2006, p. 31). 

Até o século XV a formação da família não era baseada num sentimentalismo 

determinante à criação desse organismo, mas também nos fortes laços políticos e 

sociais. Com o passar do século, a família passa a ser concebida como uma instituição 

fundada na e para a reprodução humana, possuindo o papel de conservar os bens sociais 

e assegurar a sobrevivência dos grupos. 

Segundo Sarti (2006), com o passar dos anos a família passa a ser uma 

concretização da forma de viver os fatos básicos da vida relacionados ao parentesco, 

uma estrutura resultante da combinação de relações como: a consanguinidade dos 

irmãos, de descendência entre pais e filhos e a afinidade do casamento. Vínculos que se 

realizariam através de um grupo social concreto que seria a Família.  
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Foi a partir dos estudos de Lévi-Strauss que foi instituído que os lações de 

parentesco eram criados socialmente e não de forma natural. As famílias se constituem 

como aliança entre os grupos, possibilitada pelo princípio da troca e da reciprocidade, 

constitutivas das relações familiares. 

Os estudos atuais na área familiar buscam se distanciar de modelos rígidos e 

preestabelecidos, levando à contestação dos modelos de família. No século XVIII, o 

modelo de ―família nuclear burguesa‖ era composto por pai, mãe e filhos, um modelo 

socialmente construído, com valores, crenças, regras e padrões, que configuravam como 

algo normativo na sociedade.  Quando a família se afastava desses modelos, ela passava 

a ser denominada como ―desestruturada‖, responsável por causar insegurança, 

desequilíbrio e todos os comportamentos que desviassem dos ditos normais pela 

sociedade. 

A predominância da família nuclear resultaria do significado simbólico, que a 

converte em um modelo referencial à vida domestica da população. Uma estrutura 

hierarquizada onde tarefas são atribuídas ao masculino e feminino. 

A ligação afetiva imposta na família nuclear burguesa também pode estar 

presente na relação entre indivíduos com outros arranjos. Mas a aceitação de um novo 

modo de ver a família traria profundas modificações nas relações interpessoais.  

Segundo Szymanski (2006) é preciso estar atento às mudanças da sociedade e da 

organização familiar: 

O mundo familiar mostra-se numa vibrante variedade de formas de 

organização, com crenças, valores e práticas desenvolvidas na busca 

de soluções para as vicissitudes que a vida vai trazendo. 

Desconsiderar isso é ter a vã pretensão de colocar essa multiplicidade 

de manifestações sob a camisa de força de uma única forma de 

emocionar, interpretar e comunicar (SZYMANSKI, 2006, P. 27). 

Mesmo sabendo que o modelo burguês sempre predominou, devemos estar 

atentos também a outros tipos de estruturas familiares que vigoraram dentro da 

sociedade. Nos séculos XVI e XVII houve a formação da família aristocrata, oriunda da 

aristocracia europeia, que consistia na mistura de parentes, dependentes, criados e 

clientes, preservando uma rede de relações de parentesco e linhagem. 

As relações entre os componentes da casa eram regidas por uma austera 
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hierarquia, estabelecidas pelas tradições. Ali, a união matrimonial era um ato político 

para preservação das propriedades da família, onde os pais decidiam a vida dos filhos 

buscando o pagamento dos dotes e casamentos arranjados. Um modelo bem parecido 

com a estrutura familiar burguesa onde os filhos eram submissos à autoridade dos pais, 

no que diz respeito ao casamento. 

A diferença entre esses dois modelos diz respeito ao cuidado dos filhos, as 

crianças aristocratas ficavam nas mãos da criadagem desde o momento de seu 

nascimento. Pai e mãe raramente se preocupavam com os filhos. As famílias aristocratas 

dispensavam as relações com as crianças, cabendo aos criados a função de cuidar de 

seus filhos.  

Em meio à estrutura aristocrata também havia um formato concebido pelas 

classes mais pobres, nas diferentes aldeias é criado o modelo de família camponesa, um 

círculo de sociabilidade, onde a unidade básica da vida não era a família conjugal, mas a 

aldeia.  A autoridade social não estava embutida na figura do pai, mas na própria aldeia. 

Casamento, relações entre marido e mulher, e entre pais e filhos tudo passava pela 

opinião dos aldeões, que empunhavam regras e sanções. Dentro da aldeia além dos 

afazeres domésticos da casa, a mulher era responsável por boa parte do trabalho 

realizado, cabia a elas também a função de preservar os traços culturais e tradicionais, 

repassando a geração mais nova todos os ensinamentos. Mesmo com toda 

responsabilidade lhe imposta, as mulheres ainda continuavam na posição de submissão 

ao poder masculino. No tratamento das relações familiares, os lações afetivos não eram 

construídos apenas entre pais e filhos, mas entre todos que participavam da aldeia 

camponesa. 

Saindo do século XVII, entramos agora no período onde foi observada a 

formação de uma estrutura de família peculiar à classe trabalhadora do século XIX. 

Diferente das outras estruturas, a família da classe trabalhadora produzia uma subversão 

doa padrões do patriarcalismo, pois homens e mulheres trabalhavam para garantir o 

sustento de seus filhos. Em meio ao processo de industrialização e a agonia social e 

econômica vivida, vão se criando movimentos sindicalistas em busca de melhores 

condições da classe operária. Movimentos que serviram também para conscientizar e 

alertar as mulheres sobre seus direitos perante a sociedade. Com o posicionamento 
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trazido pelo feminismo e as lutas de igualdade, as relações familiares passaram a sofrer 

mudanças significativas, dessa forma, a família passa por novas transformações de 

organização e atribuição.  

Segundo Mello (2006), a existência dos modelos normativos de família é pelo 

fato de serem constituídos como padrões, sendo medidos os desvios através deles. A 

criação e divulgação do formato familiar mostrariam os modelos ―ideais‖, 

interiorizando os atributos de caráter negativo e estigmatizante. Para a autora, a 

divergência de modelos normativos não indica a ausência de organização familiar, mas 

a organização de maneira diferente, seguindo suas próprias necessidades. 

2.2 Funções e Papeis da Família 

Embora a família europeia ocidental tenha passado por diversas mudanças ao 

longo do tempo, advindas de um processo de libertação e igualdade feminina e do 

processo de modernização da sociedade, ela resguarda valores, funções e papéis 

peculiares em sua formação. A família, considerada um organismo social por muitos 

estudiosos, exerce uma função socializadora responsável pela transmissão da herança 

cultural e social de seus membros. Para Vitale (2006) ―a família não é o único canal 

pelo qual se pode tratar da questão da socialização, mas é, sem dúvida, um âmbito 

privilegiado, uma vez que este tende a ser o primeiro grupo responsável pela tarefa 

socializadora‖ (p.90). 

O processo de socialização cria formas de significado onde atitudes, valores, 

costumes e papeis, vão sendo absorvidos pelos indivíduos desde seu nascimento. A 

interiorização da realidade vivida em cada instante induz ao processo de construção da 

identidade da cada pessoa. Um processo complexo e que sofre alterações 

constantemente devido ao contexto histórico e social ao qual está inserido, 

principalmente no mundo atual, com o dinamismo dos acontecimentos. 

Além de possuir funções específicas, a família também possui papeis familiares 

que possuem grande importância para constituição de laços sociais. Esses dois 

elementos produzem significados reais à vida em sociedade, cada um contribui para a 

construção do ambiente familiar próprio, mas em conjunto com os outros grupos sociais 

criam uma relação harmônica no meio social. 
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Nas discussões sobre o conceito de família, os estudos sempre se voltam às 

várias funções pertencentes a esse organismo social como a função física e biológica, 

econômica, sócio- cultural, afetiva e espiritual. No que corresponde à função biológica e 

física, a família deveria garantir a reprodução e sobrevivência de seus membros, o casal 

era unido em prol da procriação da espécie, propiciando também segurança e moradia. 

Diante das mudanças atuais, é possível dizer que a relação entre o casal é a união de 

afinidades pessoais cabendo a cada indivíduo escolher de acordo com seus sentimentos 

e identificações próprias, e não como algo forçado pela sociedade. 

Segundo Chombart be lauwe
5
 (1959) ―a família tem sido apresentada, muitas 

vezes, nas grandes cidades industriais, como um refúgio social, que permite defender o 

indivíduo contra o isolamento na multidão, particularmente em períodos conturbados‖ 

(p.479). Para o autor, a função econômica da família era vista como a necessidade de 

garantir aos filhos uma vida confortável e um ambiente educacional digno. Os pais 

tinham que sustentar seus filhos até que se casassem e constituíssem sua vida. Até o 

século XVIII quem era responsável pela manutenção das despesas da casa e filhos era a 

figura masculina, o pai.  

Com a Revolução industrial não houve mudanças apenas no ambiente 

econômico, mas o ambiente familiar começou a passar por alterações importantes. 

Durante esse período houve a necessidade do trabalho feminino, as mulheres 

começaram a ter uma vida profissional e dividia as despesas com o marido, o que não 

indica o término de uma sociedade machista e o desrespeito com as mulheres. 

Com relação à função social e cultural, a família sempre foi caracterizada pela 

socialização dos filhos. Cabia à família dar os primeiros ensinamentos, criando traços da 

identidade das crianças através da linguagem e do contato primário com a sociedade. A 

família seria responsável também pela formação política e cultural, agindo como 

transmissora de valores na sociedade a qual estava inserida. Para Chombart be lauwe 

(1959) ―É no seio da família que a criança faz a sua primeira aprendizagem da 

sociedade, e essa aprendizagem marcará toda a sua existência‖ (p.481).  

                                                           
5
 Esta referência foi utilizada para demostrar como já era observado no final da década de 1950, um 

processo de mudança na estrutura familiar. Um período onde a sociedade em geral passava por 

transformações econômicas e políticas não apenas no Brasil como em muitos países.  
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Por fim, a família detinha a função afetiva e espiritual dos indivíduos, sendo 

indispensável na relação dos filhos e no desenvolvimento da personalidade de cada um. 

Com um ambiente afetivo adequado proporcionado pela família, o indivíduo estaria 

capacitado a um meio social, muitas vezes, corrompido por grupos sociais distintos. 

Sabendo que a família carrega o peso de ser um organismo socialmente 

construído pelo contexto sócio- histórico e cultural, é natural que falemos também de 

seus papeis sociais, os quais estão ligados ao cumprimento de determinadas funções dos 

membros da família e podem variar de acordo com cada cultura particular. Os 

personagens dos grupos familiares possuem papeis construídos com o tempo, como por 

exemplo, o papel da mulher dentro da sociedade. A mulher sempre foi vista como dona 

de casa, mãe e cuidadora dos filhos, submissa ao marido. De forma machista e 

preconceituosa, a mulher não podia trabalhar, não tinha direito ao voto, ao divórcio e 

não podia trair o marido; não pertencia a uma posição social. Já o homem era totalmente 

diferente e inverso à situação da mulher, sempre teve uma posição superior e 

hierarquizada, era o chefe da família e responsável pela manutenção dos filhos e da 

casa. 

Com as provenientes mudanças nos papeis sociais e nas relações familiares 

ocorridas dentro da sociedade durante anos, é possível observar uma evolução das 

estruturas familiares, onde seus personagens não estão ligadas a imagens pré-

estabelecidas e que, por vezes, parece mostrar uma re-criação da vida familiar e a 

inversão de papeis sociais diante das exigências de um novo tempo. 

As transformações que permeiam a sociedade mostram que esse grupo social, 

que se fez presente nas várias fases da história social e que permanece na 

contemporaneidade, tem sua formação baseada em acordos entre membros para garantir 

sua continuação. Para Bilac (2006) na variabilidade de execução do modelo nos 

diferentes grupos sociais, é possível verificar alterações nos padrões familiares. 

A família não é mais vista como organizada por normas ―dadas‖, mas, 

sim, fruto de contínuas negociações e acordos entre seus membros e 

nesse sentido, sua duração no tempo depende da duração dos acordos 

[...] as vidas familiares serão cada vez mais idiossincráticas e fluídas 

(GOLDANI apud BILAC, p. 37, 1989). 

Pensando nas palavras da autora, compreendemos que o conceito de família está 
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cada vez mais livre de uma sociedade de normas e preconceitos, onde a vida familiar 

segue o ritmo das mudanças para o alcance de um convívio coletivo respeitando as 

diferenças de cada grupo social e seus integrantes. 

2.3 Crise na família patriarcal 

As transformações nas composições familiares vêm ocorrendo com intensidade, 

mudanças que afetam a vida doméstica e que incidem nas relações estruturais e 

redefinindo o modelo nuclear burguês. Atualmente, o modelo tradicional de família deu 

espaço a alguns outros modelos familiares que têm muitas diferenças do padrão nuclear 

tradicional. Essas mudanças chamaram a atenção para uma suposta crise no sistema 

patriarcal, onde a família estaria perdendo suas funções devido aos novos arranjos 

constituídos. Mas o que observamos é que a família sobrevive nos dias atuais e que 

continua sendo espaço para formação e construção de identidades dos indivíduos no 

mundo em transformação (OLIVEIRA, 2009). 

Essa suposta crise estaria relacionada justamente com esses processos de 

mudanças, onde antigos sistemas dão lugar a novos formatos, e um dos sistemas mais 

contestados seria o patriarcal, que desde 1960 vem passando por grandes discussões 

acerca de sua constituição. 

 A família patriarcal é a base fundamental do patriarcalismo, o qual está 

enraizado na estrutura familiar e na reprodução sócio- biológica, de forma histórica e 

culturalmente contextualizada, sendo responsável pelo relacionamento interpessoal e 

pela personalidade, muitas vezes, marcada pela dominação e violência. Para Castells 

(1999) ―o patriarcalismo é uma das estruturas sobre as quais se assentam todas as 

sociedades contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade, imposta institucionalmente, 

do homem sobre a mulher e filhos no âmbito familiar‖ (p.169). 

A contestação desse sistema é em decorrência dos processos de transformações 

do trabalho feminino e a conscientização da mulher perante as mudanças da sociedade. 

Segundo Castells (1999), três forças deram impulso a essa conscientização: o 

crescimento de uma economia informacional global; tecnologias no processo de 

reprodução; e as lutas do movimento feminista a partir da década de 1960. Fatores que 
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passam a confrontar a legitimidade do homem como provedor único da família no 

sistema patriarcal e que serão discutidos à frente. 

Para Rago (2009), a imagem da mulher era constituída de diferentes olhares no 

interior da sociedade, como também dentro da própria família. Muitos foram os 

obstáculos que impediam de participar de modo igualitário e digno. 

As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo dos 

negócios eram sempre muito grandes, independente da classe social a 

que pertencessem. Da variação salarial à intimidação física, da 

desqualificação intelectual ao assédio sexual, elas tiveram sempre de 

lutar contra inúmeros obstáculos para ingressar em um campo 

definido- pelos homens como ―naturalmente masculinos‖. (RAGO, 

2009, p.582) 

Apesar da ―modernização‖, as relações familiares continuavam a ser pautadas 

pelo moralismo, não importava a camada social. Com o crescimento urbano das 

cidades, o mundo político passa a ser considerado um espaço ameaçador à moralidade 

das mulheres e crianças,  

2.3.1 Mulher, mercado de trabalho e divórcio 

O crescimento da economia foi o primeiro fator de impulso à conscientização da 

classe feminina, podemos dizer que a entrada da mulher no mercado do trabalho e a 

abertura de oportunidade no campo da educação foram as principais mudanças trazidas 

pelo crescimento de uma economia informacional e global. 

Como sabemos a participação da mulher sempre foi muito restrita aos afazeres 

domésticos e à dominação masculina. Até o começo do século XX, no Brasil, as 

mulheres não tinham direito de participar do ambiente escolar, pois desde cedo eram 

preparadas para o casamento e a vida doméstica. Quando provenientes de famílias ricas 

e poderosas recebiam estudos, mas não podiam exercer nenhuma atividade profissional. 

A sociedade não aceitava bem a mulher que desenvolvia um trabalho fora de casa, 

gerando muita discriminação e preconceito até mesmo das próprias mulheres. 

Muitos acreditavam, ao lado dos teóricos e economistas ingleses e 

franceses, que o trabalho da mulher fora de casa destruiria a família, 

tornaria os laços familiares mais frouxos e debilitaria a raça, pois as 

crianças cresceriam mais soltas, sem a constante vigilância das mães. 

As mulheres deixariam de ser mães dedicadas e esposas carinhosas, se 

trabalhassem fora do lar; além do que um bom número delas 
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deixariam de se interessar pelo casamento e pela maternidade (RAGO, 

2009, p.585). 

Segundo Romanelli (2006) com a crescente participação das esposas no mercado 

de trabalho, o saber paterno perde sua eficácia, uma vez que suas experiências passam a 

pertencer a um passado que não é mais congruente com o presente, cheios de mudanças 

intensas e rápidas.  

O século XX trouxe realmente mudanças à classe feminina, que foram vistas não 

só no vestuário (as mulheres passaram a vestir calças compridas) como também no lado 

social. A partir dos anos 30 aqui no Brasil, as mulheres tiveram o direito à participação 

política, recebendo o direito ao voto, antes só os homens podiam votar nas eleições. 

Posteriormente, nos anos 50, as mulheres conseguiram o direito ao divórcio, 

algo que não foi bem aceito perante a sociedade. A mulher separada ou desquitada, 

como na época era chamada, não era respeitada e sofria com desprezo dos homens, que 

a tratavam como prostitutas. Não podiam ter outros relacionamentos devido ao 

preconceito das outras famílias, que não permitiam o contato afetivo de seus parentes. 

 Continuando a falar nos fatores de impulso a conscientização feminina trazemos 

em questão as mudanças na área tecnológica durante o final da primeira metade do 

século XX, onde foi evidenciada a criação de métodos contraceptivos destinados ao 

controle da reprodução humana. Com o aparecimento da pílula, as mulheres passaram a 

ter maior controle sobre a gravidez, diminuindo assim, a quantidade de filhos. O fato da 

grande quantidade de filhos se dava principalmente nas áreas rurais, onde a mão-de-

obra do campo era a própria família, muitos filhos indicava maior ajuda no trabalho 

rural. Já nas grandes cidades, devido à vida urbanizada e o trabalho assalariado, muitas 

vezes o casal tinha tempo para cuidar dos filhos, eles acabavam por serem criados em 

ambientes de pouca afetividade e sem condições financeiras suficientes. 

 Já no século XXI, conforme dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e estatísticas-IBGE, houve uma mudança com relação à diminuição de casais 

com filhos e um aumento de casais sem filhos no período dos anos 2000 e 2010, devido 

às mudanças na estrutura da família e a maior participação da mulher no mercado de 

trabalho e a consequente diminuição da taxa de fecundidade. 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 Voltando aos anos 80, a fertilização in vitro, também foi um marco na história 

das mulheres, como em geral. O método, que consiste na concepção em laboratório de 

um embrião, proporcionou à mulher independente a chance de ter filhos sem estar 

vinculada ao casamento. 

 O terceiro fator de impulso às mudanças na sociedade se refere à luta feminina e 

aos movimentos feministas. Nas últimas décadas foram observadas movimentações em 

prol da quebra e dissolução da opressão sentida por muitos séculos pelas mulheres, o 

que causou impacto nas instituições da sociedade. Um processo de conscientização que 

se difundiu rapidamente, mas que ainda é vivido em algumas culturas e países. 

