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RESUMO 
 

A dissertação aborda, através de pesquisa descritiva, como a novela "Roda da Vida", 

exibida na Rede Record, pouco utiliza os conceitos científicos para tratar a homossexualidade. 

A pesquisa serviu como referência para um levantamento sobre como as telenovelas têm 

apresentado a questão da homossexualidade, tema utilizado para dar sustentação a essas 

produções televisivas, que procuram criar identificação com o telespectador por meio da 

abordagem de assuntos da realidade.   

 
Palavras-chave: homossexualidade, ciência, telenovela, realidade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

El estudio aborda a través de una investigación descriptiva, como la telenovela “Roda da 

Vida”, proyectada por la Rede Record, utiliza bien poco los conceptos científicos para tratar 

el tema de la homosexualidad. La investigación sirvió como referencia para hacer un trabajo 

de campo acerca como las telenovelas presentan el tema de la homosexualidad, asunto 

utilizado para sostener esas producciones televisivas que intentan crear identificación con el 

telespectador por medio del abordaje de asuntos del día a día.   

 

Palabras-clave: homosexualidad, ciencia, telenovela, realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
This research intended to show how the scientific knowledge about homosexuality has 

been very little approached in the soap-opera "Roda da Vida", displayed on Rede Record. It's 

a reference about how this subject has been treated on the television soap-operas. The theme 

has been shown on the television soap-operas as a way to create interest and identification on 

the audiences by treating real subjects. 

  

 

Key words: homosexuality, science, soap-opera, reality. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

“Televisão não é fator de mudança. 
Para melhor ou para pior, 

ela será sempre aquilo que for seu povo”  
Walter Avancini 

 

Nesta pesquisa, será analisada a homossexualidade na telenovela, tendo como objeto 

inicial de estudo o personagem Ronaldo de “Roda da vida”, de Solange Castro Neves, exibida 

pela Rede Record em 2001. A pesquisa busca investigar como a telenovela transforma em 

linguagem televisiva o discurso sobre a homossexualidade oferecido pela ciência e até que 

ponto esse discurso é realmente transmitido para o telespectador. 

Não se propõe este trabalho, no entanto, a fazer um estudo mais aprofundado sobre a 

ciência, mas fazer uso de alguns conceitos para melhor embasar a discussão sobre a 

homossexualidade na televisão, especialmente na telenovela.  

Em 1985, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou o homossexualismo da 

categoria de “transtorno sexual ou desvio” do artigo 302 do Código Internacional de Doenças 

(CID), passando-o ao capítulo “Dos sintomas decorrentes de circunstâncias psicossociais”. E, 

em sua última revisão, de 1995, o sufixo “ismo”, que significa doença, foi substituído pelo 

sufixo “dade”, que carrega o sentido de modo de ser.  

Até há pouco tempo – mais precisamente quando foi realocada no CID –, a 

homossexualidade era tratada como “aberração sexual” e “perversão sexual”, conforme 

“Manual de Medicina Legal” de Delton CROCE e Delton CROCE JÚNIOR (1995) e 

“Medicina Legal”, de Hélio GOMES (1987). Os movimentos homossexuais, no entanto, 

deflagrados principalmente a partir da década de 70 do século passado (FRY, 1983), além de 

servirem para a construção do espírito de cidadania dessas minorias, serviu também para 

expô- las na mídia. 
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A população pôde perceber, assim, que essa minoria não era composta por uns poucos 

representantes, mas por um número que parece agigantar-se cada vez mais, quando vemos, 

por exemplo, na Parada GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros, que se realiza em 

São Paulo anualmente), um aumento progressivo no número de participantes nos últimos 

anos. Trata-se de um movimento forte que tem tomado conta de todos os ambientes da 

sociedade; a homossexualidade passou a ser tema de conversas nas esquinas, na Academia, na 

publicidade, na literatura, no cinema, na música etc.. Seria natural, assim, que também nas 

telenovelas a homossexualidade encontrasse espaço para ser discutida e/ou mostrada, ainda 

que timidamente, em produções como “O rebu” (1974/1975) e “Dancin´ days” (1978/1979). 

Até chegar lá, porém, as novelas deram muitas voltas.   

Na maioria das telenovelas, o assunto em questão – a homossexualidade – é tratado de 

forma caricatural, apresentando seres estereotipados, fortalecendo o caráter ficcional desses 

personagens, que assim se distanciam mais ainda do nosso cotidiano, mas há casos, no 

entanto, daqueles que têm sua sexualidade bem-resolvida, levando uma vida normal, como os 

outros personagens, heterossexuais, chegando inclusive a ter posição de destaque na trama, 

apesar de suas orientações sexuais.  

Esse tratamento, utilizado em produções mais recentes – como nas novelas “A próxima 

vítima” (1995) e  “Torre de Babel” (1998/1999), ambas exibidas pela Rede Globo –, parece 

estar em consonância com os mais recentes conceitos sobre a homossexualidade, que, se ainda 

não apresentam causa definida, apontam até para uma possível origem biológica ou genética.  

No caso da novela “Roda da vida”, o personagem Ronaldo é um estudante de classe 

média que, para ajudar a família, dá aulas particulares. Típico bom moço, é assediado por uma 

amiga que, como todos do seu círculo de amigos e familiares, não sabe de sua orientação 

sexual, uma vez que tem medo de ser excluído de seu círculo social e, por isso, não fala sobre 

o assunto.  

Analisaremos principalmente a relação de Ronaldo com a mãe, que é com quem ele tem 

mais afinidade e para quem revela primeiramente sua orientação sexual. É interessante 

observar que “Roda da vida” foi exibida em uma emissora evangélica, que condena o 

homossexualismo em sua doutrina. Assim mesmo, será importante averiguar de que maneira 

o tema foi abordado, pois nos permitirá aferir como a telenovela brasileira, de maneira geral, 

tem procurado tratar de temas do nosso cotidiano de maneira séria, transformando essa mídia 

em um espaço para amplas discussões.   