Para Castells (1999), a transformação da conscientização da mulher e os valores 

sociais, ocorrida nas últimas três décadas, trazem consequências fundamentais que vão 

desde o poder político até a própria personalidade de cada indivíduo. Para o autor, essas 

mudanças são provenientes do rompimento da família patriarcal: 

Sustento que o processo que sintetiza e unifica essa transformação é a 

eliminação da família patriarcal. Se o sistema familiar patriarcal 

desmoronar, todo patriarcalismo, assim como todo o mais em nossas 

vidas, se transformará, gradual e inexoravelmente (CASTELLS, 1999, 

p. 171). 

 Todos os fatores apresentados aqui trazem modificações importantes na estrutura 

social de cada nação, propiciando um ambiente mais livre ao convívio das diferenças e à 

aceitação de mudanças nos padrões preestabelecidos ao longo do tempo. Com o 

Casal com filhos Casal sem filhos

Gráfico 1- Mudança com relação à diminuição de 
casais com filhos e um aumento de casais sem filhos-

2000/2010.   

2000 2010
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rompimento de velhos conceitos, abri- se o caminho para novas formas de relações 

interpessoais e geracionais. 

2.4 Buscando a liberdade sexual 

A crescente inclusão feminina trouxe um significado simbólico positivo e um 

novo lugar nas representações sobre as mulheres e a redefinição de sua posição na 

família e na sociedade, além de abrir caminho para novas concepções a respeito da vida 

doméstica. Para Castells (1999), os questionamentos sobre a família tradicional 

proporcionou a exploração de novas formas de relacionamentos e vida familiar, o que 

acarretou ainda mais o enfraquecimento do patriarcalismo.  

Os movimentos feministas foram responsáveis pela impulsão à luta das 

mulheres, como também proporcionou a discussão sobre a questão da 

heterossexualidade das relações. Questão essa que fez com que nas últimas décadas os 

movimentos sociais em defesa dos direitos de lésbicas e gays e da afirmação da 

liberdade sexual explodissem no mundo inteiro. 

Conforme Castells (1999) o movimento feminista é composto por vários 

componentes, onde o feminismo lesbiano - o que mais cresceu nos países desenvolvidos 

(e não apenas nos Estados Unidos)- tinha a heterossexualidade como o principal 

adversário, algo que fez com que se aliasse ao potencial movimento gay. Esses 

movimentos são expressões de identidade e liberação sexual que desafiam a repressão 

sexual e heterossexualidade compulsória, estruturas construídas pelas sociedades. 

A história tem demonstrado, segundo Castells (1999), certa permissividade 

quanto à homossexualidade masculina em algumas culturas. Mas como a norma do 

patriarcalismo exigia vida familiar em relações heterossexuais, coube o controle do 

impulso da homossexualidade ser mantida em sigilo perante a sociedade. A partir dos 

movimentos feministas dá-se o enfraquecimento de padrões normativos da sexualidade, 

onde os movimentos de liberação sexual passam a intensificar seus propósitos de 

liberdade e igualdade. 

A luta feminista deu impulso ao desenvolvimento do movimento pela liberdade 

sexual que até então era suprimido pela sociedade, permitindo assim que identidades 

oprimidas como a dos gays e lésbicas se mostrassem para o mundo, uma maneira de 
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amenizar toda violência simbólica sofrida. Para Bourdieu (1999), o movimento gay e 

lésbico (tido como um movimento de revolta) promove certo número de questões 

importantes para as ciências sociais, fazendo com que a ordem simbólica vigente seja 

questionada.  

Esse movimento de revolta contra uma forma particular de violência 

simbólica, além de suscitar novos objetos de análise, põe 

profundamente em questão a ordem simbólica vigente e coloca de 

maneira radical a questão dos fundamentos dessa ordem e das 

condições de uma mobilização bem sucedida visando a subvertê-la 

(BOURDIEU, 1999, p. 143). 

 Como já foi dito, a sociedade passou por grandes mudanças, onde a tolerância 

com o que é diferente também mudou, com a ajuda da mídia esse processo de 

reconhecimento e respeito da identidade sexual, passa a ser desmistificado cada vez 

mais. Segundo Barreto (2007), o discurso sobre o respeito à diversidade nos leva a 

refletir sobre as diferenças existentes entre os gêneros e orientação sexual, diferenças 

que ajudam também a compor a identidade de cada indivíduo. Ao pertencer à sociedade 

passamos a interagir com grupos que se formam pela afinidade ou identidade comum, 

cada um com algo característico e que poderá refletir ou não na formação da nossa 

identidade individual.  

 Quando uma identidade sofre exclusão, há uma interferência nas outras e nos 

papeis representados. Muitas vezes o indivíduo oculta uma identidade para poder 

exercer papeis sociais de outras identidades. Nesse sentido, é comum vermos na mídia 

ou até mesmo dentro do nosso convívio social como os homossexuais sofrem 

preconceito pelo fato de pertencerem a um grupo distinto, tendo constantemente que 

esconder ou negar a sua identidade sexual devido à pressão sofrida pela sociedade, 

reafirmando um papel de um indivíduo dominado pela violência simbólica em se 

encontra. Para Bourdieu (1999) essa violência faz com que o dominado assuma a 

respeito de si mesmo um ponto de vista dominante, cabendo a ele viver constrangido e 

de maneira forçada ou viver envergonhadamente a experiência sexual que o define, 

criando assim um jogo de equilíbrio onde o medo de ser desmascarado e o desejo de ser 

reconhecido pelos homossexuais ficam em cada lado da balança. 

As lutas dos movimentos de liberdade sexual fizeram e ainda fazem com que 

esses sujeitos dominados pela violência tenham voz e que busquem seus direitos, sua 
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liberdade, igualdade como cidadãos, assim como o respeito pela identidade que o 

define. Segundo Castells (1999), a luta desses movimentos não podem se reduzir apenas 

a tolerância e o respeito da sociedade, mas também deve- se buscar a corrosão de 

normas preestabelecidas por ela:  

No entanto, as forças da transformação desencadeadas pelos 

movimentos em busca da identidade sexual não podem se restringir à 

simples tolerância e respeito pelos direitos humanos. Elas põem em 

ação uma crítica corrosiva sobre o que é considerado sexualmente 

normal e sobre a família patriarcal (CASTELLS, 1999, p.256). 

Agindo de forma questionar o padrão normativo sexual e familiar, os 

movimentos de liberação sexual passaram a atingir a família patriarcal atacando suas 

raízes heterossexuais, subvertendo assim a exclusividade sobre os valores familiares. 

2.5 Novas Famílias 

No mundo contemporâneo passamos a conviver com diferentes formas de 

relações e organizações familiares e não se pode definir um modelo ideal, uma única 

forma de vida familiar, pois os diferentes modelos possuem suas particularidades. 

Segundo Romanelli (2006) ―As pesquisas sobre família no Brasil tem mostrado a 

diversidade na sua organização, tanto no que se refere à composição quanto no que diz 

respeito às formas de sociabilidade que vigoram em seu interior‖ (p.74). 

As ciências sociais vêm mostrando ao longo dos anos uma crescente diversidade 

na forma e configuração das estruturas familiares, mesmo havendo um modelo 

enraizado na cultura ocidental é possível observar os múltiplos arranjos 

contemporâneos. Para este estudo consideramos alguns dos arranjos mais observados, 

não só no Brasil como em todo mundo, que correspondem à união de indivíduos do 

mesmo sexo, chamado de família homoparental, demonstrando uma busca pela quebra 

da heterossexualidade normativa; às famílias monoparentais, onde só um cônjuge é 

responsável pela criação dos filhos; às famílias reconstituídas ou recompostas, 

constituídas por um genitor e pela presença do padrasto ou madrasta. Cada arranjo sofre 

variações que afetam os papeis e funções de cada membro diante das várias 

composições.  

A Família monoparental seria o resultado da independência conquistada pela 

luta das mulheres em busca da igualdade de direitos e de desejos pessoais como o 



40 
 

direito ao mundo profissional e ao divórcio. Por muito tempo as mulheres tiveram que 

carregar um casamento e manter uma relação de aparências para satisfazer as exigências 

de uma sociedade moralista. Embora sofrendo com o preconceito de ser separada ou 

desquitada, a mulher pode assim buscar sua própria felicidade e conduzir sua família de 

acordo com seus próprios valores. A separação conjugal causou uma série de mudanças 

no cotidiano da família, com alterações no desempenho dos papéis parentais e no 

relacionamento entre pais e filhos, onde um dos pais seria mais ausente na criação.  

Conforme dados do IBGE, houve um crescimento expressivo das famílias de 

responsabilidade do sexo feminino, mesmo havendo a presença do cônjuge. Os dados 

relativos aos anos de 2000 a 2010 mostram como os homens estão diminuindo seu papel 

de provedor e responsável pela família: 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

No caso da mulher, coube a ela ser provedora da casa e manter a ordem entre os 

filhos, fazendo o papel de superioridade que antes era da figura masculina, passando a 

ser a chefe da família. Não só o divórcio provocou essa mudança, mas como já vimos as 

novas tecnologias de reprodução também causaram muitas mudanças no universo 

feminino. A mulher não precisa necessariamente ter um parceiro para gerar um filho e 

construir sua família, a inseminação artificial promove esse desejo sem que elas tenham 

vinculo afetivo com alguém do sexo masculino.  

Homem Mulher

Gráfico 2- Crescimento das famílias de 
responsabilidade do sexo feminino- 2000/ 2010.  

2000 2010
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Já a monoparentalidade masculina, principalmente, acaba por mudar os papeis e 

funções que até então era ligados à figura feminina. O homem passa a ter a função de 

cuidar dos filhos e estabelecer relações afetivas entre os mesmos, além de ser o 

provedor único da família. O homem terá que buscar uma sensibilidade para as relações 

afetivas e familiares que antes a mulher era responsável, e ser o agente socializador dos 

filhos com a sociedade. 

Outra configuração que está bem presente na sociedade é a família recomposta 

ou reconstruída. Com o direito estabelecido por lei, os casais passam a buscar novos 

rumos à vida sentimental e amorosa, se utilizando do divórcio os cônjuges se separam 

tentar refazer suas famílias, casando-se novamente e estabelecendo outra família, agora 

com membros advindos de outras relações. Algo que requer cuidados na inserção de um 

padrasto ou madrasta e futuros enteados. 

  O Censo Demográfico 2010 proporcionou a possibilidade de se calcular o 

percentual de famílias ―reconstituídas‖, ou seja, os núcleos familiares constituídos 

depois da separação ou morte de um dos cônjuges, através das informações sobre a 

condição dos filhos em relação aos responsáveis e cônjuges de uma forma mais 

desagregada,. 

Tipos de composição dos casais Total Porcentagem % 

Somente filhos (as) do casal 22. 977. 475 83,8 

Somente filhos (as) do responsável 1.584. 912 5,8 

Somente filhos do cônjuge 918. 182 3,4 

Outras configurações 1.943. 164 7,1 

 27. 423. 734 100,0 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

No contexto das famílias recompostas, a entrada de novos membros provoca 

mudanças nas relações interpessoais, dinamizando o funcionamento de seu núcleo 

original. Os aspectos que mais sofrem transformações são os papeis, funções e os 

padrões de autoridade. A mãe recebe o poder de autoridade, sendo responsável pela 

disciplina e sustento dos filhos, pois ela é o vinculo de ligação na família recomposta 

dos filhos para com os novos membros. Muitas vezes essa nova figura parental age 
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como um sentimento de perda afetiva do filho para com a figura do pai ou da mãe que 

se separou da família. É preciso ter em mente que ninguém está substituindo ou 

destruindo os laços afetivos originais e sim buscando uma forma de continuar a viver 

em outro arranjo conjugal. Para incorporação dessa nova estrutura familiar, cabe ao 

tempo e aos sujeitos envolvidos promover o bem estar entre os novos e antigos 

membros desse arranjo.   

Outro arranjo familiar moderno é a família homoparental, composta pela união 

de pessoas do mesmo sexo numa relação homoafetiva. Em 2011 aqui no Brasil, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou a união estável entre pessoas do mesmo sexo, 

passando a ser reconhecidos como entidade familiar e a ter os mesmos direitos do que o 

casal heterossexual. Segundo o Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), dos 190 milhões de brasileiros, 60.002 mil (0,03%) são 

pessoas do mesmo sexo que vivem juntas, uma porcentagem sem dúvida muito 

pequena, mas que mostra como a sociedade está mudando.  

O que antes era um tabu na sociedade, a homossexualidade e as relações 

homoafetivas passam agora a sofrer mudanças significativas. Surge um arranjo formado 

de pessoas do mesmo sexo e com a possibilidade de ter filhos através da adoção, como 

também de recursos da tecnologia, se utilizando da inseminação artificial e a barriga 

solidária. A família homoparental gera muita discussão com relação à educação e 

convivência familiar e social da criança. Muitos defendem seguindo-se pela ignorância, 

que a criança sofrerá influência na formação de sua identidade sexual; já outros 

defendem que o casal homoafetivo não pode criar e educar filhos, pois produzirá uma 

confusão psicológica na criança e proporcionará uma vida de discriminação e 

constrangimento.  

Nesse novo arranjo, a adoção aparece como grande solução para o desejo de ter 

uma família com filhos, um processo muito difícil que o casal homoafetivo tem que 

enfrentar na justiça, tendo que demonstrar que tem condições de proporcionar um 

ambiente psicológico, social e familiar adequado à educação da criança adotada.  

O que também já vem sendo percebido é a utilização da barriga solidária para 

concretização do sonho de uma família com filhos, assim como foi demonstrada na 

novela Amor à vida- objeto de estudo deste trabalho e que será discutida mais a frente, 
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onde um casal formado por dois homens procura uma mulher para que gere a criança 

durante os nove meses. Essa criança traria os laços de sangue do casal mesmo sabendo-

se que só haveria o sangue de um deles, pois cada pessoa doaria seus genes e no 

laboratório apenas os mais saudáveis seriam escolhidos para a fecundação no óvulo 

doado e depois seria implantado na barriga solidária. 

Mesmo com todos os avanços da sociedade o preconceito ainda legitima as 

atitudes e as opiniões, impedindo a formação de laços mais duradouros entres os seus 

membros. O aparecimento da família homoparental e o reconhecimento das relações 

homossexuais pela justiça do Brasil engrandece a luta por um país de direitos 

igualitários e promove uma maior aceitação das transformações sociais, políticas, 

morais e culturais que todo o mundo vem passando. 

Tudo isso nos mostra como o modelo nuclear está cada vez mais dissolvido em 

meios às mudanças da sociedade. Segundo Oliveira (2009) ―as novas configurações 

familiares estão cada vez mais presentes, não podemos dizer que são socialmente 

aceitas. Há o embate entre o real vivido e o que se idealiza‖ (p. 72). A não aceitação de 

modelos diferenciados ainda resiste em boa parte da população, não só a brasileira como 

também em diversos países, que por motivos religiosos, culturais ou sociais mantém um 

modelo idealizado da família nuclear burguesa. 
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3º Capítulo- Representação: A arte da Telenovela 

3.1 Representação Social: origem e conceito 

Em sociedades cada vez mais complexas, como já foi discutido, a comunicação 

cotidiana é em grande parte mediada pelos meios de comunicação de massa, sendo as 

representações e os símbolos uma substância sobre as quais as ações passam a ser 

definidas. As representações sociais nascem de acordo com a realidade social, sua 

produção se encontra nas instituições, nos movimentos sociais, através dos meios de 

comunicação de massa e da herança histórico cultural das sociedades.  Contudo, é 

preciso explicar no presente trabalho como surgiu esse termo e que concepções foram 

trabalhadas durante muito tempo por teóricos de várias áreas
6
, as quais se propuseram a 

uma definição do que seria as Representações Sociais.  

O conceito de representação social ou coletiva, segundo Guareschi (1995) 

nasceu na sociologia e na antropologia. Foi obra de Émile Durkeim e de Lévi-Bruhl, 

agindo como elemento decisivo na elaboração de uma teoria da religião, da magia e do 

pensamento mítico, mas havia um sentimento de que faltava uma teoria desse conceito e 

dos fenômenos que ele expressava. Foi Serge Moscovici
7
 que em 1961, fez ressurgir o 

interesse pelo conceito, onde buscou renovar e confirmar a especificidade da Psicologia 

Social, a partir de estudos que pudessem explicar como se dava a mediação entre o 

individual e o social. O autor passou por diferentes fases até chegar a primeira base 

teórica, sendo que os estudiosos da primeira fase estavam mais preocupados com o 

caráter coletivo das representações do que propriamente com seu conteúdo ou sua 

dinâmica. 

Em prefácio à coletânea de estudos sobre as representações sociais, intitulado 

―Textos em Representações sociais‖, organizada por Pedrinho Guareschi e Sandra 

Jovchelovitch (1995), Serge Moscovici reafirma a origem transdisciplinar da Teoria das 

Representações Sociais, por meio de uma analogia à história de formulação do conceito 

de átomo e genes:  

                                                           
6
 Os estudos perpassaram pela área da psicologia social, sociologia, antropologia, comunicação e ciência 

política. 
7
 As representações sociais têm no psicólogo social Serge Moscovici a sua primeira base teórica, em 

1961, através da obra A Psicanálise, sua imagem e seu público. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serge_Moscovici
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
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O conceito de átomo, durante dois mil anos, e o de genes, durante 

mais ou menos um século, foram elementos explicativos e abstratos 

nas teorias físicas e biológicas. O conceito de representação social foi 

um conceito semelhante nas teorias sociológicas e antropológicas. E, 

todos o sabemos, a teoria dos átomos e a teoria dos genes - da 

hereditariedade - não são mais que o produto recente de duas ciências 

‗híbridas‘, a física atômica e a biologia molecular. É assim também 

que a teoria das representações sociais procura renovar e confirmar a 

especificidade da Psicologia Social. (MOSCOVICI apud 

GUARESCHI, 1995, p. 9). 

Segundo Moscovici apud Guareschi (1995), o caminho percorrido não foi fácil, 

pois o desafio era superar o enfoque individualista da psicologia e o enfoque coletivista 

da sociologia e da antropologia, utilizando essas mesmas ciências como auxiliares. O 

autor considerava que o social só existe se existir um sujeito e que o sujeito só existe no 

social. Essa interação dialética entre ambos foi tomada como ponto de partida para a 

formulação da Teoria das Representações Sociais. 

Segundo Robert Farr (1995) até mesmo Sigmund Freud trouxe contribuições 

importantes aos estudos das representações
8
, ele põe às claras o trabalho de 

interiorização que transforma o resultado coletivo em dado individual e marca o caráter 

da pessoa. Para Robert Farr, o caráter seria a expressão de teorias concebidas pelas 

crianças, e que passam a ser substituídas por outras na medida em que as crianças vão 

ampliando o universo de suas relações sociais. 

  Para Moscovici apud Guareschi (1995) tanto a sociologia, quanto a antropologia 

e a psicologia social, têm muitas contribuições a dar ao estudo das representações. 

Segundo o autor as representações passam a ser geradas no social e reelaboradas pelo 

indivíduo, então não seriam os substratos que nos interessariam, mas a ação, o 

movimento, ou seja, as interações entre o individual e o social. A maneira de o 

indivíduo pensar e interpretar o cotidiano constituiria um conjunto de imagens, dotado 

de um sistema de referência que permitiria ao indivíduo interpretar e dar sentido a sua 

vida. 

De acordo com Woodward (2012), é por intermédio dos significados produzidos 

pelas representações que damos sentido à nossa experiência, àquilo que somos e àquilo 

que podemos nos tornar: 

                                                           
8
 Retirado do capítulo ―Representações sociais: a teoria e sua história‖, do livro Textos em representações 

sociais, organizado por Pedrinho Guareschi. 
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A representação, compreendida como um processo cultural estabelece 

identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais 

ela se baseia fornecem possíveis respostas às questões: Quem eu sou? 

O que eu poderia ser? Quem eu quero ser? Os discursos e os sistemas 

de representação constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos 

podem se posicionar e a partir dos quais podem falar. (WOODWARD, 

2012, p. 18) 

A representação social também é uma atividade de reestruturação do indivíduo, 

que é utilizada para explicar e justificar uma identidade forjada de si mesmo 

objetivando a aceitação em um grupo ou para justificar a sua não inserção nesse grupo. 

Para, Wolfgang Wagner
9
 (1995), o conceito de representação social é multifacetado. 

De um lado, representação social é concebida como um processo 

social que envolve comunicação e discurso, ao longo do qual 

significados e objetos sociais são construídos e elaborados. Por outro 

lado, [...] as representações sociais são operacionalizadas como 

atributos individuais- como estruturais individuais de conhecimento, 

símbolos e afetos distribuídos entre as pessoas em grupos ou 

sociedades (WAGNER, 1995, p. 149). 

Para o autor a pesquisa em representações sociais pode se dar em dois níveis de 

avaliação: o individual e o sócio/cultural. A avaliação individual, não se limitaria 

percepções, lembranças, atitudes, comportamentos, mas também crenças 

compartilhadas entre atores sociais comuns a grupos sociais. Quanto à avaliação do 

nível social/cultural, o autor afirma que os conceitos não poderiam ser atribuídos a um 

indivíduo específico, mas a um agregado de indivíduos. 

3.2 Mídia e representação  

 

A discussão sobre o conceito de representações sociais implica falar sobre 

comunicação e o poder que a mídia possui na formação de atitudes e opiniões dos 

indivíduos, pois é no processo comunicacional que essas representações são geradas e 

expressas cotidianamente. Moscovici apud Guareschi (1995) considera a comunicação 

como parte dos estudos das representações sociais, ―Uma representação fala tanto 

quanto mostra, comunica tanto quanto exprime [...] é uma modalidade de conhecimento 

particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre 

indivíduos‖ (MOSCOVICI apud GUARESCHI, 1995, p.27). 

 

                                                           
9
 Retirado do capítulo ―Descrição, explicação e método na pesquisa em representações sociais‖, do livro 

Textos em representações sociais, organizado por Pedrinho Guareschi. 
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Moscovici apud Guareschi (1995) discute o papel da comunicação na formação 

das representações sociais a partir dos fenômenos cognitivos, da criação de um universo 

consensual e dos fenômenos de influência e de pertença sociais. Segundo o autor, as 

informações veiculadas na mídia, são apropriadas e reconstruídas pelos indivíduos ou 

grupos, dando origem a condutas convenientes aos sentidos atribuídos na reorganização 

das informações transmitidas. 

A construção do sentido e como ele se configura nas telenovelas- principal 

produto midiático e detentor de grande influência- podem ser estudados a partir da ideia 

de representação social que se baseia no conceito de Èmile Durkheim, onde as 

representações coletivas seriam formas de pensamento coletivo que a sociedade constrói 

para expressar sua realidade. Assim como, no estudo de Serge Moscovici que trata a 

construção de sentido de forma mais dinâmica, preocupando-se com o caráter móvel da 

sociedade e sua constante reconstrução, atribuindo aos meios de comunicação de massa 

a aceleração e a multiplicidade de mudanças. 

 

Para Thompson (1995) as formas simbólicas de representação possuem algumas 

características: elas são intencionais, pois são produzidas propositalmente com um fim; 

são convencionais porque abrangem regras ou códigos da sociedade; são estruturais, 

porque os elementos interagem entre si na formação de um uma dada estrutura; são 

referenciais, porque constroem representações a partir de algo que já conhecem; e por 

último, contextuais, pois todas as formas simbólicas estão inseridas num contexto sócio- 

histórico. A comunicação de massa produz símbolos que contribuem para a criação de 

representações coletivas, as quais podem ser traduzidas em forma de estereótipos. 

 

3.3 Representação e estereótipos 

 

A palavra estereótipo derivado do grego stereós (sólido) + typos (molde, marca, 

sinal) – no começo ficou restrita ao jargão da imprensa e da tipografia, mas ingressou 

metaforicamente no vocabulário das ciências sociais, no início da década de 1920, 

graças ao escritor e colunista político estadunidense Walter Lippmann
10

.  

                                                           
10

 O autor sugere duas acepções do conceito de estereótipo: a primeira, com base na psicologia social, 

onde os estereótipos são ferramentas necessárias para a apreensão cognitiva e a segunda acepção, com 

base política, assimila o estereótipo como uma construção simbólica. 
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O significado dessa palavra foi aos poucos sendo construída como uma 

representação, de atitudes, costumes, gestos, situações e personalidade dos indivíduos 

ou grupos distintos. Embora, muitas vezes, seja uma representação exagerada, expondo 

ao preconceito o que está sendo representado.   

Para Bhabha (2003) uma falsa representação da realidade não seria uma 

simplificação do estereótipo, pois o estereótipo não lida com a falsidade das coisas e 

sim com a realidade:  

É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de representação 

que, ao negar o jogo da diferença (que a negação através do Outro 

permite) constitui um problema para a representação do sujeito em 

significações de relações psíquicas e sociais (BHABHA, 2003, p.117). 

 

O estereótipo busca a realidade do que é representado para que haja uma 

significação bem-sucedida e uma reprodução contínua de outros estereótipos. Para 

Bhabha (2003) existe um processo de ambivalência onde o estereótipo ―é uma forma de 

conhecimento e identificação que vacila entre o que está sempre no ―lugar‖, já 

conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido...‖ (p. 105). Sempre as mesmas 

histórias devem ser contadas sobre um determinado elemento cultural, social e histórico 

para garantir sua eficácia.  

 

Possuindo a função de legitimar identidades através da representação, a 

estereotipia produz um reconhecimento espontâneo e visível da diferença, porém esse 

reconhecimento gera uma repressão, pois segundo Bhabha (2003) o estereótipo seria 

uma pré-construção ou uma montagem da diferença realizada muitas vezes de forma 

ingênua, mas que autoriza a discriminação do objeto em questão. 

Nas novelas, como também na sociedade, há uma tendência de utilização dessa 

estratégia para caracterizar e apresentar determinados contextos ao público de forma 

mais resumida e de fácil compreensão. Essa condição de semelhança produz a 

verossimilhança, ou seja, para uma afirmação chegar à confirmação, é necessário que 

sua narração se ligue a pontos reconhecíveis pelo seu destinatário- os espectadores. As 

novelas com intuito de gerar empatia produzem o estereótipo do homossexual divertido, 

afeminado e engraçado para que se tornem críveis, procurando descrever características 

de um grupo ou classe para obter audiência de determinado público.  

O que pode ser observado no personagem Félix-nosso objeto de estudo, que para 

atrair o público o autor construiu um homossexual com gestos e comportamentos 

afeminados e uma maneira de falar composta de bordões engraçados que saiu da tela da 
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Tv e conquistou as ruas. O que também foi uma forma de amenizar a vilania do 

personagem, tornando- o um vilão irônico e engraçado.   Com o estereótipo os 

homossexuais ficam ligados a um perfil engessado as representações midiáticas, muitas 

vezes, ajudam a amenizar o preconceito ou podem agir como agente discriminador e de 

violência à orientação sexual. Assim como acontece na realidade, o personagem sofria 

com o preconceito que a identidade homossexual o trazia, sendo discriminado pelo 

próprio pai. 

 

Para Bhabha (2003) o estereótipo mantém uma relação com o fetichismo porque 

tem um discurso de recusa e reconhecimento da diferença, fazendo uma releitura de 

Edward Said, o autor estabelece uma justificativa estrutural e outra funcional para essa 

ligação. Como elo estrutural, ―o fetichismo, como recusa da diferença, é aquela cena 

repetitiva em torno do problema da castração. O reconhecimento da diferença sexual... é 

recusado pela fixação em um objeto que mascara aquela diferença e restaura uma 

presença original‖ (p.116). Já no elo funcional, ―o fetiche ou estereótipo dá acesso a 

uma ―identidade‖ baseada tanto na dominação e no prazer quanto na ansiedade na 

defesa, pois é uma forma de crença múltipla e contraditória em seu reconhecimento da 

diferença e recusa da mesma― (p.116). 

 

Os sistemas de representação agem como máscaras simbólicas a fim de 

diferenciar socialmente um grupo do outro. Por isso, temos que estar atentos aos 

estereótipos porque ao mesmo tempo em que reconhecem a diferença entre os 

indivíduos, podem também agir de maneira a mascarar determinados contextos e 

produzir uma violência aos que são representados. 

 

3.3.1 Forma simplificada ou pejorativa? 

 

Como já foi discutido, os estereótipos podem ser considerados como 

sintetizadores de características que podem assumir novos sentidos de acordo com o 

contexto, possuindo o poder de legitimar um ponto de vista sobre a condição de algo ou 

alguém dentro da sociedade, assim como, podem produzir a discriminação e o 

preconceito. Para Bhabha (2003) o estereótipo seria uma crença contraditória por 

reconhecer e recusar a diferença.  
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Colocando o estereótipo de modo retido e fetichista de representação no seu 

campo de identificação que é definido como o imaginário, o sujeito assume uma 

imagem que lhe permite demandar semelhanças e identidades entre os objetos do 

mundo ao seu redor. Para Bhabha (2003), esse posicionamento gera certo conflito, 

porque o sujeito reconhece uma imagem alienante que se relaciona entre as duas formas 

de identificação com o imaginário: o narcisismo e a agressividade. 

 

Com relação ao entendimento dos estereótipos como uma distorção e falsidade 

dos objetos, Biroli (2011) pressupõe que exista uma fronteira bem delineada entre a 

estereotipia e a própria realidade, onde as simplificações colocadas em curso pelos 

estereótipos estariam em contradição com a realidade de fato, a vivida pelos grupos da 

sociedade.  

O estereótipo muitas vezes reduz toda a variedade de características de um povo, 

uma raça, um gênero, uma classe social a alguns poucos atributos essenciais (traços de 

personalidade, vestimenta, linguagem verbal e corporal etc.), supostamente fixados pela 

natureza, desempenhando assim um papel central na organização do discurso do senso 

comum. Essa generalização das características pode fazer parte também da construção 

de uma violência simbólica, ou até mesmo física, onde a visão simplista do estereótipo 

se transforma em algo pejorativo, como no caso dos homossexuais, negros, nordestinos, 

moradores de comunidades ou favelas e tantos outros grupos que carregam uma forma 

muito estereotipada nas telenovelas. 

Os estereótipos, pela frequência com que aparecem nas telenovelas, 

assemelham-se a uma ideia próxima da verdade, induzindo a quem assiste acreditar em 

algo produzido com uma visão um pouco deformada do que seria o real. O que é criado 

de forma simplista para maior entendimento, torna-se um objeto de ofensa e violência.     

Se a informação não é bem retratada, acaba reforçando estigmas e posturas 

preconceituosas, que podem significar um empecilho à evolução e ao desenvolvimento 

social. Se a telenovela age de forma decisiva na maneira como vemos nossa realidade 

social e, se a forma como nos é apresentada é estereotipada, então entendemos que 

nossa visão sobre a realidade fica comprometida. Por isso a preocupação e discussão 

sobre os estereótipos apresentados na telenovela, pela generalização de certas situações 

a todo um grupo social. 
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3.4 Telenovela, origem e formação 

Diante de uma cultura midiática onde quem tem o poder sobre os meios de 

comunicação influencia na formação e opinião da sociedade, a telenovela aparece como 

um gênero essencial para compreender como a essa mídia apropria-se das 

representações sociais e as veicula para os seus receptores. Além do mais, a novela 

ajuda suscitar o debate, fazendo com que a sociedade busque e cobre soluções para os 

diversos problemas que estão ao seu redor.  

As telenovelas atuais herdaram a forma do relato do romance-folhetim e a 

estrutura do conteúdo do melodrama, ambos muito populares. O melodrama foi uma 

arte teatral criada logo após a Revolução Francesa, na França e na Inglaterra, e que 

serviu para expressar o sofrimento e injustiças das massas durante a Revolução. Logo 

após surge o romance-folhetim, a primeira narrativa de ficção produzida com 

periodicidade, criado em 1836, na França (GOMES; ROSA, 2006).  

A novela atual tem uma estrutura narrativa semelhante, mas a linguagem passou 

por modificações devido à incorporação de novas tecnologias. Com o passar dos anos, a 

telenovela, caracterizada por ser um gênero popular, passou a buscar uma maior 

proximidade com seu público, principalmente no Brasil. Não há mais um roteiro único, 

escrito previamente pelo autor, mas uma interação e diálogo com os telespectadores. 

Sua base latino-americana e a melodramática das cenas abriu espaço para traços mais 

independentes, criando uma forma e linguagem própria, contextualizada aos conflitos da 

sociedade. 

Baccega apud Junqueira (2009) define as telenovelas como obras em aberto, onde 

a sociedade tem o poder de opinar em sua construção. 

A telenovela brasileira, que é um gênero construído por nós, e que se 

diferencia de todas as produções de ficção televisiva seriada existente 

no mundo [...] é uma obra em aberto, onde há uma interação 

permanente entre a obra que está sendo levada a sociedade que está 

opinando, que está interferindo de algum modo, nos caminhos dessa 

própria telenovela. Há uma interação permanente (BACCEGA apud 

JUNQUEIRA, 2009, p. 50). 

 

Na fase inicial das exibições das telenovelas, estas eram consideradas uma 

produção de mau gosto (pela atração alcançada pelas classes baixa), desprestigiada 

pelos produtores e pelo público de classes mais elevadas que preferiam assistir 
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produções mais eruditas, como os programas culturais, os teleteatros (TONON, 2003). 

O fato de colocar ao gênero da telenovela à rotulação de uma arte inferior pelo motivo 

de que em sua fórmula há repetição de papéis e que o produto visa conquistar um amplo 

público, alimenta a discussão acerca da depreciação do gênero telenovela, algo que 

causa repulsa aos estudiosos do meio acadêmico e pela sociedade em geral. Defendem-

se muitas vezes que a verdadeira arte é algo original que não permite repetições. 

 Mas a telenovela conseguiu, segundo Tonon (2003), seu sucesso privilegiando 

temáticas e narrativas relacionadas ao cotidiano de seus telespectadores, estimulando a 

identificações do público frente ao universo de representação presente na novela. Até 

2009, segundo dados do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), cerca de 

sessenta a oitenta milhões de brasileiros assistiam regularmente às novelas, o que 

representa um exemplo de mudança na concepção desse gênero pela sociedade. 

Wolton apud Martins (2006) argumenta que pelo que é veiculado através da TV 

um indivíduo torna-se membro de uma sociedade na medida em que ela é considerada o 

espelho de sua identidade, e um fator em potencial de transformação social. 

A televisão como sempre dizemos, é o ―espelho‖ da sociedade. Se ela 

é seu espelho, isso significa que a sociedade se vê — no sentido mais 

forte do pronome reflexivo — através da televisão, que esta lhe 

oferece uma representação de si mesma. E ao fazer a sociedade 

refletir-se, a televisão cria não apenas uma imagem e uma 

representação, mas oferece a todos que a assistem simultaneamente. 

Ela é, além disso, um dos únicos exemplos em que a sociedade se 

reflete. Permitindo que cada um tenha acesso a essa representação 

(WOLTON apud MARTINS, 2006, p. 6). 

 

No Brasil, a telenovela passou a ter características próprias, apesar das heranças 

europeias, norte-americanas e latino-americanas. Um produto que está aberto às 

mudanças da sociedade e que envolve uma interação com o público que o assiste, 

buscando sempre sua representação e identificação. Mas a telenovela teve que passar 

por grandes mudanças desde a sua origem até o formato atual. Desde sua criação a 

telenovela sempre foi alvo constante das transformações da sociedade e precisava estar 

atento a elas para que tivesse o gosto do público. Para compreendermos melhor vamos 

discutir um pouco da história da telenovela e saber quais foram esses processos de 

mudanças que corroboraram para o sucesso desse produto midiático. 
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3.4 .1 A Telenovela brasileira e suas mudanças 

O início das telenovelas se dá aqui no Brasil ao mesmo tempo em que há 

inauguração da TV, que aconteceu em 1950. Com uma linguagem muito forte trazida do 

teatro, a primeira novela foi lançada em 1951, na extinta TV Tupi, ―Sua vida me 

pertence‖, tinha apenas dois capítulos semanais e se passavam ao vivo, foi marcada pelo 

primeiro beijo na boca, cena protagonizada por Vida Alves e Walter Foster que gerou 

um escândalo na época. 

Grande parte das novelas produzidas eram adaptações literárias de grandes 

escritores brasileiros. Com o passar dos anos, outras emissoras foram criadas e as 

produções começaram a aumentar cada vez mais. A boa aceitação perante a população, 

fez com que o formato semanal passa-se a ser diário, ainda mais depois da invenção do 

vídeo-tape, permitindo a gravação das cenas. 

A primeira telenovela diária foi exibida em 1963, pela extinta TV Excelsior, ―2-

5499 Ocupado‖ durou dois meses e formou um dos maiores pares românticos da TV: 

Tarcísio Meira e Glória Menezes. A TV Tupi como resposta à concorrência exibiu a 

radionovela ―O Direito de nascer‖, que rendeu bastante sucesso e reconhecimento do 

público, sendo lembrada até hoje. 

Em meio ao caos da Ditadura militar, surge a Rede Globo de Comunicação que 

foi inaugurada em 1965 e que se tornaria a responsável pelas grandes mudanças da 

Televisão brasileira e da telenovela, seu produto mais vendido. A Globo buscava 

desbancar as emissoras da época e se expandir no campo da teledramaturgia. Para isso, 

investiu nas contratações de grandes autores, como a cubana Glória Magadan, para criar 

novelas com tramas latinas e ambiciosas que se passassem em vários lugares do mundo 

com histórias de nobres ou poderosos, para que pudessem conquistar o público. Assim, 

a primeira novela criada foi ―O sheik de Agadir‖. Na mesma época Janete Clair é 

contratada e ―Véu de noiva‖, uma radionovela, foi reescrita pela autora e vira um 

sucesso na Tv. 