O importante na análise que nos propusemos a fazer com esta pesquisa será detectar 

como temas sérios e inquietantes como a homossexualidade aparecem nos aparelhos de TV de 
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milhões de casas, levando muitas vezes uma realidade que está muito distante do 

telespectador. Traduzir o discurso científico de forma a ser aceito como natural pelo 

espectador é tarefa que requer um aparato de informações simbólicas utilizadas na linguagem 

televisiva. As ferramentas – as linguagens televisiva e de telenovela – usadas para a 

“simulação do real”, empregada na transmissão desse discurso, serão nosso foco de atenção 

neste trabalho, pois sabemos que  

 

uma representação dramática (no palco, no estúdio ou no plateau) encerra grande 
variedade de sistemas semióticos, pelo quais se processa toda significação. A codificação 
das mensagens passa, pelo corpo e o rosto dos atores, por seus gestos e movimentos; 
também figurinos e adereços veiculam informação, do mesmo modo que cenários, 
iluminação e trilha musical. Sem falarmos nas tomadas de cenas, planos, enquadramentos 
etc. – termos integrantes de uma virtual gramática de televisão (TRINTA, 1995, p. 23). 

 

Criado esse cenário para o desenrolar de dramas intensos, cabe ao espectador sentar-se à 

frente da televisão e, de forma aparentemente inocente, sorver essa nova realidade que se lhe 

apresenta todas as noites, enredado por uma trama cada vez mais próxima de sua realidade.  

 

A interação que a novela estabelece entre os cotidianos da ficção e da realidade constitui 
uma das peculiaridades da telenovela brasileira que, ao desenvolver um cotidiano em 
paralelo, dialoga com ela, numa dinâmica em que o autor colhe, a partir de suas 
inquietações, aspectos da realidade a serem tematizados ou tratados como questões de 
importância em sua ficção (LIMA; MOTTER; MALCHER, 2000, p. 123). 

 

Estudar de forma aprofundada a telenovela brasileira, tendo como ponto de referência a 

homossexualidade de alguns de seus personagens, serve para detectar até que ponto o assunto 

tem sido tratado por esse gênero televisivo. Elementos presentes nas novelas como a política, 

o racismo e a condição da mulher na sociedade, mais do que simplesmente servirem de temas, 

acabam por provocar discussões nos mais variados níveis da sociedade. Alguns desses temas, 

inclusive, já mereceram estudos por parte de outros acadêmicos, enquanto a 

homossexualidade continua um tema-tabu, ainda não analisado na dimensão que merece em 

face de sua presença cada vez maior na sociedade e, por natural extensão, nas  telenovelas. 

Foram as seguintes questões que motivaram o desenvolvimento do trabalho: 

  

- os temas de cunho social são abordados ou inseridos nas telenovelas com o intuito de 

gerar discussões na sociedade ou mesmo provocar mudanças de hábitos ou costumes; 
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- o discurso da telenovela não reproduz o discurso da ciência, mas faz uma leitura de 

seus conceitos, especificamente com relação à homossexualidade, adequando-os 

conforme as características da linguagem televisiva;  

- a telenovela trata da homossexualidade de seus personagens seguindo orientação dos 

grupos que detêm o poder sobre a emissora de televisão. 

 

A metodologia aplicada no desenvolvimento do trabalho foi uma pesquisa descritiva, 

conforme a terminologia de Antonio Carlos GIL (1987), e procuramos perceber como as 

linguagens televisiva e de telenovela foram utilizadas para abordar o tema da 

homossexualidade na novela “Roda da vida”, exibida pela Rede Record  no período de abril a 

julho de 2001. 

Como método de coleta de dados, utilizamos primordialmente a observação – direta e 

indireta –. Detivemo-nos inicialmente na gravação dos capítulos até termos em mãos uma 

visão ampla da presença do personagem homossexua l Ronaldo na referida novela. Passamos, 

depois de selecionadas as cenas para análise, para uma leitura das mensagens contidas nas 

entrelinhas dessas cenas, utilizando as linguagens televisiva e de telenovela para tal fim. 

De forma indireta, no que diz respeito à bibliografia, selecionamos autores e teóricos 

sobre telenovela, linguagem televisiva, conceitos de homossexualidade e como a mídia aborda 

personagens homossexuais de telenovelas.  

Com o intuito de melhor conhecer a estrutura da Rede Record e como fo i elaborado o 

personagem homossexual Ronaldo, optamos por fazer entrevista com a autora da novela, 

Solange Castro NEVES (2002). Por telefone, entrevistamos ainda seus dois colaboradores, 

Enéas CARLOS (2002) e Maria DUBOC (2002).  

As partes mais pertinentes das entrevistas com Enéas Carlos, Maria Duboc e Solange 

Castro Neves estão diluídas em todo o trabalho, oferecendo fundamentação e, ao mesmo 

tempo, ajudando a esclarecer dúvidas. Apresentamos também a ficha técnica da novela “Roda 

da vida” (Anexo 1). 

A organização deste trabalho deu-se da seguinte maneira: nesta introdução, damos a 

conhecer a justificativa do tema, os objetivos da pesquisa, as questões de trabalho, a 

metodologia e o resumo dos capítulos.  

O Capítulo I sintetiza as idéias sobre a homossexualidade nas variadas ciências, como 

medicina, genética e psicologia e, de modo amplo, como o assunto tem sido abordado pela 

mídia, principalmente televisão. 



 15 

O Capítulo II faz um resgate da história da telenovela do Brasil, com destaque para os 

personagens homossexuais que já estiveram presentes nas novelas, enfatizando especialmente 

a Rede Record, onde foi exibida “Roda da vida”. 

O Capítulo III aborda aspectos das linguagens televisiva e de telenovela, e como são 

utilizadas para contar essas estórias na TV. Destacamos alguns temas abordados nas novelas e 

ainda como a questão do merchandising social se apresenta nessas produções. 

O Capítulo IV apresenta a análise e comentários sobre cenas de “Roda da vida” que 

melhor apresentam o discurso da telenovela sobre o homossexualismo, salientando como o 

tema foi abordado como um todo na trama. 

Na conclusão, estabelecemos uma síntese dos resultados das análises feitas no Capítulo 

IV, bem como uma revisão dos objetivos e das questões apresentadas na introdução.  