Mesmo com o esforço da Globo, a  Tv Tupi mostrou no final dos anos 60 seu 

poder e lançou uma novela que trazia mudanças na linguagem, ―Beto Rockfeller‖ de 

Braúlio Pedroso, foi exibido em 1968 no horário das 20 horas, algo que se tornou 

padrão. A novela trouxe a realidade e o comportamento dos brasileiros às telas, 

rompendo assim com o estilo fantasioso que dominava nas produções anteriores, 
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propondo uma alternativa mais realista, com referências compartilhadas pelos 

brasileiros. Provocando assim, importantes mudanças no cenário da teledramaturgia, 

houve uma inovação na trama, no foco dos conflitos e na interpretação, com a adoção 

do naturalismo, ficando mais próximo da realidade
11

. 

Para Costa (2000) a novela passava a se diferenciar do modelo latino 

melodramático, que até então era muito presente nas novelas brasileiras: 

Consagrava-se um estilo novo de dramaturgia e interpretação, muito 

diferente do modelo México-cubano, excessivamente melodramático e 

artificial. Adotava- se, [...] tramas centradas em conflitos sociais e não 

só íntimos, pessoais e sentimentais (COSTA, 2000, p. 155). 

Os anos 70 foram marcados pela chegada das cores à televisão, que até então era 

vista em preto e branco, e pelo fim da TV Tupi. Com isso a Rede Bandeirantes entra no 

mercado com a contratações de atores e autores para as produções da emissora. Nos 

anos 80, a SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) é criada por Sílvio Santos e começa a 

importar novelas latinas, pois suas produções se mostravam inferiores às emissoras 

concorrentes. 

O marco de todas as mudanças observadas podem ser atribuídos aos anos 80 e 

90, onde as temáticas sociais, políticas e a liberdade sexual passam a ser discutidas e 

desmistificadas. A novela passa a ter uma função informativa, social e educativa para a 

conscientização da população. Com o tempo a novela brasileira passa a entender que o 

público busca sempre uma identificação com o que é representado, e o que daria o 

sucesso seria essa fórmula da projeção e identificação de seus receptores. 

No Brasil, o sucesso das novelas promoveu um padrão estético consolidado e 

uma audiência cativa, o que a tornou um programa da família brasileira, além de um 

hábito comum entre as pessoas (SCORALICK, 2010). As novelas atuais possuem 

tramas e subtramas que se relacionam em conflitos paralelos, desenvolvidos num 

período de 6 a 9 meses, com média de 55 minutos diários, de segunda-feira à sábado, 

divididas em três horários e classificações: às 18 horas, romances- conteúdos leves; ás 

19, comédia- um conteúdo cômico em meio aos conflitos; e às 20 ou 21 horas(como 

está sendo exibida), drama- conteúdo mais pesado, com discussões de temas mais 

                                                           
11

 Todas as abordagens sobre as telenovelas aqui descritas tem como base as informações do site: 

<http://www.teledramaturgia.com.br/tele/betob.asp > , o qual deu origem ao  livro ―Almanaque da 

Televisão Brasileira‖ de Nilson Xavier, lançado em 2007. 
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polêmicos e cenas de amor mais explícitas. Como pode ser visto, a Rede Globo é 

responsável por criar padrões que já foram absolvidos aos hábitos da população, sendo 

considerada a maior indústria de telenovelas do país, colhendo sucesso desde o início de 

sua criação. 

Para o alcance do sucesso da telenovela, é preciso que haja um processo de 

identificação e projeção através dos personagens, assim como os ambientes, vestuários, 

vocábulos apresentados na dramaturgia, entre outros. As gírias e maneirismos usados 

por certos personagens também são elementos importantes para a incorporação 

rapidamente no dia-a-dia dos telespectadores. Com a junção de todos esses aspectos, o 

produto fica mais atrativos ao público que ali está representado, como também a 

inserção de assuntos de interesse da sociedade. 

A telenovela apropria-se de determinados contextos, produzindo significados 

sociais através das tramas que ali são representadas. Segundo Jacks (1999) a telenovela 

contribui na compreensão das relações entre os meios de comunicação e a sociedade 

pelo fato de ter um caráter cotidiano da veiculação, pelo estabelecimento de uma relação 

com seus receptores e pelas mudanças na narrativa a partir das demandas esboçadas 

pelas audiências. Ao fazer parte do cotidiano, a telenovela passa a refletir as ideias e as 

transformações de seu contexto, criando um processo dialógico com a realidade 

(MAURO; TRINDADE, 2012).  

Percebendo o poder que a televisão tem de criar identificações para com o 

telespectador, especialmente através da telenovela, nas últimas décadas os estudos 

passaram a ser desenvolvidos voltados para a análise da relação emissão- recepção. Pois 

incialmente o campo de estudos da área da comunicação se detinham a estudar os 

aspectos técnicos dos produtos televisivos, o foco era o modo como era produzido e não 

o produto em si.  

A telenovela mesmo sendo um produto de grande audiência da televisão 

brasileira como também em vários países, com o tempo houve a necessidade de criação 

de novos produtos que conquistassem um novo público ou reativasse o gosto popular. 

Antes de entrarmos no último capítulo farei uma breve explanação sobre os novos 

formatos dos produtos televisivos e as diferenças existentes entre cada produto.  
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3.4.2 Formatos televisivos ficcionais 

Embora a telenovela seja ainda o produto televisivo de maior audiência e 

rentabilidade no Brasil, na última década ela começou a apresentar sinais de desgaste, 

levando as emissoras de televisão a investirem mais na realização de outros formatos de 

ficção para suprir uma nova demanda interna, tanto de caráter estético quanto 

mercadológico. Entre os programas de teledramaturgia produzidos pela TV Globo, além 

da telenovela, se destacam também o seriado e a minissérie.  

Para Pallottini (2008) A telenovela seria um texto dividido em capítulos diários 

cuja duração total varia, atualmente, de seis a oito meses. A estrutura narrativa é 

romanesca, construída a partir de um núcleo narrativo central, e com vários outros 

núcleos secundários, que se desenrolam paralelamente ao programa narrativo central, 

mas que se relacionam entre si.   

O surgimento das minisséries televisivas tem sua origem nas primeiras novelas 

transmitidas pelo rádio e pela televisão, pois elas eram curtas, com cerca de vinte 

capítulos e, inicialmente, apresentadas durante alguns dias da semana até se tornarem 

diárias (CONVERSANI, 2008). As novelas atuais têm uma média de duração de uma 

hora, mas nem sempre foi assim. As telenovelas exibidas pela Rede Globo de Televisão, 

no horário das seis da tarde, duravam trinta minutos e várias delas não chegavam a ter 

mais de cem capítulos. 

As minisséries possuem um parentesco com as telenovelas, mas elas 

diferenciam-se bastante: As novelas contêm uma narrativa mais lenta e um alto grau de 

redundância, há momentos em que a história parece não avançar, o que causa muitas 

vezes o descontentamento do público. Nesse sentido, se o espectador perder um ou mais 

capítulos é possível retomar o entendimento da história em pouco tempo.  

A minissérie, por ser mais rápida em sua narrativa, exige que o espectador esteja 

atento ao desenvolvimento da trama. Um capítulo perdido, dependendo do tamanho da 

minissérie, pode implicar em perder o fio da história, podendo gerar desinteresse 

(CONVERSANI, 2008). Até 1990, as minisséries eram apresentadas de segunda a 

sexta- feira, mas a partir de Desejo, de Glória Perez, elas passaram a serem exibidas de 

terça a sexta- feiras e, às segundas-feiras, sempre é apresentado um filme de sucesso na 

sessão denominada Tela Quente, após a novela das 20, ou atualmente 21 horas. 
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Anna Maria Balogh (2005, p.193-194) afirma que a minissérie é uma obra 

fechada enquanto que a novela é uma obra em aberto, vulnerável as mudanças:  

[...] a minissérie constitui o formato mais fechado de todos os demais 

formatos de ficção que a tradição televisiva consagrou: séries, 

seriados, unitários e telenovelas. A minissérie só vai ao ar quando 

inteiramente terminada. A novela, pelo contrário, mais parece um 

grande gerúndio em processo de gestação enquanto é exibida, passível 

de mudanças e modulações, caracterizada por uma cotidianidade 

próxima àquela da vida do espectador. Todas estas características 

tornam a novela um texto bem mais poroso e vulnerável às inserções 

de merchandising, tanto político quanto social, além do comercial 

propriamente dito (BALOGH, 2005, p. 193). 

 

Para a autora a minissérie constitui-se num produto diferenciado, que recebe 

maiores investimentos e cuidados na sua produção, escalação de elenco e também é 

direcionada a um público mais seleto e exigente. A Tv globo agora se volta às 

minisséries para resgatar um público mais exigente, as minisséries passam a ter entre 

cinco, dez capítulos ou até mais capítulos, fazendo adaptações de grandes obras 

literárias, além das biografias de grandes nomes da sociedade, como Maísa: quando 

fala ao coração, exibida em 2009 e que concorreu ao Emmy Internacional
12

 em 2010 

de melhor telefilme ou minissérie. As últimas minisséries produzidas foram o Canto da 

Sereia, Amores Roubados (ambas do autor, George Moura), Serra Pelada (direção de 

Heitor Dhalia e José Alvarenga Jr.)- teve uma versão compactada para o cinema, O 

Caçador e O Rebu, uma releitura da primeira versão exibida em 1974. 

Diferente dos capítulos da telenovela e da minissérie, o seriado possui episódios 

independentes, porém interligados por elementos que lhes conferem certa unidade, a 

qual geralmente está centrada em seus protagonistas, mas também pode ser dada pelo 

tema, pelo espaço, pela época, ou ainda por todos esses elementos combinados. Os 

episódios apresentam em sua estrutura tanto as características dos unitários, onde em 

um só capítulo a história tem seu início-meio-fim, quanto de capítulos de minisséries e 

telenovelas. Segundo Pallottini (2008) se no caso do unitário (levada ao ar em uma 

única vez e esgota a narrativa em si) a história inteira se resolve rapidamente, essa 

                                                           
12

 O Prêmio Emmy Internacional é concedido pela Academia Internacional das Artes & Ciências 

Televisivas a programas televisivos de todo o mundo. A Academia foi fundada com a missão de 

reconhecer a excelência em programas de televisão produzidos fora dos Estados Unidos O anúncio da 

premiação é realizado em Nova York, hoje o prêmio é dividido em quatro categorias: Dramaturgia, 

Notícias e Atualidades (Jornalismo), Programa Digital (Conteúdo digital e internet) e o Emmy Kids 

direcionada a desenhos animados e programas infantis, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Internacional_das_Artes_%26_Ci%C3%AAncias_Televisivas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Internacional_das_Artes_%26_Ci%C3%AAncias_Televisivas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York


58 
 

mesma história pode levar semanas se transformada em minissérie ou até meses se vier 

a ser uma das tramas de uma telenovela.  

Para Pallottini (1998) A maneira de estruturação mais frequente nos textos de 

ficção televisiva rapidamente analisada aqui apresenta características bastante                                                         

próprias, mas que lhe conferem diferenças. Para a autora, esses formatos inseridos na 

televisão seriam uma hibridização de antigas formas, que estariam se adaptando as 

necessidades atuais, gerando assim um processo de criação de novos produtos.  

Cada formato carrega em si, uma maneira de identificação com o público que se 

quer atingir. Estabeleci apenas esses poucos formatos como forma de evidenciar os 

principais produtos e suas características dramatúrgicas e por ser cada vez mais 

constante nas produções na Tv Globo, o maior canal de telenovela do país, visto que as 

outras emissoras não tem ainda o alcance que a mesma tem com relação ao público. 
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4º capítulo- Amor à vida: o retrato da nova família 

4.1 Walcyr Carrasco no horário nobre 

Walcyr Carrasco nasceu em 1º de dezembro de 1951, em Bernardino de 

Campos, São Paulo. É Formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da 

USP. Por muitos anos, trabalhou como jornalista nos principais órgãos de imprensa do 

país (nas revistas Veja e IstoÉ e nos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e 

Diário Popular), ao mesmo tempo em que iniciava a carreira de escritor com histórias 

para a revista infantil Recreio. 

Como gostava de escrever Walcyr publicou seu primeiro livro voltado para o 

público infantil- Quando meu irmãozinho nasceu
13

- quando tinha 28 anos, a partir daí 

muitos outros foram escritos por ele.  Se dedicando ao público adulto, Walcyr escreveu 

uma autobiografia intitulada de Em busca de um sonho e Anjo de quatro patas, que 

conta momentos engraçados que dividiu com seu cachorro. 

Aos poucos foi começando sua vida na dramaturgia brasileira, escreveu peças de 

teatro como Até que o sexo nos separe, com o ator Fúlvio Stefanini, e Êxtase, que 

recebeu o prêmio Shell de melhor autor. 

Na televisão, começou sua carreira no final dos anos 80 no SBT, com novela 

Cortina de vidro. Em 1991 escreveu duas minisséries na extinta TV Manchete, O 

Guarani, baseado na obra de José de Alencar e Filhos do sol, e também a memorável 

novela Xica da Silva (1996). 

Walcyr chegou a Globo em 2000, e já escreveu diversas novelas, entre as 

quais O Cravo e a Rosa (2000),  A padroeira (2001), foi co-autor em Esperança 

(2002), Chocolate com Pimenta (2003) e Alma Gêmea (2005), todas de grande 

audiência no horário das seis. Em 2007, Walcyr Carrasco escreveu sua primeira trama 

contemporânea, a comédia romântica Sete Pecados, depois veio Caras & Bocas (2009) 

e Morde & Assopra (2011). Em 2012, assinou o remake da novela Gabriela, inspirado 

na obra de Jorge Amado.  

                                                           
13

 Todos os títulos das obras (novelas, peças teatrais e livros) citadas foram padronizados no formato 

negrito. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/o-cravo-e-a-rosa.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/chocolate-com-pimenta.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/alma-gemea.htm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/walcyr-carrasco.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/sete-pecados.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/gabriela-2-versao.htm
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Em 2013 estreou no horário das 21h, com uma trama ambientada em São Paulo- 

Amor à Vida- com o intuito de recuperar a audiência do horário perdida pela novela 

Salve Jorge, que tinha índices baixos de audiência .  

As novelas da Tv Globo são sempre marcadas pela discussão de temas de grande 

relevância para sociedade, principalmente no horário nobre das 21h. Os autores 

promovem campanhas de alcance social que recebem o nome de Merchandising Social 

e essa seria o caminho que Walcyr tinha que seguir.  De acordo com Schiavo (2002), 

merchandising social são as diversas inserções intencionais, sistemáticas e com 

propósitos educativos bem definidos de questões sociais, através de mensagens 

educativas incluídas nas tramas e enredos das telenovelas, minisséries e outros 

programas de Televisão, visando despertar o interesse e alertar os telespectadores para 

questões sociais de grande relevância na sociedade. 

O merchandising social tem crescido muito nos últimos anos, sendo utilizado 

nas inserções de cenas, falas ou situações em que se privilegiam temas sociais, como o 

combate ao alcoolismo, às drogas, o desaparecimento de crianças, o estímulo à doação 

de órgãos, o tráfico humano, a homossexualidade e o autismo, além de outros não tão 

explorados. Algo que virou ponto de destaque em todas as novelas produzidas pela 

Rede Globo. 

Para Lopes (2004) as telenovelas estão exercendo um importante papel de 

articular debates e iniciativas no desenvolvimento da sociedade: 

Na América Latina o impacto e o papel das telenovelas na sociedade 

vêm sendo vistos várias vezes articulando debates, movimentos 

sociais, direcionando as iniciativas dentro da legalidade e mudanças 

de leis tendo também um impacto significativo sobre o 

desenvolvimento, exercendo um papel fundamental no 

desenvolvimento da sociedade (LOPES, 2004, p. 296). 

Em virtude disso, o autor Walcyr Carrasco tentou promover diversos assuntos 

em suas tramas, mesmo em novelas do horário das 18 e 19 horas, e posteriormente no 

horário das 21hs, que abordassem de maneira mais leve os conflitos sociais, assim como 

os outros autores da emissora, como Glória Perez, Agnaldo Silva, Manoel Carlos e 

outros. A transmissão de mensagens e o incentivo ao debate e à mudança de 

comportamento teve início na Globo desde a novela O Espigão (1974), que debateu 

sobre ecologia e planejamento urbano, problemas que eram vividos na vida real.  

http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-229960,00.html
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Mesmo sendo uma novela de época O cravo e a rosa (2000), primeiro sucesso 

do autor na Globo, mostrava os ideais feministas e a luta contra o machismo no início 

do século XX. Catarina é uma mulher moderna da década de 20, que recusa o papel 

feminino e se envolve nas lutas feministas da época, mas é obrigada pelo pai a se casar 

com Petruchio, um homem do campo e com perfil machista, que busca o dote para 

acabar com as dívidas da fazenda. Depois de muita briga, Catarina e Petruchio acabam 

se casando e se apaixonando um pelo outro. 

Já em Chocolate com pimenta (2003), o autor mostra com toques de comédia, a 

ambição das pessoas pelo dinheiro e o que se é capaz de fazer para tê-lo, a novela 

também foi um grande sucesso do horário.  

Sete pecados em 2007, como o próprio nome já diz, tratava dos sete pecados 

capitais e como eles influenciavam a vida dos personagens. Outra questão também foi 

retratada, o papel central da educação no desenvolvimento social das crianças e 

adolescente, trazendo o ambiente da escola como um dos cenários da novela, mostrando 

as dificuldades de uma diretora em promover um ambiente escolar de qualidade na rede 

pública de ensino. 

Continuando no horário das 19h, o autor em 2009 escreveu Caras & Bocas 

trazendo em uma trama paralela a representação da vida de uma pessoa com deficiência 

visual, tentando mostrar que seria possível ter uma vida normal apesar de algumas 

limitações. Pela primeira vez, uma pessoa realmente cega interpretou uma personagem 

fixa numa trama de novela. A atriz Danieli Haloten, que nasceu com glaucoma e aos 17 

anos perdeu totalmente a visão, fez o papel de Anita.  

Em 2011, Walcyr escreve Morde & Assopra, que em meio ao mundo pré-

histórico e as tecnologias de robóticas, abordou a corrupção mostrando os desfalques 

que um prefeito mal intencionado comete na prefeitura durante sua gestão, dando a 

entender nas falas dos personagens envolvidos na situação, que a atitude seria algo 

normal. Outro destaque foi o tratamento de um filho para com a mãe, renegando-a por 

ela ser pobre e por ele ter nascido dela e possuírem uma vida simples, pois ela 

trabalhava vendendo cocada na rua. Mesmo a novela retratando de forma cômica as 

situações é possível tirar algumas reflexões sobre o comportamento humano, onde o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_20
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Danieli_Haloten
http://pt.wikipedia.org/wiki/Glaucoma
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interesse próprio fala mais alto do que as leis morais e sociais e que a busca por dinheiro 

pode não ser o caminho para a felicidade. 

 Fazendo parte das mudanças da Globo, a emissora abriu o horário das 23 horas 

para exibição de remakes de antigas novelas de sucesso produzidas pela emissora, 

Walcyr então escreve Gabriela em 2012, inspirado no romance Gabriela, cravo e 

canela, de Jorge Amado e que também já tinha sido exibida em 1975. Mostrando os 

preconceitos e valores de uma época, onde todos buscavam esconder seus defeitos por 

trás de uma hipocrisia moralista e a figura de Gabriela, uma mulher de alma livre e 

ingênua que foge do sertão e vai viver na sociedade, em meio a uma vida de obrigações. 