As referências bibliográficas utilizadas neste trabalho estão organizadas de acordo com 

as normas definidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  
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CAPÍTULO I – AS CIÊNCIAS E A HOMOSSEXUALIDADE 

 

 

“Dizer que na televisão só existe banalidade é um duplo equívoco. 
Em primeiro lugar, há o erro de considerar 

que fora dela as coisas são melhores...” 
Arlindo Machado 

 

O discurso científico e a linguagem da mídia nem sempre se pactuam de maneira 

harmoniosa. Os motivos são muitos e va riam em grau e proporção de acordo com o tema 

abordado. O homossexualismo, como um polêmico e rico assunto a ser veiculado no horário 

nobre da televisão brasileira, em telenovelas, desperta uma série de reflexões de cunho social, 

político e lingüístico. Como veículo divulgador e formador de opinião, a televisão, muitas 

vezes, assume um perfil nem sempre criterioso na transmissão de determinados assuntos e, 

como órgão particular, muitas vezes deixa de ser usada como veículo qualitativamente 

comprometido com alguns valores que lhes propiciem um retorno tanto político quanto de 

aceitação pública. 

Por outro lado, a linguagem de pesquisa tecnológica ou científica, muitas vezes, vê-se 

distante de ser usada como fator de comunicação eficaz. Um mapeamento, tanto da mídia 

quanto da ciência, dentro deste tema (o homossexualismo) nos remete a aspectos específicos 

de linguagem, tanto jornalística – no caso, televisiva e até dramatúrgica, em se analisando a 

telenovela – quanto científica. 

Cabe, inicialmente, abrir um parêntese para o que entendemos por prática sexual, antes 

de nos aprofundarmos na questão homossexual. De acordo com o Manual do Multiplicador – 

Homossexual, do MINISTÉRIO DA SAÚDE (1996), encontramos para a palavra sexo seis 

definições, quais sejam:  

1. sexo genético: determinado pelo cromossomo, as células que definem a estrutura 

masculina ou feminina do embrião humano;  
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2. sexo gonadal: as gônadas das mulheres são os ovários, que produzem os hormônios 

femininos, ou progesterona; as gônadas do homem são os testículos, que produzem 

os hormônios masculinos, ou testosterona; 

3. sexo genital: os órgão sexuais externos, na mulher, a vagina; no homem, o pênis; 

4. sexo psicológico: a identidade sexual de cada indivíduo; alguém pode ter nascido 

homem e sentir-se psicologicamente mulher, ou vice-versa; 

5. sexo social: é o papel de gênero, a forma como cada sociedade molda o 

comportamento sexual diferenciado dos homens e das mulheres; 

6. sexo erótico: atração ou orientação sexual dos indivíduos, que pode ser para o sexo 

oposto (heterossexualidade), para o mesmo sexo (homossexualidade) ou para ambos 

(bissexualidade). 

É importante salientarmos estas definições para entendermos que, diferentemente do 

que muitos afirmam, o sexo genital não determina a preferência sexual de ninguém. Não 

podemos afirmar também que o fato de existirem homens e mulheres com orientação sexual 

para o mesmo sexo significa que são portadores de desordem glandular ou psicológica. É bom 

perceber ainda que, com as definições de sexo social, psicológico e erótico, concluímos que a 

sexualidade humana não é instintiva, mas cultural, podendo variar entre os povos e entre as 

várias épocas.   

No que diz respeito à veiculação de informações sobre a homossexualidade no horário 

nobre de televisão, a argumentação é que a complexa relação da sexualidade com a 

representação gera dificuldades quanto ao significado do desejo homossexual para a 

sociedade e a cultura contemporâneas, pois o desejo homossexual implica uma extrema 

pluralidade libertária, mas, por outro lado, também os paradoxos da padronização cultural de 

cada período.   

 

Ainda que seja possível falar de uma tendência natural, nem por isso estamos diante de 
uma condição (tal como as condições biologicamente determinadas de macho e fêmea), 
quer dizer, uma maneira inata ainda assim muito frágeis e mutantes. Nesse sentido, o 
“assumir-se” homossexual poderia acabar criando uma nova forma de categorizar o 
desejo, justamente por outorgar-lhe uma naturalidade absoluta, que arrisca inaugurar 
novos parâmetros de normalidade, exatamente como faz a ordem médico-psiquiátrica, ao 
pretender reprimir desejos considerados desviantes da “norma” heterossexual (MONTES; 
CALDINI; CALDINI JR., 1997, p. 39). 

 

As pesquisas e discussões sobre a bissexualidade básica do ser humano continuam 

apontando para um panorama ambíguo, de difícil organização conceitual. Portanto, criar 

conceitos fechados de homossexual (ou bissexual) serviria mais aos objetos da normatização 
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do que a uma real liberação da sexualidade, inclusive por incentivar diretamente a política do 

gueto, do separatismo e do racismo sexual, em uma discriminação às avessas. A partir da 

década de 1980, tais objeções tornaram-se agudas, em certos setores universitários e no 

movimento homossexual, provocando ferrenhos adversários do “assumir-se”. No Brasil, 

assim como em outros países, muitos ex-militantes mantiveram-se reticentes diante de uma 

definição de homossexual, qualquer que fosse. Sua atitude enriqueceu um debate importante, 

já que está em jogo o direito de as pessoas homossexuais gerirem pluralisticamente suas 

vidas, seu afeto e sua sexualidade. Como ainda não se chegou a nenhuma conclusão 

definitiva, a discussão continua.  

Uma das argumentações contra a exposição da homossexualidade na televisão é que, se 

desejamos “integrar” a homossexualidade à sociedade, por exemplo, devemos abandonar a 

perspectiva “minoritária” e voltar às condições anteriores de indiferenciação. Cabe perguntar 

se não seria um erro procurar a identidade específica de um desejo cujo significado as culturas 

ocidentais têm sobredeterminado por cerca de uma centena de anos, muitas vezes, de forma 

irredutível. Escritores como Agnaldo Silva, Sílvio de Abreu, Gilberto Braga, Solange Castro 

Neves e outros, no entanto, têm desempenhado um papel de instrumento e ponto entre o 

discurso científico e a linguagem televisiva, levando para a sala de estar um tema ainda 

considerado por muitos como tabu. “Vivemos numa sociedade hipócrita, que trancafia a 

sexualidade, que a relega a um papel inferior, apesar de ser ela o eixo principal de nossa 

personalidade. Não apenas forma de reprodução, mas fonte de prazer”, destaca Ronaldo 

Pamplona da COSTA, médico, psiquiatra e psicodramatista, em “Os onze sexos: as múltiplas 

faces da sexualidade humana” (apud MAGYAR, 1998, p. 48). 

Como meio de comunicação de massa, a televisão exige um esforço muito menor que 

aquele exigido pela leitura. Enquanto esta é um processo dialético que se insere no processo 

histórico-social, acompanhar uma novela não nos exige muito esforço, muito pelo contrário; 

é, na maioria das vezes, uma forma de passatempo, de diversão descomprometida. Mesmo 

assim, e até mesmo por isso, é um espaço que tem sido ocupado por aqueles que procuram 

falar com o público sobre temas que não encontram outros espaços no mesmo veículo. O risco 

de expor, por exemplo, a questão da homossexualidade, existe.  

 

Na década de 1990, começou a preponderar a idéia da visibilidade, ou seja, a vantagem 
política de se mostrar socialmente assumido, quer dizer, dentro de uma definição clara de 
homossexual. Ainda assim, não se trata de uma posição unânime. Para o psicanalista 
Jurandir Freire Costa, as categorizações que criam identidades como heterossexual e 
homossexual não são universais, mas localizadas em determinado momento histórico e 
cultural. A cultura precisa criar “artefatos de fixação de identidades”, que são esses 
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predicados provisórios, indicativos de características pessoais e agregados ao eu 
(TREVISAN, 2000, p. 36). 

 

O autor, alerta, no entanto, para o  perigo que se incorre ao querer taxar as pessoas em 

função de suas identidades, transformando em substantivo aquilo que inicialmente era para ser 

um adjetivo. De maneira perversa, a sociedade muitas vezes categoriza as pessoas em 

compartimentos fechados e, por exemplo, o homem imigrante é imigrante; o jovem 

adolescente é o adolescente; a mulher gorda é a gorda etc.. Na mesma linha, quem transa com 

pessoas do mesmo sexo é, simplesmente, o/a homossexual, enquanto as outras pessoas são 

consideradas as “normais”.  

O psicanalista Jurandir Freire Costa atenta para esta problemática: “Utilizar tais 

categorizações identitárias é assumir toda a carga negativa com que a ciência e a cultura 

vieram sobrecarregando-as” (apud TREVISAN, 2000, p. 37). Para rechaçá- las, ele aconselha 

o uso do termo homoerotismo no lugar de homossexualismo, que está carregado de 

significantes pejorativos. Do ponto de vista do significado, a vantagem do termo 

homoerotismo é indiscutível: ao contrário de homossexualismo, exclusivamente voltado para 

a prática sexual, sua abrangência pode abrigar uma gama bem ampla de comportamentos e 

tendências. Neste sentido, o discurso televisivo pode, ao abordar este tema, tentar introduzi- lo 

no vocabulário cotidiano, chamando a atenção das pessoas para o perigo da simplificação das 

categorizações.   

Mesmo sendo um veículo de massificação, a televisão (e as telenovelas, de modo mais 

específico), muitas vezes se utiliza de um receituário que pode contribuir para o 

desenvolvimento intelectual. Níveis como o de conhecimento lingüístico, de mundo, e até 

enciclopédico podem ser “estimulados” durante o processo de comunicação. Não é uma regra 

e, atualmente, com a proliferação de programas do tipo reality show, no entanto, muito mais 

têm ela prestado um desserviço no que diz respeito à veiculação de conhecimentos, mas ainda 

encontramos espaços que atestem essa afirmativa, principalmente entre os canais por cabo ou 

assinatura.    

No processo de construção do sentido, o telespectador atua com seu conhecimento 

prévio, tentando compreender o conhecimento do outro, isto é, o que o autor quis dizer, em 

busca de engajamento, do “conhecimento mútuo”. O conhecimento do mundo são as 

experiências pessoais de vida adquiridas e presentificadas durante a apresentação da novela. A 

presentificação das experiências vividas pelo telespectador e pelo autor pode colocar a 
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linguagem televisiva como um processo interativo em que a compreensão estabelece um 

entrosamento dos vários níveis de conhecimento.  

Na leitura interativa que se estabelece com a telenovela, o telespectador caracteriza-se 

como “sujeito cognitivo” e o texto- imagem-áudio, como “objeto formal”. O relacionamento 

do telespectador com o produto televisivo é um fator de destaque, pois são determinadas pelo 

receptor as maneiras de leituras diferentes, e porque se pretende resolver o problema de 

“indeterminação do texto- imagem” de modo “referencial”, isto é, estabelecer um equilíbrio 

entre o conhecimento que o receptor possui e aquele que o texto contém. Desta maneira, o 

telespectador pode determinar as várias possibilidades de compreensão do que lhe é mostrado. 

CAMPEDELLI (1987, p. 50) lembra a identificação que o telespectador realiza com um 

personagem determinado, por exemplo, esquecendo-se muitas vezes de que o que está na tela 

é uma representação feita por um ator e não o personagem em si.  

 

A capacidade que a televisão tem de absorver o real faz com que o telespectador coexista 
com o acontecimento à maneira do sonho, para o qual não contam nem o tempo, nem a 
distância, nem a identidade, nem quaisquer barreiras, exceto as que presidem sua 
elaboração. Assim, tudo nela tende a ser percebido como real – porque gera formas de 
expressão que trabalham como o sonho, provocando inversão de valores, acentuando 
outros, deformando ou estabelecendo uma lógica impossível na realidade 
(CAMPEDELLI, 1987, p. 49). 

 

Dentro deste contexto, a linguagem ocupa o nível mais elevado em termos de 

comunicação e o meio pelo qual o ato da fala se estrutura e exterioriza. BAKTIN (1997,  p. 

289) aborda aspectos da interação verbal, pois a verdadeira substância da linguagem está 

constituída pelo fenômeno social dessa interação, realizada por meio da enunciação. A 

interação verbal forma a realidade fundamental da língua. Portanto, a linguagem nasce e se 

desenvolve em um processo histórico, vinculado com a comunicação verbal concreta. Por 

mais distante que esteja, o telespectador acaba por responder ao fluxo de informações que 

recebe pela televisão. “Cedo ou tarde, o que foi ouvido e compreendido de modo ativo 

encontrará um eco no discurso ou no comportamento subseqüente do ouvinte” (BAKTIN, 

1997,  p. 291). 