O autor não se deteve a primeira versão e trouxe mudança com relação aos personagens 

e as histórias do livro, buscando trazer algo mais original embora fosse apenas um 

remake. Walcyr mostrou histórias pouco exploradas no livro, como a da submissa 

Sinhazinha (Maitê Proença), que tem um relacionamento extraconjugal com seu dentista 

e é assassinada pelo marido, Jesuíno (José Wilker), agora contada com ricos detalhes. 

Além de mostrar a trajetória da menina que se torna prostituta (Teodora, vivida por 

Emanuelle Araújo) e a beata moralista (Doroteia, a atriz Laura Cardoso) que seria o 

parâmetro moral da cidade, mas que na verdade também foi prostituta e tinha um 

passado a esconder. 

Chegando ao horário nobre das 21 horas, Walcyr escreveu Amor à Vida, 

carregando a responsabilidade de fazer dela um sucesso para recuperar o público que se 

perdeu com sua antecessora Salve Jorge, uma novela de Glória Perez que não agradou 

aos críticos e ao gosto popular. A novela tem em seu núcleo principal a família Khoury, 

uma família rica, dona de um grande hospital, que carrega grandes segredos e que no 

decorrer da trama vão sendo revelados. 

4.2 Amor à Vida 

A novela Amor à Vida estreou no dia 20 de maio de 2013 no tradicional horário 

das 21 horas, ficando no ar até 31 de janeiro de 2014. A novela de 221 capítulos, de 

autoria de Walcyr Carrasco, tinha a direção geral de Mauro Mendonça Filho e núcleo de 

Wolf Maya. Considerada uma das maiores novelas em números de capítulos, sendo 

exibida durante mais de oito meses, Amor à Vida trazia nos papeis principais: Paolla 

Oliveira, Malvino Salvador, Antônio Fagundes, Elizabeth Savalla, Bárbara Paz, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Novela_das_nove
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novela_das_nove
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2014
http://pt.wikipedia.org/wiki/Walcyr_Carrasco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mauro_Mendon%C3%A7a_Filho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wolf_Maya
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Marcello Anthony, Tatá Werneck, Eliane Giardini, Ary Fontoura, Danielle Winits, 

Thiago Fragoso, Susana Vieira, e Mateus Solano, que mostrou todo o seu talento na arte 

da dramaturgia. 

A trama da novela, analisada de forma geral, se passava em torno dos irmãos 

Félix 
14

(Mateus Solano) e Paloma (Paolla Oliveira), filhos de César (Antônio 

Fagundes) e de Pilar (Susana Vieira), que formavam a família Khoury, e de Bruno 

(Malvino Salvador) que se tornou o pai adotivo de Paulinha, filha de Paloma. A maior 

parte das cenas e dos conflitos retratados pela novela era ambientada no Hospital San 

Magno em São Paulo, que pertencia à conceituada família Khoury. 

A história foi dividida em duas fases: a primeira mostra a paixão de Paloma por 

Ninho (Juliano Cazarré)- ela, uma jovem imatura e ele, um viajante que vive de acordo 

com sua liberdade, nesse relacionamento ela engravida e tem uma filha, que ao nascer 

foi roubada e jogada numa caçamba de lixo pelo seu irmão Félix, um vilão que caiu no 

gosto do público ao fim da novela. Bruno (Malvino Salvador) acha o bebê de Paloma e 

cria como se fosse sua filha para compensar uma perda terrível, que foi a morte de sua 

mulher e filho na hora do parto. Após o resgate da menina, Bruno e Paloma se 

conhecem no hospital (quando ela amamenta o bebê sem saber que era sua filha) e se 

tornam amigos, mas com o passar dos anos eles perdem o contato.  A partir desse 

momento se inicia a segunda fase da novela. 

Após dez anos, por uma coincidência do destino Bruno e Paloma se 

reencontram, ela agora está uma mulher mais madura que se tornou médica pediátrica e 

ele agora é corretor de imóveis. O reencontro aconteceu no hospital San Magno quando 

Paloma atendeu Paulinha, filha de Bruno, após passar mal e ser descoberta uma grave 

doença na menina, o que deixou os dois mais próximos. Bruno e Paloma passaram a 

viver uma grande paixão sem sequer imaginar que a menina era filha dela. A doença da 

menina fez com que Paloma descobrisse seu laço de sangue, acusando-o de tê-la 

roubada de seus braços ao nascer. Uma briga que parou na justiça, mas que foi vencida 

por Bruno, pois Félix- irmão de Paloma- falsificou o exame de DNA para causar 

sofrimento na irmã e para afastar mais uma que seria herdeira da família Khoury. 

 Félix é um vilão, que tem a pretensão de ser o presidente do hospital de sua 

família em vez de seu pai, César, e tinha uma ganância pela riqueza e pelo poder. O 
                                                           
14

 Os nomes dos personagens foram padronizados no formato itálico e com a inicial em maiúsculo. 
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autor criou o vilão com uma identidade homossexual, mas que não era declarada para a 

família no início da novela devido ao preconceito de seu pai. Para encobrir essa 

identidade, Félix se casou e teve filho, uma maneira do autor mostrar como é difícil a 

vida de um homossexual que tem que viver escondendo a sua real identidade devido ao 

preconceito da família e da sociedade. Tendo que seguir um ideal machista e valores 

morais construídos em meio à discriminação e violência observada durante séculos no 

interior do convívio social. Com a evidente rejeição do pai, Félix buscava no dinheiro 

uma satisfação pessoal, sendo capaz de fazer seus próprios familiares sofrem. Mas com 

uma das reviravoltas da novela, o vilão acaba pobre, sem apoio da família e amigos, 

tendo que viver em uma casa simples, o que mudou sua vida completamente. O 

personagem acaba se redimindo de todo mal que fez a sua família e em especial a 

Paloma, também consegue estabelecer uma relação de mais afeto com seu pai, o qual 

sempre o rejeitou e que foi retratado na cena final da novela, onde pai e filho declaram o 

seu amor um ao outro. 

O drama de Paloma e sua relação com Bruno acabaram ficando muitas vezes em 

segundo plano, apagado em meio às reviravoltas da vida do Vilão Félix, que conquistou 

mais audiência do que o sofrimento de Paloma. Além também das maldades da vilã 

Aline, que buscava se vingar de César por tudo que tinha acontecido com a tia dela, uma 

antiga amante do médico. Como era esperado o casal Paloma e Bruno terminaram 

juntos e felizes, mostrando que mesmo havendo constantes reviravoltas na vida do 

casal, o amor é capaz de superar as adversidades. 

Em meio a tantos outros conflitos e discussões inseridas na novela, havia um 

núcleo mais humorado, que era caracterizado como a classe baixa, com Márcia 

(Elizabeth Savalla), uma ex- chacrete e sua filha Valdirene (Tatá Werneck) que buscava 

a fama e a riqueza, que sua mãe não pode ter. Mas que ao conhecer Carlito, apelidado 

de palhaço (Anderson Di Rizzi), irmão de Bruno, um rapaz pobre que tentava ganhar a 

vida sendo cantor e DJ acaba se apaixonando, tendo dois filhos com ele, mostrando que 

o amor e a felicidade são as coisas mais importantes na vida.  

Amor à Vida abordou as relações familiares e amorosas, mostrando que a 

família que parecia um modelo tradicional (idealizado ao longo dos anos pela 

sociedade), carregava segredos e dilemas pessoais. Além disso, a novela promoveu 

reflexões acerca do real sentido de família e suas variantes formas de ser.  
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A trama abordava a inclusão da família não convencional, como as famílias 

reconstituídas, a homoafetiva, monoparental, no ambiente social atual. Com o objetivo 

de mostrar a existência dessas novas famílias o autor trouxe a história de um casal gay 

(Niko e Eron, interpretados pelos atores Thiago Fragoso e Marcello Anthony) que 

queria ter um filho por inseminação e contrata uma barriga solidária (antes era 

conhecido como barriga de aluguel, pagava-se a alguém para gerar o bebê), o que agora 

é um crime, por isso passou a se chamar barriga solidária. O que ficou evidente foi que 

a família é o conjunto de relações afetivas, emocionais, respeito e carinho entre seus 

membros, não importando seus laços de sangue, mas sim de amor, educação e cuidado. 

A proposta do autor em promover reflexões acerca de variados assuntos recebeu 

muitas críticas na mídia, principalmente em alguns blogs e sites da internet. Devido à 

quantidade de temas a discutir o autor, muitas vezes, retratou de modo artificial assuntos 

como o preconceitos aos gordinhos, o lúpus (doença grave e que não tem cura) entre 

outros. Temas que não tiveram grande repercussão e no desenrolar da trama acabaram 

sendo deixados de lado pelo autor, devido talvez, a pouca recepção que tiveram pelo 

público ou pelo modo de abordagem do assunto pelo autor. 

Walcyr Carrasco encerrou sua novela com a tão esperada e também discutida 

cena do beijo gay, algo que já era constantemente alvo de várias discussões sobre a 

aceitação por parte do público e sobre o efeito de uma cena inédita na tela da Tv Globo. 

A atitude concretizou a relação de amor criada entre os personagens, assim como deu ao 

público a resposta que ele tanto esperou, devido às censuras de outras novelas. Apesar 

da novela de Walcyr Carrasco não ter tido de fato o primeiro gay da TV brasileira
15

, a 

novela registrou 44 pontos de audiência média, segundo dados prévios do Ibope. O 

                                                           

15
 Na história da dramaturgia nacional, existem pelos menos três casos de beijo gay entre personagens 

homossexuais. O primeiro deles foi entre as atrizes Vida Alves e Geórgia Gomide, em 1951, cena que 

aconteceu na novela ―Calúnia‖, dirigida por Walter Foster, na antiga TV Tupi, sendo então a primeira a 

exibir um beijo entre duas mulheres do mesmo sexo. O primeiro caso entre homens aconteceu na 

minissérie ―Mãe de Santo‖, exibido pela TV Manchete em 1990. Substituta da nova novela ―Pantanal‖, a 

minissérie mostrou timidamente o primeiro beijo gay entre dois homens no horário nobre, mas por conta 

da baixa audiência, a cena entre os personagens Lúcio e Rafael não causou grande repercussão na mídia 

da época. O caso mais recente aconteceu na novela ―Revolução‖, exibida pelo SBT em 2011, que mostrou 

uma cena do beijo lésbico entre as personagens de Luciana Vendramini e Giselle Tigre.  
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recorde da novela tinha sido 48 pontos de audiência na noite em que a personagem 

Aline (Vanessa Giácomo) esfaqueia o amante na cama. 

No livro ―Telenovela, consumo e gênero‖, a antropóloga Heloísa Buarque de 

Almeida mostra que os telespectadores reagem criticamente aos conteúdos das novelas 

principalmente em relação aos temas políticos, morais, relativos à sexualidade, e 

também quanto à promoção do consumo feita pelo gênero. Mesmo com tanta abertura 

na sociedade atual para as discussões sobre sexualidade houve quem criticasse, mas 

também houve quem deu apoio e que concordou que em toda relação há atos de carinho 

e afetividade. A cena produzida colabora para com as palavras da autora, reafirmando 

que realmente o público reage aos conteúdos das novelas e de todos os produtos 

midiáticos. A novela produziu algo que o público já identificava no seu cotidiano e por 

isso mesmo buscava como resposta à nova vida em sociedade. 

4. 3 Escolhas metodológicas 

A Análise do Discurso não é apenas uma metodologia que surgiu nos anos 60 

associada a uma tradicional prática escolar francesa- a explicação de textos- mas uma 

disciplina de interpretação fundada pela intersecção e contribuição das áreas da 

linguística- que deslocou a noção de fala para discurso; do materialismo histórico- 

emergindo a teoria da ideologia; e da psicanálise- com a noção de inconsciente que a 

AD, como é designada por muitos autores, trabalha com o de-centramento do sujeito.  

Pensando nas muitas maneiras de se significar que estudiosos começaram a se 

interessar de maneira particular pela linguagem, dando origem a Análise de discurso 

(ORLANDI, 2002). Como o próprio nome já diz, esse método trata da análise do 

discurso e não apenas da língua ou gramática, um conjunto de fatores que dão o 

resultado final e que produzem significações diversas.  

O processo de análise discursiva tem a pretensão de interrogar os sentidos 

estabelecidos em diversas formas de produção, que podem ser verbais e não verbais, e 

para que haja uma interpretação precisa possuir uma materialidade, que pode ser de 

forma oral ou escrita, através de imagens (fotografias) ou da linguagem corporal 

(dança). Segundo Orlandi (2002), ―a análise do discurso visa fazer compreender como 

os objetos simbólicos produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos de 
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interpretação que ela considera como atos no domínio simbólico [...]‖ (p.26). Para o 

autor, esses sentidos estão presentes não apenas nessas formas de produção como 

também na relação com a exterioridade, nas condições em que são produzidos e que não 

são totalmente dependentes das intenções dos sujeitos. 

A utilização da Análise do discurso neste presente estudo tem a finalidade de 

compreender os sentidos dos discursos usados na telenovela como forma de observar 

algumas das transformações vividas pela sociedade ao longo do tempo, pois segundo 

Orlandi (2002) a linguagem é uma mediação necessária entre o homem e sua realidade 

natural e social, sendo o discurso esse mediador que tornaria possível a transformação 

do homem e da realidade em que ele vive. Para o autor, as mensagens-discursos são 

todo um complexo processo de constituição de sujeitos e de produção de sentidos, e não 

apenas a transmissão de informação. No caso da telenovela quando o autor escreve a 

fala de seus personagens e/ou seus comportamentos ele está produzindo efeitos de 

sentidos que cada um telespectador identificará de forma diferente. A realidade ficcional 

da novela passa a ser produzida de acordo com um contexto social real, onde são 

absolvidos elementos das mais diferentes discussões. 

Trabalhando então, com o sentido, sendo o discurso heterogêneo marcado pela 

história e ideologia, a AD não tem o objetivo de descobrir nada novo, apenas trazer uma 

nova interpretação ou uma releitura da materialidade em questão. Pois os efeitos de 

sentido do discurso são múltiplos e variados. Um método que se preocupa em 

compreender os sentidos que o sujeito manifesta através do seu discurso, propiciando 

uma leitura com foco na posição discursiva do sujeito, legitimada socialmente pela 

união do social, da história e da ideologia. 

4.4 Análise do discurso e a telenovela 

 

Com base na teoria e na metodologia de pesquisa da escola francesa de Análise 

do Discurso, este trabalho tem como objetivo a análise de como a telenovela atualiza os 

discursos sobre as novas configurações familiares evidenciadas atualmente, constituindo 

sentidos para as formas de representação contidas nesse produto ficcional, em especial a 

família homoparental. Para tanto nos delimitamos ao personagem Félix, onde 

analisaremos os aspectos da representação e formação da nova configuração familiar 

proposta pelo personagem. 
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 Como material de análise, foram escolhidas de modo aleatório 3 cenas
16

 que 

pertencem a capítulos distintos: Primeiramente vamos analisar uma conversa entre dos 

personagens, César e Félix (pai e filho), que tem uma duração total de 15 minutos 

divididos em três cenas da novela- a primeira parte do diálogo foi ao ar no dia 

02/08/2013- a qual buscaremos identificar na memória discursiva os traços peculiares a 

representação da identidade sexual do personagem Félix, assim como elementos de 

construção dos novos arranjos da  família. A segunda cena a ser analisada foi ao ar no 

último capítulo da novela, exibida no dia 31/01/2014, e traz o diálogo dos personagens 

Félix e Niko, sobre a rotina do dia a dia de cada um, algo comum na vida de um casal. 

Em certo momento da conversa os dois protagonizam a tão esperada cena do beijo em 

exibida pela Tv Globo. A terceira análise corresponde a cena final do último capítulo da 

novela, onde pai e filho protagonizam uma bela cena, com um gesto de união e amor. 

 

Como sabemos a produção televisiva sempre foi pautada pelo contexto histórico 

e ideológico em que se insere e que devem ser considerados na construção dos sentidos 

do produto em questão. A compreensão do discurso produzido passa a ser considerado 

não apenas através da linguagem verbal empregada, mas também pela memória da 

televisão e da sociedade, algo que privilegia a Análise de Discurso pela busca de 

identificar os sentidos contidos em cada produto verbal ou não verbal.  

 

 A memória discursiva (ou interdiscurso) é definida por Orlandi (2002, p. 31) 

como o ―que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré- construído, o 

já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra‖. A memória, 

para a Análise de Discurso, não se constitui apenas de recordações propriamente ditas, 

mas se configura um fator inerente ao discurso. Não há discurso sem memória e essa 

memória é atualizada permanentemente a cada discurso produzido. Portanto, 

utilizaremos como dispositivo de análise o interdiscurso, como forma de evidenciar 

todo um contexto na evocação e produção do discurso de cada personagem. 

 A memória discursiva reúne os dizeres, mesmo aqueles já esquecidos, que 

determinam os discursos, uma relação entre o sujeito, língua e a sua história, feito por 

meio da ideologia. Orlandi (2002) afirma que a ideologia no discurso é vista não como 

ocultação, mas como ―relação necessária entre linguagem e mundo‖. A ideologia é 

                                                           
16

 As cenas em questão estão disponíveis para visualização no site da globo. 
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responsável pela produção de evidências que colocam o homem em relação imaginária 

com as suas condições históricas de existência. 

O conceito de formação discursiva tem a sua origem nas reflexões teóricas de 

Michel Foucault e se caracteriza pela possibilidade de estabelecer regularidades na 

dispersão característica de todo enunciado. Para Foucault apud orlandi (2002), em uma 

mesma formação discursiva se constituem conjuntos de enunciados que apresentam 

semelhante sistema de dispersão entre os objetos, tipos de enunciação, conceitos e 

escolhas temáticas, que permitem definir regularidades quanto à ordem, às correlações e 

posições, ao funcionamento ou às transformações.  

 Como afirma Orlandi (2002, p. 42), ―as palavras mudam de sentido segundo as 

posições daqueles que as empregam‖ e os sentidos se constituem de acordo com o 

contexto histórico e ideológico em que os enunciados são produzidos. É o conceito de 

formação discursiva que permite compreender o porquê de um mesmo enunciado 

significar de forma diversa em situações diferentes.   

Para a análise do discurso televisivo, serão consideradas ainda as relações entre 

o real e o imaginário na constituição dos discursos que reúnem fatos e ficção. 

Diferentemente das concepções que definem o real em oposição à ficção, a Análise de 

Discurso, segundo Orlandi (2002), considera o real e o imaginário como instâncias 

necessárias para a constituição dos discursos. 

Com base nesse conceito constitutivo da Análise de Discurso, a ficção que se 

propõe a apresentar a telenovela, não passa de um aspecto do imaginário, a partir do 

qual o sujeito se relaciona com o real. O imaginário é visto, neste caso, como forma de 

acesso ao real, possibilitada ao sujeito. Os efeitos produzidos, a partir dos quais se 

constituem os sentidos, se dão a partir da posição do sujeito, de um momento histórico e 

de uma determinada situação ideológica, conforme Brandão (2004).  