Na televisão, a linguagem é estabelecida como um processo de comunicação do texto-

imagem-áudio com o leitor e deste com o mundo. Ela (a linguagem), por sua vez, constitui-se 

como um ato de socialização. Com relação ao discurso como objeto formal do texto, este se 

constrói a partir de uma situação, dos fatos ocorridos na sociedade. ORLANDI (1988, p. 115) 

reflete sobre a situação de leitura, a representação da unidade de leitura, a interpretação, a 
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compreensão, a interação no ato da leitura. A compreensão instaura-se no reconhecimento de 

que o sentido é socio-historicamente determinado e se encontra ligado à forma-sujeito que, 

por sua vez, se constitui por sua relação com a formação discursiva. Assim, a distância entre 

os significados homossexuais implícitos e as questões gays, transformados em discurso 

televisivo com respaldo da ciência, é um material que, uma vez elaborado, tem a pretensão de 

atingir o maior número de segmentos sociais possível.   

Neste sentido, o discurso, tanto televisivo quanto científico, pode encontrar um cenário 

multifacetado. Muitas vezes, no discurso científico, em lugar de procedimentos estáveis e 

diagnósticos confiantes, encontraremos um nível de inquietude desconcertante para uma 

disciplina ainda às voltas com questões externas sobre sua validade e seu rigor conceitual.  

No que diz respeito ao discurso televisivo, o que se percebe é que homossexualidade 

também é colocada como elemento importante nas telenovelas, que procuram retratar a 

sociedade em todas as suas nuances – econômicas, sociais, religiosas, políticas, culturais e, 

claro, sexuais –, provocando uma discussão sobre a realidade que muitas vezes não faz parte 

do dia-a-dia da população. 

Para o escritor e ativista homossexual João Silvério Trevisan, tratar da 

homossexualidade nas telenovelas é um caminho fácil rumo ao lucro imediato. Em seu livro 

“Devassos no paraíso”, afirma que  

 

tem sido raro encontrar um autor/a de telenovela que não inclua em seu folhetim uma 
mulher, um homem ou um casal de homossexuais, quando não de travestis ou situações 
que beiram a confusão de gêneros. Na verdade, a presença de um caso homossexual já se 
tornou uma instituição dentro das telenovelas (TREVISAN, 2000, p. 306). 

 

Exageros à parte na afirmação do autor, em sua opinião, o assunto tornou-se, na 

verdade, um “tempero picante” sistematicamente utilizado como garantia para o crescimento 

da audiência das telenovelas. Um dos desafios para que essa linguagem seja absorvida com 

naturalidade é a insistência contrária da nossa cultura, muitas vezes segura em afirmar que a 

sexualidade é algo que podemos saber, de controlar e conscientemente manipular.  
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1.1 A questão homossexual aos olhos da ciência 

 

Dentro da operacionalidade do discurso científico, o homossexualismo, enquanto 

pesquisa, segue uma trajetória paralela àquela traçada pela tecnologia e pelo progresso da 

humanidade. A respeito deste assunto, os primeiros médicos que escreveram sobre relações 

sexuais entre pessoas do mesmo sexo inventaram duas palavras que seriam usadas 

subseqüentemente como sinônimos: o homossexualismo e o uranista. A primeira foi usada 

pela primeira vez em 1869 por um médico húngaro, Karoly Maria Benkert, da junção de duas 

palavras: do grego homos (o mesmo) e do latim sexus (sexo). O segundo surgiu do trabalho de 

um alemão, Karl Heinrich Ulrichs, que escreveu fartamente entre 1860 e 1890. 

O neologismo “uranista” foi inventado em homenagem à musa Urânia que, no mito 

contado por Platão, seria a inspiradora do amor entre pessoas do mesmo sexo. O embrião 

humano, conforme acreditava Ulrichs, no início, não é nem masculino nem feminino; a 

diferenciação ocorre depois de alguns meses. “No caso dos uranistas, os órgãos genitais vão 

numa direção e o cérebro noutra. Assim se produz ‘uma alma feminina encapsulada num 

corpo masculino’ e vice-versa” (FRY; MACRAE, 1983, p. 63). 

Tanto homossexualismo quanto uranista foram termos logo incorporados ao vocabulário 

dos médicos e cientistas da época, que passaram a determinar que o comportamento sexual, 

mais que uma questão legal, seria caso de saúde pública. 

 

Na segunda metade do século XIX, porém, irrompe na Europa e no Brasil toda uma 
preocupação médica com a homossexualidade e, de fato, quaisquer relações sexuais fora 
do casamento, incluindo prostituição. Formou-se a idéia de que “saúde” da nação era 
diretamente ligada à “saúde” da família e dependente, portanto, do controle da 
sexualidade. (...) Daí em diante, são os médicos que vão reivindicar a sua autoridade de 
falar a verdade sobre a sexualidade e são eles os agentes da gradual transformação da 
homossexualidade de “crime”, “sem-vergonhice” e “pecado” para “doença”, ao longo dos 
anos que se seguem (FRY; MACRAE, 1983, p. 61). 

 

Para TREVISAN (2000, p. 172), a presença do médico-higienista no emergente Estado 

burguês brasileiro do século XIX  foi uma importante peça para as classes menos favorecidas, 

que “iam sendo paulatinamente higienizadas, mediante campanhas de moralização e higiene 

coletiva, além da assistência filantrópica, que serviam para manter o pacto social e, com ele, a 

unidade normatizadora da família”, base da sociedade. Assim, nada mais natural que, “a partir 

da idéia de um corpo saudável, fiel aos ideais de superioridade racial da burguesia branca, 

criavam-se rigorosos modelos de boa conduta moral, através da imposição de uma 
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sexualidade higienizada, dentro da família” (ibidem). O que escapava dessa “saúde perfeita” 

era considerado como fora do padrão dos papéis sexuais definidos: 

 

masculinidade e feminilidade se identificaram com paternidade e maternidade, 
respectivamente. Tudo o que fugisse a esse padrão regulador seria anormal. A partir daí é 
que os médicos da época condenavam insistentemente os libertinos, celibatários e 
homossexuais, tidos como cidadãos irresponsáveis e adversários do bem-estar biológico-
social, à medida que desertavam do supremo papel de homem-pai (TREVISAN, 2000, p. 
173). 

 
Esse modelo, diga-se de passagem, prevaleceu até meados do século passado. 

No que diz respeito às preferências sexuais, um estudo profundo sobre a sexualidade 

caiu como uma bomba na sala de jantar do ser humano comum, em 1948, vindo dos Estados 

Unidos. Trata-se do livro “O comportamento sexual do homem”, realizado por Alfred Kinsey 

(o clássico Relatório Kinsey), com informações sobre um total de 12.214 ent revistas de 

“homens brancos” e que, a partir de então, já não poderiam mais ser divididos exclusivamente 

entre homossexuais e heterossexuais. “Kinsey descobriu que é melhor pensar em termos de 

um continuun que se estende do comportamento exclusivamente heterossexual até o 

comportamento exclusivamente homossexual. A população masculina se espalha entre esses 

dois pólos” (FRY; MACRAE, 1983, p. 92). 

FRY e MACRAE (1983, 78) lembram, no entanto, que a divisão do mundo entre 

heterossexuais e homossexuais, como a ciência médica pretende, dá-se em virtude de 

necessidades do ser humano para melhor dominar, uma vez que as pessoas passam a serem 

classificadas em grupos de “homens” e “bichas”, “mulheres” ou “sapatões”. Utiliza ainda o 

discurso de Alfred Kinsey, que já alertava para isto:  

 

Nem todas as coisas são negras, nem todas são brancas. É um princípio fundamental do 
sistema de classificação que, raramente, na natureza, se encontram categorias nitidamente 
separadas. Só a mente humana inventa as categorias e tenta abrigar os fatos em 
compartimentos separados. O mundo vivente representa uma continuidade em todos os 
seus aspectos. Quanto mais depressa aprendermos esta noção, aplicando-a ao 
comportamento sexual do homem, tanto mais depressa compreenderemos claramente o 
que é a realidade do sexo (KINSEY apud FRY; MACRAE, 1983, p. 79). 

 

Recentemente, o discurso científico a respeito de AIDS e homossexualismo tem girado 

não simplesmente ao redor do fator social, mas do genético, uma busca em torno do que seria 

o “gene gay”. Esta questão ainda não foi abordada nas telenovelas, que colocaria a 

homossexualidade como fator de hereditariedade, e se baseia principalmente nos estudos do 

geneticista Dean Hamer, do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. O cientista 
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chegou a levantar a “hipótese de que a homossexualidade pudesse estar vinculada a um fator 

genético materno, diretamente relacionada com o cromossomo X, transmitido pela mãe” 

(MAGYAR, 1988, p. 46).  

Hamer baseou-se em pesquisas realizadas por ele no início dos anos 90, quando estudou 

40 pares de irmãos homossexuais. Destes, descobriu que 33 apresentavam um mesmo 

encadeamento de DNA em determinada parte do cromossomo X. Deram o nome a essa região 

de Xq28 e o cientista concluiu que um - ou um grupo - desses genes poderia influir na 

identidade sexual desse subgrupo de homens. Ele admite que a influência genética poderia ser 

indireta, operando juntamente com outros genes, e que poderia existir ainda um gene para a 

intensidade do impulso sexual, determinando o tipo de expressão sexual do indivíduo.  

Outro trabalho que tem gerado especulação são as pesquisas do neurocientista 

estadunidense Simon Le Vay, de acordo com as quais o “tamanho de um determinado grupo 

de células encontrado no hipotálamo – glândula nervosa situada na base do cérebro, ligada ao 

comportamento emocional e afetivo – poderia estar relacionado com a orientação afetivo-

sexual” (MAGYAR, 1988, p. 46). 

Sempre crítico, TREVISAN (2000, p. 32) atenta para o fato de as pesquisas em busca 

do que seria um “cromossomo gay” representarem um retrocesso em relação ao movimento 

contracultural deflagrado nos anos 60:  

 

No mesmo quadro revisionista dos anos 90, incluíam-se propostas científicas sobre a 
inferioridade intelectual das mulheres e o QI mais baixo dos negros. Ta is idéias remetem 
assustadoramente às teses de cunho positivista/fascista da psiquiatria do começo do 
século XX sobre a determinação genética dos delinqüentes, a partir do qual seria possível 
“reconhecer” criminosos até por seus traços faciais. 

 

Embora seja, sem dúvida, o objetivo da ciência descrever o ambiente em que a 

humanidade se situa, o discurso científico almeja fazer recuar os limites de nosso 

conhecimento sobre esse ambiente por meio da discussão e argumentação e, 

conseqüentemente, da exposição. O respaldo da ciência é, desta maneira, como que submetido 

a um “amadurecimento” cultural, social e tradicional para que, só então, possa ser processado 

e digerido. É desta forma que temas como o homossexualismo ainda são um grande tabu a ser 

explorado como temática pelas telenovelas brasileiras, mesmo levando em conta a 

possibilidade e as vantagens de conquista de audiência. De qualquer maneira, o discurso 

científico – trabalhado dramaturgicamente – deve, de acordo com a ótica dos autores, 

diretores e produtores, ser transformado em televisivo, mesmo que a abordagem desse tema 

tenha cunho educativo. O importante, no entanto, é discutir o assunto. 
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As telenovelas tendem a ter em seu elenco personagens muitas vezes caricatos. A 

criação de personagens estereotipados, preconcebidos, aponta para uma representação da 

homossexualidade e da heterossexualidade como fenômenos estáveis e separados. Tal ênfase 

nega que imposições externas de discurso e de poder, por si só, criam a estrutura 

homossexual. A recorrência à ciência é um recurso sempre a ser explorado, uma vez que esta 

possibilita aos indivíduos não apenas internalizar essa esterotipagem, mas ter referências 

diferenciadas e embasadas para formar opiniões mais consistentes sobre o assunto, no caso, a 

homossexualidade.  

 

1.2 Quando a lei é mais forte 

 

O discurso científico de cunho social tem nesse “fazer saber” a respeito da 

homossexualidade um certo grau de desafio ao pretender que sua mensagem seja massificada 

pelas telenovelas. A recente discussão em torno da clonagem, levada ao ar na novela “O 

clone”, de Glória Perez, exibida pela Rede Globo com sucesso, é uma prova de que não é 

delírio imaginar que tanto ciência quanto telenovelas podem trabalhar juntas como fator 

educativo da população, enquanto o assunto ainda não está totalmente incorporado à 

sociedade.  