Desta forma, a realidade proposta pelas telenovelas nada mais é que uma 

apreensão do real, com a reprodução dos fatos sempre a partir de uma posição e de 

contextos históricos e ideológicos de quem produz. A ficção e o imaginário estão 

ligadas, pois o ficcional também é produzido sob condições específicas, com uma 

historicidade, mas que é assumida enquanto irreal pelos sujeitos. 

Para abordar a questão das novas configurações familiares observadas 

atualmente, o autor de Amor à Vida construiu uma trama retratando o relacionamento 

intrafamiliar desses novos modelos. A novela traz em seus primeiros capítulos a vida de 
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um casal homossexual que busca ter um filho como forma de concretizar sua família, 

assim como no modelo burguês. Houve também a representação de famílias 

reconstituídas, onde a partir da quebra de um laço familiar surge um novo arranjo. 

4.5 Félix: Analisando a identidade e o preconceito 

Começaremos as nossas análises falando sobre a identidade do personagem 

Félix, um jovem rico, homossexual, que pertencia a uma família importante e que tem 

um pai preconceituoso, e falso moralista que tentava manter as aparências de uma 

família tradicional (ou modelo burguês). No decorrer da novela, Félix que tinha sua 

identidade homossexual preservada e mantinha uma relação heterossexual e que teve 

um filho, acabou tendo sua real identidade revelada. Uma abordagem que se dá pela 

relação com os novos tipos de família, pois o personagem era um homossexual, que 

para estar de acordo com uma sociedade alicerçada pelo preconceito e valores morais 

preestabelecidos teve que ter uma relação heterossexual- formando uma família no 

estilo burguês, e posteriormente ao assumir a homossexualidade- construiu um novo 

arranjo familiar, a família homoparental. Como também abordaremos a representação 

da identidade sexual do personagem, buscando a identificação da memória discursiva 

nos diálogos como sinônimo de preconceito e discriminação.  

 A conversa a seguir corresponde ao dia 02/08/2013 e tem uma duração de 

15min43seg, sendo que todo o diálogo foi montado em três cenas que são intercaladas 

pelo intervalo comercial da novela e por outras cenas. Portanto trataremos aqui como 

um diálogo dividido em três partes para melhor compreensão, onde analisaremos alguns 

elementos discursivos contidos na fala dos personagens. O intuito das análises é mostrar 

como o preconceito ainda permanece na sociedade e dentro das famílias, com valores e 

comportamentos estabelecidos como ideais e corretos ao longo dos anos, juntando-se a 

um ultrapassado machismo, que corrobora para atitudes de violência física e psicológica 

a grupos diferenciados desse modelo idealizado pela sociedade. Também vamos 

analisar a configuração de novos arranjos familiares a partir da questão da traição, 

evidenciando sua forte influência para com esse processo de mudança da família. A 

cena se inicia após a revelação feita por Edith sobre a homossexualidade de Félix- seu 

marido, o qual vai até o escritório onde o pai (César) está para falar sobre sua 

identidade. Chegando ao escritório, Félix chama-o de pai e ele fica irritado: 

 



71 
 

1ª Parte do Diálogo 

Félix: Pai. 

César: (depois de uma pausa) pai? Você tem coragem de me chamar de pai? 

Félix: (espantado com a atitude do pai) Eu te chamo de pai, porque você é meu pai. 

César: Eu sou seu pai, você carrega meu nome e isso me enche de vergonha! 

Félix: O Mundo mudou papi (forma como ele o chamava), não tem porque ter 

vergonha! 

O personagem quando diz ―o mundo mudou papi, não tem porque ter 

vergonha!‖, ele está se referindo as transformações que a sociedade vem passando e 

como o mundo ocidental está aberto as diferenças trazidas pela modernidade, onde 

sexualidade está deixando de ser um tabu. Como sabemos todo discurso contém uma 

memória, algo que se reflete a um passado distante ou não, mas que em certo momento 

foi dito, vivido ou lembrado. Para Brandão (2004), o sujeito é essencialmente histórico 

e ideológico, pois sua fala é produzida a partir de determinado lugar e tempo. Segundo a 

autora a ―fala é um recorte das representações de um tempo histórico e de um espaço 

social‖ (p. 59).  

A interdiscursividade da fala do personagem ao dizer que ―o mundo mudou‖, 

nos remete primeiramente a essas constantes mudanças adquiridas por uma sociedade 

elitizada que cultuava a hipocrisia e o falso moralismo, como também nos faz lembrar 

como e quando esses valores moralistas e discriminatórios sobre a sexualidade foram 

estabelecidos. É interessante lembrar que no século XVII, falar em sexualidade (que 

corresponde ao sexo como também a identidade sexual) não era considerado um tabu, 

um obstáculo para as relações interpessoais. Para Foucault (1999) no início do século 

XVII ainda havia certa franqueza com relação à sexualidade: ―As práticas não 

procuravam o segredo; as palavras eram ditas sem reticências excessivas e, as coisas, 

sem demasiado disfarce; tinha-se com o ilícito uma tolerante familiaridade‖ (p. 9). Mas 

foi a partir da Era Vitoriana que a sexualidade passa a ser um tabu, um assunto proibido 

e cheio de mistérios, o que pode ter incitado ainda mais a discussão do tema ao longo 

dos anos.  
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A Era Vitoriana foi o período da história no qual a Rainha Vitória reinou sobre a 

Inglaterra, no século XIX, de junho de 1837 a janeiro de 1901. Uma época importante 

na história inglesa por ter sido marcada por um grande desenvolvimento econômico e 

industrial do país, como também representou a implantação de rígidos valores morais e 

de repressão sexual. Antes da ascensão ao trono da rainha Vitória, a vida da aristocracia 

era baseada em orgias e escândalos. Por volta de 1830, a burguesia passou a ter forte 

influência e, para se diferenciar da aristocracia ―suja‖, começou a pregar a moralidade. 

Em 1837, após a coroação, a rainha Vitória, então, tornou-se adepta desse movimento 

moralista. Segundo Foucault (1999) a burguesia vitoriana trouxe a monotonia de uma 

vida cheia de regras e pudores, a sexualidade passa ser vivida apenas no quarto dos pais, 

sendo anormal aquele que não respeitasse as normas da época:  

A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para 

dentro de casa. A família conjugal a confisca [...] O casal, legítimo e 

procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, 

detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio 

do segredo. (FOUCAULT, p. 9, 1999). 

Com o passar dos anos, não só a identidade homossexual e a sexualidade, em 

geral, passaram a ser mais aceita, mais discutida e mais respeitada. Para Foucault (1999) 

nos últimos três séculos houve uma explosão discursiva em torno e a propósito do sexo. 

Os discursos sobre o sexo se proliferaram, havendo uma fermentação discursiva 

acelerada a partir do século XVIII: ―O cerceamento das regras de decência provocou, 

provavelmente, como contraefeito, uma valorização e uma intensificação do discurso 

indecente (p. 22)‖. Sendo assim, a Era Vitoriana promoveu ainda mais uma curiosidade 

sobre o assunto, ao invés de uma repressão, aconteceu uma incitação ao tema. 

Todo preconceito e discriminação da identidade sexual do personagem é 

traduzida em suas palavras quando ele diz ―não tem porque ter vergonha!‖, 

demonstrando que ter uma identidade diferente dos demais seria algo que traz vergonha 

aos familiares e amigos. Essa vergonha sempre trouxe muito sofrimento e causou muita 

violência aos homossexuais, uma atitude provocada pela sociedade de repressão que 

subjuga os diferentes, principalmente a classe gay e também os negros e pobres, e seus 

agentes se tornam seus próprios familiares, que agem assim para satisfazer os anseios de 

uma classe repressora. Para poder viver nesse novo mundo o ideal é o respeito às 

diferenças de cada um, o gay não pode ser visto como criminoso por apenas não seguir 

um modelo idealizado e previamente determinado.  
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César: Não me chame de papi!(tom de voz alterado) Eu odeio os seus três jeitos, eu via 

você falando: papi, mami poderosa, eu achava que isso fazia parte do seu jeito 

brincalhão. Meu Deus, como eu não enxergava? (aos gritos) Todo mundo fazia 

comentário, até o próprio Lutero fez um comentário... 

Félix: Ah! O Lutero está sempre contra mim. 

César: Ah, falar a verdade é estar contra você? Eu não posso negar, eu sempre achei 

que você tinha uma certa “tendência” mas achei que essa “tendência” ia ser superada. 

Você casou, você teve um filho, eu achei que estava tudo bem e agora a sua própria 

mulher vem atirar essa verdade na nossa cara! Ah, essas fotos, essas fotos, você e esse 

rapaz rindo, íntimos, dentro de um flat? (nesse momento ele mostra as fotos de Félix, 

seu filho com um rapaz em momentos de carinho). 

Félix: pelo menos eu tento ser, ser discreto papai!(o personagem gagueja ao falar) E 

pelo menos eu tenho isso a meu favor, não é? 

César: Como você se deixou fotografar dentro de um flat? (ele atira as fotos em Félix) 

Félix: Eu não sei, eu não sei, eu acho que... Edith jamais faria essas fotos, ela jamais 

entraria num flat, ela tem sangue quente, ia fazer um escândalo. Com certeza foi 

alguém que quer me destruir pai! Alguém que... se uniu a Edith para acabar com a 

minha vida, pra acabar com a nossa família pai! 

César: ninguém poderia acabar com a nossa família a não ser você Félix, você! 

Félix: Pai, por favor, você já traiu a mamãe com outras mulheres e eu... eu..., inclusive 

o caso da paloma...  

Nesse momento começa a discussão sobre a questão da traição, algo recorrente 

na novela, pois traz vários casos entre os personagens. Primeiro César que sempre traiu 

sua mulher; depois Félix que traía como forma de satisfazer o desejo de sua identidade 

homossexual; outro caso seria a traição de Edith para se vingar do marido que a traía e 

também para satisfazer suas necessidades; o caso de Dália, mãe de Bruno, que para 

proteger sua filha foi capaz de ter um romance com uma paixão do seu passado; 

Valdirene que casou mais continuou se encontrando com Carlito, traindo assim seu 

marido; e Atílio que era bígamo por ter se casado com duas mulheres. Estando todos 

esses casos ligados com a questão da configuração de novos arranjos familiares. 
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César: Não (gritando), não, não, não, não fale na Paloma, por favor, não coloque a 

Paloma nisso.  Sim, eu não nego eu... eu tive muitas mulheres sim, porque para um 

homem com “H” maiúsculo como eu, isso acontece. Antes de conhecer sua mãe eu tive 

as mulheres que eu quis. Eu não nego, depois de casado eu tive minhas aventuras, eles 

me chamavam de garanhão! Como é que você quer que eu me sinta? Félix como é que 

você quer que eu me sinta sabendo que meu filho é tudo, menos um garanhão? Eu, 

César Khoury tenho um filho gay! 

No trecho ―eu tive muitas mulheres sim, porque para um homem com “H” 

maiúsculo como eu, isso acontece”, o personagem, César, justifica suas traições em 

cima de um discurso machista, onde o homem pode agir dessa maneira porque é algo 

preestabelecido socialmente ao seu gênero. Segundo Goldemberg (2009) a cultura 

machista faz surgir diferenças de gêneros que estimulam certos comportamentos 

machistas e condenam os mesmos quando praticados pelas mulheres. Uma moral que 

traz valores diferentes, principalmente, com relação à infidelidade aos homens e 

mulheres. 

No caso de César é possível observar como a traição contribuiu para a 

constituição de um novo laço familiar. Mesmo fazendo parte de um plano de vingança 

da amante (Aline), César que tinha um casamento de muitos anos, acaba se interessando 

pela jovem mulher, que o faz largar sua antiga família para formar uma nova. O 

personagem passou a buscar na sua amante, o que ele não encontrava em sua mulher 

(Pilar). Segundo Goldemberg (2009) a esposa é sempre representada como uma mulher 

com faltas, desvalorizada, sendo responsável pela necessidade do marido em buscar 

uma amante.
17

 Algo que foi exposto na novela, onde César buscava a dedicação, 

companheirismo da amante e seu apoio condicional como forma de justificar sua 

relação extraconjugal; além do mais a traição alimentava seu ego, por se tratar de uma 

mulher muito jovem, o que pode ser evidenciado quando ele diz que todos o chamavam 

de ―garanhão‖. Para César a amante era tida como um ponto de apoio e cumplicidade, 

diferente de sua esposa que o questionava, corroborando com as palavras de 

Goldemberg (2009) quando diz que a outra é a que transa, conversa, passeia, uma 

companheira, enquanto a esposa serve  apenas como uma formalidade para os valores 

                                                           
17

 No livro ―A outra: a amante do homem casado‖, a autora Miriam Goldemberg realizou pesquisas com 

entrevistas sobre a identidade feminina, tomando como referência a situação de transgressão a fim de 

analisar a figura da Outra (categorizada por ela desse modo, ao invés de chamá-la de Amante). 
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da sociedade. Segundo a autora, a ―outra‖ passa a ser aquela que tem o marido apenas 

pela formalidade, sendo a amante a dona dos sentimentos e desejos.  

Félix: Eu tentei superar pai, eu tentei, eu... eu... é  mais forte que eu! Eu sempre me 

senti diferente pai na escola! Na escola os meninos já zombavam de mim, eu  jamais 

penei que casaria algum dia na minha vida porque... eu olhava para uma mulher e eu 

tinha medo de não conseguir, eu... a Edith foi um golpe de sorte. 

César: você sabe que não foi golpe de sorte nenhum. Eu plantei a Edith no seu caminho 

(nesse momento aparece a cena onde césar pede a Edith que ela conheça o Félix). Pra 

Edith foi bom, casou com você, se mudou aqui pra essa mansão... 

Félix: Eu não acredito que tenha sido só isso pai, a Edith sempre disse que me amava! 

César: Sei, ao longo dos anos eu vi que você e ela estabeleceram qualquer tipo de 

relação, mas eu não acho que fosse uma relação de amor. 

Félix: Amor, é amor sim, pai! A Edith sempre me apoiou, ela sempre foi carinhosa 

comigo. Mas ela me traiu, ela colocou um outro homem na nossa cama pai?  

A fala do personagem tenta mostrar mais uma vez como a traição prejudica as 

relações familiares, independente de como seja formado essa relação. Mesmo Félix 

sendo homossexual e ter traído a mulher com quem estava casado, ele demonstra uma 

reação machista, não aceitando que acontecesse com ele tal situação. O personagem 

tenta assim tirar o foco da discussão sobre sua homossexualidade e a traição dele para 

com sua esposa. As traições são sempre um dos motivos que levam a constituição de 

novos arranjos familiares, no caso de Félix ele era casado, tinha uma relação 

heterossexual e depois acabou assumindo uma relação homoafetiva, um novo arranjo foi 

criado. Já Edith, sua mulher, terminou construindo outra relação, um arranjo 

reconstituído, onde passa a formar agora outra família com esse novo membro. 

César: Talvez, porque você não tenha sido homem suficiente para sua mulher. 

Félix: Fui sim! Eu fui homem suficiente, sim! Eu me esforcei, eu aprendi a gostar. A 

Edith foi feliz na cama comigo sim! 

César: Então, por que você foi atrás desse sujeito? 
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 Félix: É mais forte que eu... pai se eu pudesse eu jamais seria... eu jamais seria gay! 

Mas... felicidade pai, felicidade real eu só sinto... 

César: Não, chega, chega, chega! Eu não quero saber de mais nada. Não... quero saber 

de uma coisa assim. 

Félix: Eu respondo o que você quiser. 

César: Entre você e esse rapaz quem é o homem, quem é a mulher? (pausa longa) Por 

que esse silêncio Félix, eu te fiz uma pergunta, quem é o homem, quem é a mulher? 

2ª Parte do Diálogo 

Félix: tô constrangido com essa pergunta. Bom, na verdade... 

César: Não, não, não, não, não quero saber, já me arrependi dessa pergunta porque a 

resposta é horrível. Eu não tenho preconceito, eu nunca tive! (gritando) O doutor Eron 

lá no hospital, eu sei, ele vive com um rapaz. 

Félix: o doutor Eron, ele me contou... ele me contou quando foi contratado. Pai, eu me 

espantei... eu e espantei porque ele disse que a família dele aceita a vida que ele tem. 

César: Eu não vou aceitar nunca! 

Félix: Meu Deus, você acabou de dizer que não tem preconceito, pai! 

César: Eu não tenho, mas um filho gay é diferente. Um homem como eu que sempre 

deixou as mulheres loucas, ter um filho gay não é questão de preconceito, é de 

princípios.  

Quando o personagem César fala em ―princípios”, ele dá a entender que ser 

homossexual não está dentro de valores éticos e morais aceitáveis pela sociedade, algo 

que ressalta o interdiscurso religioso na construção de sua fala. O homossexual seria um 

sinônimo de vergonha para a família, algo condenado pelos que pertencem a uma classe 

social distinta. Pois o homem tem que cumprir seu papel de heterossexual, que foi 

predeterminado antes mesmo dele nascer, tendo que se casar, ter uma relação amorosa 

com uma mulher e ter filhos para garantir suas gerações futuras. Estando fora dessas 

normas exigidas, a família passaria a ser concebida como uma incapaz, que não soube 

criar seus filhos e passar os valores impostos pela sociedade.  
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Esses princípios estão ligados às normas do cristianismo, que tem a Bíblia seu 

principal instrumento de verdade, onde o conceito de família determina o padrão 

heterossexual como aceitável, renegando as práticas homossexuais. Tudo que se 

encontra fora dessa normalização é tratado como um pecado, vergonha e castigo, sendo 

desta maneira as relações homoafetivas sinônimo de perversão de valores. O discurso 

religioso faz com que as práticas homossexuais sejam associadas a injúria e 

perversidade, sendo a família verdadeira aquela constituída entre o homem e a mulher. 

Félix: Eu sempre soube que você nunca ia aceitar, pai. Por isso eu fiz de tudo o que 

você queria, eu me casei, eu tive filho e se não fosse a Edith que me denunciou, eu teria 

me tornado avô, eu teria me tornado bisavô, não sei, um homem de família como tantos 

por aí... a culpa é da Edith pai, da Edith, de quem ajudou ela a tirar essas fotos. 

César: a culpa é sua que não conseguiu se controlar. Se a sua mulher ficou revoltada, 

se ela arranjou um amante, é porque ela sentiu falta de um homem de verdade. 

Félix: Não é verdade, isso é mentira. Eu sempre fiz a Edith feliz na cama. Só talvez, 

ultimamente pai, talvez por ter reencontrado esse... esse... amigo, por ter me 

descuidado da minha vida conjugal, mas... 

César: Você está disposto a mudar? 

Félix: Pai, eu nunca quis ser como eu sou. Eu acho que a maioria dos gays preferiria 

não ser gay, quem escolheria viver numa vida assim? Uma vida discriminada, uma 

vida... ser alvo de deboches, uma vida escondida, uma vida dupla. Não, eu não mas... 

Pai às vezes eu sinto uma avalanche, um vendaval dentro de mim, que me carrega... 

Nesse momento a fala de Félix tenta mostrar que sua homossexualidade não é 

algo adquirido, uma condição, uma orientação ou opção ou pior um doença como 

muitas pessoas chegam a falar, mas algo natural, que nasceu com ele. As discussões são 

as mais diversas, quando se trata do modo como é vista a homossexualidade, há quem 

defenda que seria uma opção sexual, mas quem optaria sofrer preconceito e 

discriminação? Há também quem fale em doença, mas haveria uma cura para isso? 

Mesmo sem levar em conta a opinião de pesquisadores, podemos chegar à conclusão, 

assim como foi dito no discurso de Félix, que ser homossexual não é uma escolha, mas 

algo natural. Desde cedo é notório um comportamento que se contrapõe as normas 

impostas pela sociedade, mas pelo preconceito e medo e também pelas dúvidas, muitos 
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acabam por esconder, disfarçar sua identidade homossexual, fazendo com que as 

pessoas cheguem a pensar que realmente foi uma opção, orientação ou influência do 

meio social. Para Trevisan (2000) se a homossexualidade fosse uma questão de escolha 

pessoal, então todos seriam masoquistas por escolherem um modo de vida que os expõe 

ao sofrimento, discriminação e hostilidade. 

César: Não, não, não, não, eu não, eu não quero saber pra onde esse vendaval te 

carrega, eu já ouvi demais. Pelo que eu entendi você não... não está disposto a mudar. 

Félix: Eu não sou capaz! 

César: Pois vai ter que ser ou eu te boto pra fora do hospital. 

Félix: O quê? 

César: Isso que você ouviu. Eu não vou suportar o deboche dos meus amigos quando a 

história dessa separação estourar. O filho de César Khoury, Gay! Nunca! 

Félix: Isso pode passar por uma separação comum, ninguém precisa ficar sabendo. 

César: Você acredita mesmo nisso, você acredita? A Edith está cheia de ódio, ela vai 

fazer cópias dessas fotos e botar no saguão do hospital. Eu não posso nem recrimina-la 

por essa atitude. Porque que mulher aceitaria esse tipo de traição? Não e o que é pior, 

Félix, você sem mulher, sem filho, você vai soltar a franga, como dizem. 

Quando César diz: ‖você vai soltar a franga”, a fala do personagem evidencia o 

lado pejorativo que o termo gay carrega. Muito desse preconceito e discriminação está 

ligado ao surgimento nos anos 80 da AIDS/ HIV, um acontecimento que fez do 

homossexual em sujeito perigoso e ameaçador, um sinônimo de promiscuidade, assim 

como afirma Mesquita (2014). Segundo a autora a instauração negativa da doença foi 

associada a pratica sexual dos sujeitos homossexuais, o que os desqualificou e 

objetivou-os como sujeitos natos a doença. Mesmo com o caráter negativo do 

acontecimento e a imagem do homossexual como um sujeito pervertido, o corpo social 

foi obrigado a trazer a tona os discursos sobre a existência de uma prática sexual 

diferente daquela considerada como normal ou padrão, passando agora a ser discutida a 

existência de uma prática sexual entre pessoas do mesmo sexo (MESQUITA, 2014). 
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Diante do assunto sobre a doença que foi considerada como a ―peste gay‖ e 

sobre as discussões sobre as práticas sexuais, não podemos deixar de falar de São 

Francisco (EUA), a cidade que deu visibilidade a luta homossexual, sediando processos 

de articulação, formação e fortalecimento. Para Castells (1999) ―São Francisco foi o 

local de formação de uma comunidade gay visível, organizada e politizada que nas duas 

décadas seguintes transformou a cidade no seu espaço, na sua cultura e na sua política‖ 

(p. 321). O processo de visibilidade homossexual de São Francisco se refletiu em todo 

mundo e foi um modelo de organização para prevenção e ação política do controle da 

epidemia da AIDS/HIV. Conforme Mesquita (2014) o movimento ―ajudou a 

desmistificar o conceito sobre a doença, que era tida como ―peste gay‖, evidenciando 

que era o contato, não só sexual, mas outros tipos de contato, o responsável pela doença 

e não a homossexualidade‖ (p. 70). 

Félix: Pai, pai, eu não faria isso, eu sou discreto. 

César: É, é discreto como uma destaque numa escola de samba. Meu Deus, como é que 

eu não vi antes? Como é que eu não vi antes? É porque eu não queria enxergar, é isso. 

Tava na minha frente, eu não queria ver. Mas eu sei de uma coisa que você vai fazer. 

Félix: Fala, eu faço tudo o que você quiser. 

César: Você vai reconquistar a Edith, você vai resgatar o seu casamento com ela. 

3ª Parte do Diálogo 

Félix: Eu não consigo nem olhar para cara daquela víbora da Edith e você quer que eu 

volte a me relacionar com ela? 

César: com ela ou com outra qualquer, tanto faz. Você vai reconstituir uma família, vai 

viver como um homem de bem. 

Nesta fala podemos destacar dois momentos para análise, o primeiro diz respeito 

a ―Você vai reconstituir uma família‖, onde César dá ordem ao seu filho para 

novamente constituir uma família. Mas como seria essa reconstituição familiar 

proposta? Tudo nos levar a entender que ele se refere à família patriarcal, ao modelo 

tradicional construído socialmente, composto por um homem, uma mulher e seus filhos. 

Um modelo tido como normal e aceitável, baseado no discurso religioso como forma de 

legitimá-lo, sendo uma anormalidade, um desvio aqueles que se diferem do que é 
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proposto pela instituição cristã. Atualmente podemos perceber que esta instituição, 

principalmente a católica, está mais aberta à discussão de assuntos voltados a 

homossexualidade e a religião, pregando o respeito às diferenças, mas ainda a todo um 

caminho a ser percorrido.  

Quando o Papa Francisco veio ao Brasil no ano passado para a Jornada Mundial 

da Juventude no Rio de Janeiro, ele criticou a insistência da Igreja em abordar temas 

como o casamento gay e o aborto: ―Não precisamos insistir nesses assuntos 

relacionados a abortos, casamento gay e o uso de contraceptivos [...] Os ensinamentos 

dogmáticos e morais da Igreja não são todos equivalentes. O ministério pastoral da 

Igreja não pode ser obcecado com a transmissão de um conjunto desarticulado de 

doutrinas a serem impostas insistentemente‖. 
18

 O pontífice destacou que a Igreja tem o 

direito de expressar sua opinião sobre assuntos do interesse de seus seguidores, mas 

reiterou que os homossexuais devem ser aceitos com ―respeito, compaixão e 

sensibilidade‖ pelos religiosos. Utilizei essas informações não para dizer que a igreja 

mudou sua visão, seus dogmas cristãos com relação a homossexualidade até porque o 

Papa Francisco não tem poder para isso, mas para reforçar a abertura de discussões 

sobre a homossexualidade por parte do novo líder da igreja. 

O Segundo momento da fala a ser analisado corresponde à frase: ―vai viver como 

um homem de bem‖. Então ser um homem de bem é ser heterossexual? Ou todo 

homossexual é um pervertido? Dá-se a entender que para César ter uma identidade 

homossexual não fosse algo digno, sendo o homossexual um pervertido, um desvio de 

caráter, um desvio da norma, algo que gera vergonha e preconceito a/pela família.  Ter 

uma identidade homossexual não pode ser algo determinante para identificação dos 

sujeitos. Cada pessoa possui várias identidades que são usadas mediante o contexto 

exigido, no caso do homossexual a primeira identidade a ser destacada é a sua 

identidade sexual, esquecendo-se de sua identidade profissional, intelectual e 

humanitária. Assim como foi dito no primeiro capítulo deste estudo por Hall (2005), 

muitas vezes o indivíduo passa a ocultar uma de suas identidades para poder exercer 

seus outros papeis sociais. 

                                                           
18

 Trecho retirado do endereço eletrônico da revista Veja, divulgado no dia 19 de setembro de 2013:  

http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/papa-francisco-diz-que-igreja-nao-pode-interferir-

espiritualmente-na-vida-de-gays 
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Para César reconstituir a família estaria apenas ligado ao aspecto da 

heterossexualidade padrão, sendo o modelo burguês a única forma de realização 

possível, cabendo então a seu filho ter que oprimir sua própria identidade e sua 

sexualidade para poder participar do convívio de seu pai, pois o resto da família apoiava 

sua identidade homoafetiva. 

Félix: Mas pai... poxa vida eu me senti até aliviado quando ela contou tudo. 

César: Aliviado? Por ter sido exposto?! 

Félix: Aliviado, aliviado sim, pai. Aliviado por não ter mais que carregar uma mentira 

a vida toda. Pai por favor, por favor, a mami, a Paloma, até meu filho, todos me 

apoiaram, todos me abraçaram, fiquei tão emocionado... porque eu pensei na minha 

vida, eu pensei nas minhas escolhas, em tudo que eu fiz até hoje. Eu senti... que eu 

posso ser um homem melhor. Eu senti vontade de ser um homem melhor. 

César: Ser um homem melhor, como? 

Félix: Quando eu olhei para a Paloma, por exemplo, eu senti vontade de desfazer todos 

os erros que eu cometi com minha irmã. 

César: Irmãos cometem erros com irmãos, isso é normal. 

Félix: pai olha, eu senti que eu podia ser mais feliz é isso pai. Sem ter que carregar 

uma mentira, sem ter que viver uma vida dupla. Eu senti que sendo mais feliz podia ser 

melhor pai. 

César: Melhor pra mim é não ter um filho gay! 

Félix: Se essa... Por  favor, pai! 

César: chega, chega, chega, chega, chega de explicações. Vou te dar um tempo, não 

muito, pra você reatar o seu casamento com a Edith ou casar com outra qualquer. 

Félix: E se eu não conseguir? 

César: Eu te boto pra fora do hospital, te boto na rua, sem salário. Vou fazer o possível 

e o impossível pra tirar você do meu testamento. Eu vou te deixar na merda Félix! Pode 

ir, pode ir! Ah, me faz um favorzinho, para de chorar feito uma mocinha desprotegida, 

tente ao menos na minha frente e na frente dos outros também, agir como um homem! 
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O personagem pede em sua fala para que seu filho aja como um homem, mas o 

que seria agir como homem? Para Laurentis (1994) as concepções de masculino e 

feminino formam em cada cultura um sistema de significações que relacionam o sexo a 

conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais. Cada cultura atribui 

funções e papeis distintos a homens e mulheres. 

 Um ponto de destaque nos estudos essencialistas está relacionado a essa 

diferença sexual, onde estabelece aos homens uma posição de superioridade e 

dominação, com o papel de provedor único da família e como agente da esfera pública. 

Já as mulheres são tratadas como inferiores e dominadas, estando relegadas ao espaço 

doméstico com o cuidado dos filhos e da casa por terem uma função materna e uma 

suposta fragilidade que foi construída ao longo dos anos. 

Para Butler (2010), o sexo assim como o gênero não seriam então algo natural, 

mas sim culturalmente construído. A construção do gênero é algo que se inicia antes 

mesmo do nascimento de uma pessoa, quando, por exemplo, lhe é dado um nome e são 

criadas expectativas em relação ao seu comportamento. Ao nascer passamos então a 

viver esses papeis pré-designados que são exemplificados na simples atitude de escolher 

cores para diferenciar os sexos - menina usa rosa e menino usa azul. 

Para César o choro do filho demonstra toda feminilidade, uma atitude que 

corresponde à mulher e não o homem, algo reafirmado quando diz ―pare de chorar feito 

uma mocinha desprotegida‖. A fala de césar reflete uma cultura machista que está 

enraizada em nossa cultura e que por muitas vezes é reafirmada quando se diz: ―Homem 

que homem não chora‖- algo muito comum dentro do nosso convívio social. 

Para Butler (2010) a sociedade exige um sexo, um gênero e um desejo que são 

obrigatoriamente heterossexuais. No caso de Félix essa feminilidade esboçada em 

gestos e comportamentos que fogem do padrão heterossexual está ligada a sua 

identidade homossexual, que contribuiu para a atitude de seu pai em recriminá-lo. O 

binário imposto pela construção dos gêneros acaba limitando as possibilidades de 

expressão da sexualidade e de relacionamentos com outras pessoas. Assim, a 

homossexualidade parece ser uma barreira na construção de papeis que se enquadram 

nesse modelo binário: ou se é homem ou mulher.  
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4.6 O beijo: um gesto natural  

 A segunda cena a ser analisada faz parte do último capítulo da novela, exibido 

no dia 31 de janeiro de 2014, tem a duração de 3min31s. A cena se inicia com os 

personagens Niko e Félix-que no final da novela vão morar juntos numa casa de praia- 

preparando as crianças para ir para a escola e quando elas saem, os personagens 

começam um diálogo sobre o cotidiano e os afazeres de cada um naquele dia. Uma cena 

que mostra uma atitude tão natural de um casal que ao sair para o trabalho tem um ato 

de carinho com seu companheiro. 

Félix: ah, eu realmente devo ter salgado a santa ceia para você ter me transformado 

num pai de família. 

Niko: Eu tenho meus segredos, tá?! Tenho que ir para o restaurante. 

Félix: ah, não, não fica mais um pouquinho? 

Niko: Félix, o restaurante é novo, eu preciso estar presente.  

Félix: Mas só mais um pouquinho?! Daqui a pouco meu dia começa também. Vou levar  

pai soberano para tomar um banho de sol. 

Niko: ai, que ótimo. 

Félix: É, você sabe que eu acho que esses banhos tem feito muito bem ao papi. 

Niko: É, eu também acho, sabia? 

Félix: É, tô achando ele melhor. 

Niko: Sabe o quê que eu acho também? Que ele já se acostumou com minha presença 

aqui nessa casa. 

Félix: Se conformou, você quer dizer? 

Niko: É pode ser. Eu só sinto que ele... ainda prefira fazer as refeições sozinho, né? 

Tadinho! Nem, nem jantar, ele vem jantar com a gente. 

Félix: ah, mas isso aí é vergonha. 

Niko: vergonha? 
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Félix: Vergonha. Ele ainda está com dificuldades com a mão esquerda. Eu tenho que 

ficar ajudando ele a comer e mesmo assim sempre acaba caindo alguma coisa. Papi 

ainda é soberano Niko, orgulhoso. Ah, mas que dia eu vou ter hoje. Depois que chegar 

a enfermeira pra ficar com papi, eu vou ter que ligar pro contador, acredita? 

Niko: ah, números... 

Félix: É, pois é. Agora administrando dois restaurantes, preciso cuidar de cada 

centavo, cada peixe que você vende naquele restaurante senão é um apocalapse. (os 

dois começam a rir da maneira como Félix falou) 

Niko: os restaurantes estão ótimos, você que é encanado, tá! 

Félix: tá bom. 

Niko: vou trabalhar (niko dá um beijo no rosto e ao dar as costas, Félix pega-o pelo 

braço e ele retorna) 

Félix: Fique mais um pouquinho? 

Niko: Eu vou ficar o dia todo pensando em você, tá! 

Félix: tá bom, mas vê se não pensa em mim quando estiver cortando a cabeça de um 

peixe. Socorro! (aos risos) 

Niko: você tem que fazer piada de tudo, é? 

Félix: Ah, eu sou assim. Acho que é meu jeito de dizer que você mudou a minha vida. 

Niko: Gostei. Ah, Félix, eu não vivo sem você! 

Félix: Eu não vivo sem você carneirinho (momento da cena do beijo gay) 

Félix: Vai, o salmon está te esperando. Olha a cabeça! 

 Neste momento a nossa análise se volta para a composição da cena como um 

todo, não apenas as palavras ditas, mas os gestos e comportamentos dos dois 

personagens também passam a integrar o processo discursivo. A cena que faz parte do 

ultimo capítulo da novela mostra o primeiro beijo gay no horário nobre da Rede Globo, 

algo que já repercutia e gerava muita discussão na sociedade antes e também depois de 

sua exibição. Mas o que queremos destacar aqui é a composição dessa cena, algo 



85 
 

montado com muita delicadeza e simplicidade, retratando uma situação tão natural na 

vida de um casal: o ato de ao se despedir de seu parceiro o beijá-lo. Poderia ser uma 

cena como outra qualquer se não fosse o fato desse casal ser composto por dois homens, 

tendo assim uma relação homoafetiva, contrariando todo um sistema de normas e 

padrões estabelecidos durante anos na sociedade e que mesmo com todas as 

transformações evidenciadas ainda carregam consigo um significado negativo. 

O fato é que o beijo entre Niko e Félix apenas reafirmou algo que era implícito 

nas cenas, os dois já se beijavam há vários capítulos mesmo sem o contato de suas 

bocas, seus olhares demonstravam todo afeto e carinho assim como suas expressões 

apaixonadas e o jeito de falar entre os dois. O autor ao montar a cena quis demonstrar o 

quanto o relacionamento homoafetivo está dentro do cotidiano das pessoas. Um beijo 

retratado com uma naturalidade e suavidade que mostra assim como em qualquer 

relação o amor entre duas pessoas, que mesmo enfrentando os obstáculos do 

preconceito e discriminação, decidiram expor e assumir seus sentimentos, construindo 

uma família própria.  

4.7 A união e o recomeço 

O terceiro diálogo a ser analisado corresponde à cena final do último capítulo, 

que tem a duração de 5min7s: A cena se inicia quando Félix vai ao quarto do pai (que 

além da cegueira momentânea em que se encontrava, também sofreu um Acidente 

Vascular Cerebral-AVC passando assim a morar e a ser cuidado pelo filho, o qual 

constituiu uma nova família) para leva-lo ao se banho de sol diário. Depois disso, Félix 

vai empurrando a cadeira de rodas do pai até a praia, onde sentaram lado a lado para ver 

o mar e tomar banho de sol. Em meio à linda paisagem do ambiente e todo sentimento 

trazido pela montagem da cena, há uma música clássica ao fundo, que torna ainda mais 

bela a imagem final da novela. 

Félix: Papi soberano, bom dia. Hora de acordar, tomar banho, ir à praia. Deixa que eu 

te ajudo. Tomar banho, isso... um, dois, três. Depois botar uma roupa bem bonita, 

porque doutor César não pode ficar mal vestido. Olha que dia bonito está lá fora pai?  

(nesse momento Félix tira o pai da cama e coloca na cadeira de rodas para que possa dar 

banho e arrumá-lo. Após isso, Félix sai de casa empurrando a cadeira de rodas do pai 

pelo jardim até a praia, onde tomarão banho de sol). 
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Félix: Sabe pai... eu te amo, eu te amo. 

César: Eu também te amo... meu  filho. (neste momento os dois choram e dão-se as 

mãos, num gesto de união entre pai e filho) 

 A atitude de Félix de cuidar de seu pai que se encontra num estado de fragilidade 

demonstra um exemplo claro de ―Amor à Vida‖ como diz o próprio nome da novela. 

Sentados lado a lado, Félix declara o seu amor àquele que sempre o rejeitou e escuta de 

seu pai aquilo que sempre quis ouvir: ―Eu também te amo‖, uma atitude inesperada que 

o faz chorar, uma surpresa de alguém que apenas demonstrava desprezo e falta de 

carinho. 