Há, em tramitação no Congresso, um projeto de Parceria Civil Registrada, proposto em 

1995 pela então deputada Marta Suplicy1, que prevê o reconhecimento de direitos adquiridos 

em relações de pessoas de mesmo sexo. Os homossexuais têm-se organizado cada vez mais 

em movimentos que já começam a ganhar espaço nas telenovelas. A Parada Gay realizada em 

São Paulo a 2 de julho de 2002, chegou a reunir cerca de 400 mil pessoas e foi cenário para a 

gravação de uma cena da novela “Desejos de mulher”, em exibição na Rede Globo, mas, até 

chegar a este estágio, a perseguição foi grande, sendo muitas vezes sendo taxados, os 

homossexuais, como criminosos.  

As primeiras normas contra o crime de sodomia – segundo o Dicionário Aurélio 

(FERREIRA, 1988), “conjunção sexual anal entre homem e mulher, ou entre homossexuais 

masculinos” –, por exemplo, têm origem ainda nas leis portuguesas de 1446. Eram as 

Ordenações Afonsinas, que, promulgadas durante o reinado de Afonso V, “tinham como fonte 

                                                 
1 Marta Suplicy é psicóloga e atual prefeita de São Paulo. O projeto de lei de sua autoria é o de número 1.151/95. 
Ainda não foi votado e ela faz questão de afirmar que o contrato entre pessoas do mesmo sexo não se confunde 
com o instituto do casamento. “Os termos ‘matrimônio’ e ‘casamento’ são reservados para a união heterossexual, 
com suas implicações ideológicas e religiosas. A união civil é mais uma relação entre particulares que, por sua 
relevância e especificidade, merece a proteção do Estado e do Direito” (CÂMARA, 2002).  
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os Direitos Romano e Canônico, além do ‘Livro das Leis e Posturas’, que coligiam as leis 

medievais dos territórios que depois passaram a constituir Portugal” (TREVISAN, 2000, p. 

164).  

As Ordenações Afonsinas serviriam de modelo para aquele que seria o mais antigo 

Código Penal utilizado no Brasil, as Ordenações Manuelinas, publicadas em 1521, sob o 

reinado de D. Manuel, e utilizadas ainda no Brasil independente. Nestas, a sodomia era 

considerada como crime de lesa-majestade e, além da fogueira, “fo i acrescentado como 

punição o confisco de bens e a infâmia sobre os filhos e descendentes do condenado” 

(ibidem). E mais: a sodomia era igualada aos crimes de falsificação de moedas e feitiçaria e 

não existia misericórdia ou atenuações.  

O Código Criminal sancionado em 1830, elaborado a partir da Constituição do Império, 

após a independência do Brasil, apresentou atenuações para a prática da sodomia, assimilando 

 
o que de mais avançado havia, na época, em matéria de legislação criminal. Recebeu 
influência do filósofo inglês Jeremy Bentham e dos Códigos Napoleônicos (1810) e 
Napolitano (1819). Inspirado sobretudo nas inovações napoleônicas, o Brasil acabou 
eliminando da legislação a figura jurídica da sodomia (ou equivalente) – ao contrário de 
países como a Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Áustria etc., menos vulneráveis aos 
pensadores franceses (TREVISAN, 2000, p. 166). 

 

Detalhe: ainda segundo o escritor, “a prática sexual não sofreria as punições da lei se 

fosse realizada sem violência ou indecência púb lica” (ibidem).  

De acordo com TREVISAN (2000), quando surgiram os crimes “por ofensa à moral e 

aos bons costumes”, ditados pelo Código Imperial, a homossexualidade fora enquadrada, uma 

vez que o limite entre bons e maus costumes pode ser mais tênue do que realmente é. 

 
A verdade é que, na legislação brasileira, parece que esse assunto se considera de tal 
modo escabroso que fica envolto num silêncio tácito - situação típica de sociedades 
provincianas cuja opinião pública é mais um conceito vazio. Como resultado, os “crimes 
morais” acabam caindo facilmente nas mãos da polícia (p. 167) 

 

Em 1940, foi promulgado o Código Penal utilizado até hoje, mantendo o crime por 

 

ultraje ao pudor, quando o ato obsceno for praticado publicamente ou o objeto obsceno 
for exposto ao público – e aí incluem-se as representações cinematográficas, fonográficas 
ou teatrais, com detenção de seis meses a dois anos do culpado ou pagamento de multa 
correspondente (TREVISAN, 2000, p. 168).  

 

O autor ainda lembra que, durante o período militar, com a promulgação da Lei 5.250, 

de 1967, mais conhecida como Lei da Imprensa, a perseguição aos homossexuais foi mais 
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efetiva, pois foi “através dela que o governo ditatorial passou a reprimir as primeiras 

veiculações relacionadas com a luta pelos direitos homossexuais no Brasil” (ibidem). 

Para mudar esse cenário, os homossexuais começaram a unir-se em movimentos cada 

vez mais fortes, em todo o mundo, até mesmo contra partidos mais liberais. “Até mais ou 

menos 1975, os partidos políticos de oposição consideraram que os movimentos feminista, 

negro e homossexual eram irrelevantes à luta geral, ou seja, a questão das desigualdades entre 

as classes sociais” (FRY; MACRAE, 1983, p. 117). Nos anos mais recentes, no entanto, tem 

havido uma considerável visibilidade das chamadas “minorias”, que passaram a serem 

percebidas como organizações políticas para a sociedade, que aos poucos enxerga que o poder 

não existe apenas nas mãos do Estado, mas está estendido também na rua, no escritório, 

dentro de casa e até na cama. E cabe à televisão uma grande parcela de contribuição neste 

novo cenário que se apresenta, permitindo ao telespectador ter acesso a informações que 

possam diminuir o fosso entre a ignorância e o respeito à diversidade sexual.  

 

1.3 Revendo os conceitos  

 

Muito do que existe de discurso científico disponível a respeito do homossexualismo 

pode ser questionado e até contestado atualmente. Velhos conceitos nutrem velhos 

preconceitos. Assim, o discurso televisivo deve primar pelas novas tendências que, 

cientificamente, abordam o tema. A tendência, desde Ulrichs, Krafft-Ebing – médico 

austríaco, também um dos pioneiros do estudo da homossexualidade e para quem o 

homossexualismo era ou uma patologia congênita ou uma mera perversão quando praticado 

por pessoas não uranistas –, por exemplo, era enfatizar os aspectos biológicos e inatos da 

homossexualidade. Freud, o pai da Psicanálise, no entanto, chegou para dar nova visão à 

homossexualidade, salientando aspectos experienciais, sociais e familiares, sem descartar 

completamente a idéia de existirem tendências inatas que ele via como parte de uma 

predisposição bissexual. 