Ao dizer que ama o filho, as palavras de César passam a fluir como um sinal de 

arrependimento por todas as humilhações e pela rejeição da identidade homossexual de 

seu próprio filho. Um arrependimento para com aquele que agora se dedica a cuidar de 

um pai fragilizado e que ignora as mágoas do passado. Podemos perceber também que 

ao dizer ―Eu também te amo... meu filho‖ há uma ênfase em ―meu filho‖, o que 

demonstra agora um sentimento de orgulho, o qual nunca tinha acontecido durante toda 

novela. Um orgulho daquele que soube recomeçar a vida, do que se tornara com as 

dificuldades que lhe foram impostas e das mágoas deixadas para trás, assim como da 

capacidade de perdoar quem o sempre negava, seu próprio pai. 

Fortalecendo ainda mais a dramaticidade da cena, os dois personagens dão-se as 

mãos, marcando o reencontro e reconciliação entre pai e filho. Um gesto que tem uma 

memória discursiva baseada na união entre as diferenças, onde César representa o modo 

conservador, machista e heteronormativo e Félix, as transformações observadas na 

sociedade, assim como, a diversidade e a liberdade das relações sexuais e afetivas. Ao 

dar as mãos pai e filho deixam de lado as diferenças de cada um e se unem em busca de 

recomeçar suas vidas, antes marcadas pela ignorância, preconceito e intolerância.  

Uma cena de diálogo sensível que encantou ainda mais pela composição 

cenográfica, propiciando uma bela fotografia e pela escolha da Quinta Sinfonia de 

Mahler como fundo musical, além da grande interpretação dos dois atores Mateus 

Solano e Antônio Fagundes, contribuindo para toda dramaticidade da cena. Um 

desfecho que foi inspirado no filme ―Morte em Veneza― de Luchino Visconti, de 1971. 

O filme inspirado no livro de mesmo nome, conta a história de um grande músico que 
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deixa a vida estressante de sua carreira e casamento e decide viajar para Veneza. Nesta 

viagem ele se apaixona por um jovem rapaz que também está de férias com a família, 

uma paixão que faz sua identidade homossexual aflorar. A diferença das cenas 

corresponde ao fato de que na novela os dois estão de mãos dadas ao olhar o horizonte; 

já na imagem final do filme o personagem que estava sentado sozinho na praia 

admirando seu amado e a beleza daquela ocasião acaba morrendo ali mesmo vítima de 

um surto de Cólera. 

O desfecho da imagem final também nos remete a outra observação: a cena não 

acabou com a palavra ―Fim‖. Diferente das outras novelas ―Amor à vida‖ quis mostrar 

que aquela imagem não era o final de uma história, mas sim o recomeço de uma nova 

história, uma nova família, uma nova relação entre pai e filho. O ―Fim‖ sempre foi 

usado no sentido de finalizar uma história, provocando um entendimento de que a vida 

dos personagens tem um eterno final feliz, sem reviravoltas cotidianas que são tão 

presentes na vida de qualquer um indivíduo. Algo que se torna contraditório 

principalmente quando o defrontamos com as palavras de Wolton apud Martins (2006) 

quando diz que a televisão seria o espelho da sociedade, uma vez que cria uma imagem 

e representação. Sendo assim esse final feliz produzido nas telenovelas se torna cada 

vez mais distante da realidade dos espectadores. Entendendo talvez esse ponto de vista, 

o autor então promoveu uma maior proximidade com o público deixando a entender que 

a vida dos personagens não terminava ali naquele momento de felicidade, mas que 

aquele instante fazia parte de uma história eternamente aberta, que passa a ser 

construída a cada dia. 

4.8 Últimas discussões 

 Mesmo tendo dificuldades na abordagem de assuntos de grande importância 

como a doença do lúpus, o alcoolismo, o preconceito contra gordinhos a e o autismo 

assim como outros, o autor, Walcyr Carrasco, ao abordar a homossexualidade, através 

do personagem Félix, conseguiu levantar uma maior discussão e tratar de forma clara e 

abrangente esta questão. O autor ao mostrar o preconceito de um pai homofóbico, 

também provocou a análise de como a identidade social como também homossexual 

deste indivíduo passou a ser construída e quais fatores eram constantes em sua 

composição. Uma identidade marcada pela falta de afetividade paterna e uma 

homossexualidade vivida em meio ao preconceito e a discriminação. 
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 O autor também quis mostrar que a identidade sexual do personagem nada tinha 

a ver com o desvio de caráter observado. O vilão- Félix, tido muitas vezes como um 

psicopata por jogar numa caçamba de lixo sua sobrinha, tinha uma razão para ser mau- 

ainda que não justificasse suas atitudes.  O preconceito e a rejeição eram as razões de 

sua vilania, seu desvio de caráter era o reflexo da opressão e violência causada pelo pai 

pouco afetuoso, gerando assim uma ganância pelo poder e pelo dinheiro- uma forma de 

substituir todo espaço deixado pelo pai. A redenção do personagem promovida pelo 

autor foi fruto de uma compaixão e compreensão almejada pelo público, que passou a se 

agradar mais pelo vilão do que pelos mocinhos da história. Visto desta maneira 

podemos dizer que a mudança de Félix foi um recomeço, uma segunda chance que a 

vida lhe dava para esquecer os erros do passado.  

No que concerne à configuração de novos arranjos da família, um dos assuntos 

também retratados pelo autor, pudemos assistir o estabelecimento de um conceito que 

mais qualificava a relação dos personagens gays, Félix e Niko. Um conceito que se 

baseia no amor entre seus membros e nos laços de afetividade que os une e que se 

legitima assim como qualquer outra relação. Uma nova família que deixa para trás o 

modelo burguês, tão defendido ainda pela sociedade. 

Certamente César, pelo posicionamento machista e homofóbico imposto durante 

toda novela, nunca poderia imaginar que seu filho pudesse construir uma nova família 

que fosse tão distanciada do moldes tradicional. Muito embora, Félix não tenha 

concretizado esse modelo de família burguesa idealizado por seu pai, ele reconstituiu 

uma nova família, um novo arranjo familiar composto agora por ele e seu companheiro- 

Niko, o filho dele- Fabrício, um filho adotivo- Jayme e seu pai- César, que sempre 

rejeitou a sua identidade homossexual, mas por causa de problemas de saúde acabou 

indo morar com Félix, criando assim a família Homoparental. Essa família quebra toda 

a normatividade heterossexual e familiar estabelecida pela sociedade alicerçada em 

valores cristãos onde se abomina a não normalidade, o que é reforçado nas palavras de 

Saraiva (2007)
19

 quando o autor afirma que a opção do sujeito de ter uma família 

heterossexual seria para cumprir uma demanda da sociedade: 

O casamento heterossexual representou uma resposta a uma demanda 

social e, consequentemente, afirmação e demonstração de 

                                                           
19

 O autor em questão tem sua opinião baseada em pesquisas no campo dos Estudos de gênero, estando 

ultimamente interessado pelo estudo sobre a experiência masculina do assumir-se homossexual. 
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―normalidade‖. Sendo, também, uma das estratégias para tentar conter 

fantasias ou desejos que, antes de serem assumidos, eram vividos 

como ―estranhos‖, perturbadores (SARAIVA, 2007, p.72).  

 

 No caso de Félix o reconhecimento de sua real identidade já era nítido para ele, 

pois o personagem se relacionava com pessoas do mesmo sexo, mas a violência da 

revelação feita a todos da sua família fez com que ele pudesse agora demonstrar seu 

verdadeiro eu. Assim como Félix, os sujeitos na maioria das vezes escolhem uma vida 

de muito conflito, tortura e negação para poderem se assumir perante a família e aos 

amigos. Para Saraiva (2007) o ato de assumir seria não apenas reafirmar seus desejos 

pelo mesmo sexo, mas assumir sua identidade gay, sua identificação. Saraiva (2007) se 

utilizando das palavras de Hall (2005) diz que: ―Na linguagem do senso comum a 

identificação é construída a partir do reconhecimento de alguma origem comum, ou de 

características partilhadas entre grupos ou pessoas, ou a partir de um mesmo ideal‖. 

(HALL apud SARAIVA, 2007, p. 84). 

O arranjo construído por Félix resulta da identificação de ideais e características 

comuns a ele e ao seu parceiro, criando seu próprio conceito de família, aquela ligada 

pelos laços de afetividade e carinho entre seus membros. Essa família homoparental 

masculina seria o resultado da luta pela liberdade sexual dos movimentos 

desencadeados desde os anos 60, pelas provenientes mudanças sociais e pelo (auto) 

reconhecimento de sua identidade, demonstrando uma maior flexibilidade para com as 

diferenças de gênero. Um caminho aberto para a tolerância e respeito às diferenças 

individuais e coletivas, uma maneira de mostrar como também as relações interpessoais 

podem se estabelecer em meio à diversidade de crenças e valores. 

 

 

 

 

 

 



90 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas sobre telenovelas vêm sendo desenvolvidas desde os anos 1950, 

sempre trazendo novas abordagens e aspectos distintos. Coube a este projeto então, 

abordar um aspecto, voltado para a identificação, construção e representação dos novos 

arranjos familiares, cada vez mais presente em nossa sociedade, resultado de uma busca 

pela mudança de padrões normativos preestabelecidos historicamente. Assim como, 

traçar um paralelo com a questão da homossexualidade, responsável por designar um 

novo arranjo de família na narrativa televisiva. Como objeto de pesquisa tivemos a 

novela Amor à vida, transmitida no horário nobre, 21 horas, na Rede Globo de 

Televisão.  

Propomo-nos analisar de que forma a novela aborda a representação das novas 

configurações familiares, levando em consideração a atualização do discurso sobre a 

família. No presente trabalho houve o interesse de construir um diálogo entre os estudos 

sobre identidade, família e os estudos sobre telenovela, além de discutir em torno do 

conceito de representação social, que envolve esse produto midiático. 

Para que pudéssemos delimitar ainda mais as nossas análises, definimos um 

personagem central como forma de recorte do objeto em questão. Escolhemos o 

personagem Félix por se tratar de uma figura que nos remetia a representação de um 

novo tipo de família, além disso, estudamos a construção da sua identidade 

homoafetiva, assuntos que estavam interligados. Para tanto utilizamos o método da 

análise do discurso para descrever as características do personagem retratado na novela, 

sendo a memória discursiva ou interdiscurso, dispositivos de análises responsáveis por 

nos auxiliar na interpretação dos elementos criados para a identificação e representação 

da identidade do personagem. 

Podemos concluir que a novela atualizou o discurso sobre as novas famílias no 

momento em que trouxe também a discussão sobre a homossexualidade através do 

personagem Félix, criado para referenciar a mudança dos padrões sociais e familiares. O 

personagem homossexual reafirma essas mudanças no momento em que assume sua 

real identidade. A liberdade sexual passa a ser encarada como elemento de 

transformação e composição não só do personagem, como também passa a caracterizar 

os fatores de mudança nos padrões familiares, pois no momento em que a sociedade 
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passa a ter uma maior liberdade sexual, criam-se expectativas além do padrão 

normativo.  

Como sabemos as lutas feministas e os movimentos de liberdade sexual 

propiciaram uma maior abertura de discussões que envolvem os homossexuais e seus 

direitos como qualquer outro cidadão. As novas configurações familiares são reflexos 

de uma sociedade em constante mudança, que aprendeu a viver de acordo com novos 

conceitos. A família homoparental, assim como a monoparental ou a reconstituída são 

arranjos estabelecidos de acordo com as necessidades de cada relação e de cada 

indivíduo.  

A novela não quis mostrar que a homossexualidade seria uma ameaça à família 

ou a sociedade, mas é uma questão que busca uma adequação aos valores construídos ao 

longo dos anos. Os elementos encontrados no diálogo do personagem, César, demonstra 

o enraizamento de princípios e valores creditados à religião, que agem como agente de 

opressão para com aqueles que diferem da heteronormatividade. A identidade 

homoafetiva de Félix passa a ser concebida em cima de elementos de discriminação e 

violência, proveniente de um machismo histórico onde estabelece o comportamento de 

homens e mulheres, sendo o homossexual um desviante das normas. 

Para efeito deste estudo podemos também concluir que a representação e 

atualização do discurso sobre as novas configurações familiares se deu através do 

personagem Félix ao mostrar que o conceito de família é algo subjetivo, cabendo a cada 

indivíduo construir a sua própria forma, aquela que corresponde as suas carências 

afetivas, amorosas e sexuais. A família constituída por Félix tinha como base a relação 

homoafetiva, um casal formado por dois homens, dois filhos- sendo um filho de um dos 

cônjuges e outro fruto de uma adoção, e um membro agregado, o seu pai.  

Apesar da ruptura dos padrões heteronormativos, é possível observar que essa 

nova configuração familiar cai nas ―armadilhas‖ da ideologia patriarcal, onde busca 

estabelecer em sua formação elementos que caracterizavam o padrão heterossexual 

normativo. Por que oficializar a união de forma jurídica ou morar juntos? Para ter uma 

família é preciso ter filhos ou adotá-los? Por que não adotar um adulto? Essa ideologia 

patriarcal implícita nas relações homoafetivas passa a ser criticada pelos estudos da 

Teoria Queer, onde o fato do casamento homoafetivo e a sua legitimação pelo Estado 

passa a ser a reprodução do modelo heterossexual.  



92 
 

Para Judith Butler apud Viviane (2014) a regulamentação do casamento gay 

seria um risco inaceitável a proposta de que o casamento deve ser a única maneira de 

legitimar a sexualidade. Butler chega a questionar o porquê dos direitos reclamados 

enquanto direitos das pessoas, pela ocasião do casamento, não serem direitos reservados 

a todos, independente do seu estado civil. Para a autora essa ideia de legitimação do 

casamento gay só reduziria as possibilidades das relações entre os sujeitos, onde o 

legítimo e o ilegítimo fossem apenas as alternativas possíveis no campo sexual.  

O debate sobre o casamento gay se dá nessa lógica, pois se reduz 

quase Imediatamente à questão sobre se o casamento deve ser 

legitimamente ampliado a homossexuais, e isso significa que o campo 

sexual é circunscrito de tal modo que a sexualidade é pensada em 

termos de casamento e o casamento é pensado em termos de aquisição 

de legitimidade (BUTLER apud MESQUITA, 2014, p. 93). 

 

Niko, companheiro de Félix, também chegou a ter relação baseada nos padrões 

da heteronormatividade com seu parceiro anterior (Eron), pois mantinha uma relação 

que se assemelhava ao casamento, buscava ter filhos como forma de concretizar a 

relação amorosa e familiar, chegando ao ponto de procurar uma barriga solidária e de 

adotar uma criança. A novela tentou reproduzir essa dualidade do legítimo e ilegítimo 

nas relações entre os personagens homossexuais, de maneira que fosse percebido que a 

relação entre o casal homossexual precisaria ter essa legitimidade como forma de 

estabelecer os direitos reservados aos personagens. Algo notório quando foi retratado a 

questão da adoção, onde o casamento ou o estabelecimento de uma relação estável entre 

o casal gay seria um ponto considerável para efetivação da adoção da criança.  

Fazendo parte dos objetivos de análise podemos perceber como alguns discursos 

foram desconstruídos para a formação dessa nova configuração familiar. O discurso 

religioso passa a ter elementos que constituem sua base argumentativa inseridos num 

processo de desconstrução e ressignificação. O discurso patriarcal alicerçado pela 

normatividade das relações pessoais e sociais e desigualdade de direitos deu lugar a um 

novo discurso, onde as transformações evidenciadas na sociedade contemporânea 

promovem uma maior tolerância e adequação de valores e padrões, antes carregados de 

preconceito e violência para com as diferenças sexuais, pessoais e afetivas. A 

homoafetividade promove mudanças nos papeis e funções que eram predeterminados a 
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cada sexo, feminino e masculino, afetando assim o patriarcalismo histórico, o qual 

constituiu uma das bases do discurso religioso. 

Enraizado no argumento da reprodução da vida, onde a relação heterossexual 

seria o sinônimo de garantia de gerações futuras, a prática homossexual e o casamento 

homoafetivo poderiam significar o desaparecimento da humanidade, pois não haveria a 

procriação da espécie. Utilizando-se da memória coletiva, o casamento foi 

simbolicamente construído como sendo uma união entre pessoas de sexo diferente, 

entre homem e mulher. A novela promove uma quebra nesse conceito da reprodução no 

momento em que proporciona a formação de uma família baseada nos laços afetivos 

que os une, mostrando que é possível a perpetuação da geração familiar mesmo sem os 

laços de sangue que fazem as relações de parentesco entre cada membro da família.  

O discurso sobre a questão da maternidade também sofre alterações: o papel 

materno sempre foi preestabelecido pela sociedade como algo natural a figura da 

mulher, cabendo ao seu papel e função dentro da relação familiar. Dentro da família 

homoparental constituída pelos personagens Félix e Niko a paternidade passa a ser 

revestida pelos traços característicos da maternidade feminina. Mesmo não tendo a 

figura da mulher reprodutora dentro da relação, o casal homoafetivo passa a assumir 

funções e papeis antes atribuídos somente ao sexo feminino, como o cuidado dos filhos 

e da casa, a educação e a socialização com o mundo exterior. É importante ressaltar que 

homens e mulheres possuem a função reprodutora, mas no caso do relacionamento 

homoafetivo, o casal gay masculino assim como o casal gay feminino, há uma 

impossibilidade natural de realização da reprodução biológica entre essas pessoas, pois 

como sabemos a geração de um filho só é possível a partir da prática sexual entre 

homem e mulher, pois cada corpo contribui de maneira diferente complementando a 

formação de um novo ser. 

O personagem, Félix, também nos fez refletir como as relações familiares e 

afetivas entre pais e filhos são importantes para a composição da identidade de cada 

indivíduo. Muitas vezes o ser humano só precisa de quem lhe dê carinho e amor, que o 

perdão pode curar as feridas da vida. Através da novela e seus personagens tivemos a 

chance de conhecermos e fazer parte das discussões em torno de questões culturais, 

sociais, ideológicas, uma marca das produções exibidas em horário nobre da Rede 

Globo. 
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Assim como a telenovela, o nosso estudo nos proporcionou o entendimento de 

como a sociedade está constantemente em processo de mudança, cujos padrões e 

valores vão sendo estabelecidos ao passo em que a diversidade de cultura, de crenças e 

de saberes conquistam mais espaço. A família passa a ser formada de acordo com as 

necessidades de cada relação, produzindo assim uma atualização/ ressignificação do 

conceito. Dessa forma, entende-se que esse trabalho deverá se somar aos variados 

estudos desenvolvidos no campo da telenovela e pertencentes à área da Comunicação, 

sendo este gênero – a telenovela – um produto televisivo de grande influência cotidiana.  

Diante de uma cultura midiática, a telenovela aparece como um gênero essencial 

para compreensão de como a mídia apropria-se das representações sociais e as veicula 

para os seus receptores. Além do mais, a novela ajuda suscitar o debate ao mostrar 

como os problemas e dilemas cotidianos são encarados pela indústria midiática, fazendo 

com que a sociedade busque e cobre soluções para as diversas questões emblemáticas 

que estão ao seu redor.  
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