 

Sua teoria, no entanto, leva a uma visão desfavorável da homossexualidade e demonstra a 

persistência de atitudes provenientes de sua origem de cla sse-média judaica vienense. Por 

exemplo, a psicanálise presume que a sexualidade tenha objetivos predeterminados, 

inatos, além dos adquiridos. Presume a heterossexualidade como a condição sadia e a 

procriação como a sua finalidade máxima (FRY; MACRAE, 1983, p.73).  
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Para ele, maduro é o ato sexual heterossexual, dando a entender que os que preferem 

outras formas de relação são “imaturos”, entrando nesse rol os homossexuais. Em sua 

compreensão, estes apresentam algumas causas para a condição que se coloca quase 

incurável:  

a) fixação: é quando o indivíduo se fixa em alguma das fases de crescimento, deixando 

de completar todas as etapas de amadurecimento;  

b) medo da castração: como resultante de um desejo infantil pela mãe, o indivíduo cria 

o medo de uma punição por um pai ciumento;  

c) narcisismo: para amar a si mesmo, o homossexual, conforme a teoria freudiana, 

procuraria então um parceiro parecido consigo; 

d) identificação com um dos pais do sexo oposto: neste processo, a criança acabaria por 

copiar a preferência sexua l de um dos pais. Normalmente, isto aconteceria, segundo 

Freud, com meninos que tivessem pais ausentes ou uma mãe dominadora. 

De forma bastante resumida, são estas as teorias do psicanalista no que diz respeito à 

homossexualidade; hoje em dia, percebe-se quanto são questionáveis. No que diz respeito, por 

exemplo, à presença de uma mãe dominadora, é como se Freud afirmasse que apenas a 

família com o modelo patriarcal fosse saudável. Hoje, quando inúmeros modelos de família se 

apresentam ao nosso redor, não há mais porque considerar tais afirmativas como definitivas.  

O psicólogo estadunidense Barry McCarty, ainda na década de 70, apontava os estudos 

feitos por pesquisadores para provar que “os homossexuais não apresentam um maior índice 

de anormalidade psicológica do que os heterossexuais, se bem que as pressões familiares e a 

discriminação social e econômica que eles têm de enfrentar aumentam consideravelmente as 

tensões diárias” (MCCARTY, 1977, p. 113). Em face dessas pesquisas e também em 

decorrência das pressões do então já crescente movimento gay, “... tanto a American 

Psycological Association como a American Psychiatric Association não faz muito assumiram 

como posição oficial que a homossexualidade não é um comportamento desviante, situando-

se, isto sim, dentro do âmbito normal de expressão sexual humana” (ibidem). 

Em matéria de experimentação, todos nós, vez ou outra, comportamo-nos como 

cientistas. Ser cientista não é possuir um rótulo, mas sim se postar com uma atitude científica; 

por outro lado, mesmo aquele que se diz cientista, vez ou outra, assume atitudes não 

científicas e penetra em terrenos apoiados em regras próprias ou, até mesmo, sem regras. O 

rótulo é freqüentemente utilizado quando queremos referir-nos às pessoas que se utilizam seus 

talentos científicos como meio de vida: seriam então os cientistas profissionais. 
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A Filosofia, por exemplo, é um campo de atuação bem mais abrangente que aquele 

ditado pela regra científica fundamental. Poderíamos dizer que comporta a ciência, ainda que 

esta idéia não agrade a alguns cientistas, mas jamais poderíamos dizer, e quanto a isso todos 

são concordes, que a ciência a comporta. O bom cientista utiliza-se da Filosofia da mesma 

forma como a maioria dos indivíduos com sede se utilizam o copo. Outras áreas do 

conhecimento seriam: 1) o ocultismo – e aqui poderíamos incluir, a título de exemplo, a 

Alquimia e a Astrologia –; 2) as artes –  vale a pena aqui frisar que a arte pode ser encarada 

cientificamente, postura esta freqüentemente adotada por Leonardo da Vinci.; 3) a Teologia. 

A busca pela verdade, que também é objetivo da grande maioria destas áreas não-científicas, 

segue-se por caminhos nem sempre limitados ou compatíveis com a regra científica 

fundamental. 

Apesar disso, o discurso científico, pode sofrer contaminações de outros campos de 

conhecimento, ainda mais quando é veiculado em telenovelas. É mais do que claro que, no 

campo da sexualidade, saúde e doença no idioma dos médicos são apenas metáforas para 

“bom” e “ruim”, mascarando e legitimando juízos fundamentalmente morais. É uma coisa 

afirmar que a promiscuidade é ruim; é outra insistir que é doença. É uma coisa propor que o 

homossexual assuma sua homossexualidade “numa boa”; é outra dizer que ele é saudável. A 

primeira afirmação é sujeita a discordância e disputa, enquanto a segunda tende a ser mais 

facilmente aceita por carregar o carimbo da autenticidade da “ciência médica”. 

Uma definitiva conceituação sobre a homossexualidade ainda, parece, está longe de ser 

dada. 

 
“A questão da orientação sexual é muito complexa e ninguém, até hoje, conseguiu 
definir, com certeza, o que leva uma pessoa a ser homossexual e a outra, heterossexual”,  
reconhece o psicólogo Oswaldo Rodrigues, do Instituto Paulista de Sexualidade, e do 
Centro de Estudos e Pesquisas em Comportamento e Sexualidade (Cepcos), de São Paulo 
(MAGYAR, 1988, p. 47). 

 

Analisar como tais conceitos são reelaborados pela linguagem televisiva para serem 

transformados em mensagens facilmente assimiláveis pelo telespectador é o que nos instiga 

neste trabalho. Afinal, confesso ou não, o público das telenovelas é muito grande, mas o 

importante a ser observado é que 

 
a popularidade das novelas não se mede somente pela cotação do Ibope, mas exatamente 
pelo espaço que ocupam nas conversas e debates de todos os dias, pelos boatos que 
alimentam, por seu poder de catalisar uma discussão nacional, não somente em torno de 
meandros da intriga, mas também acerca de questões sociais. A novela é de certa forma a 
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caixa de ressonância de um debate público que a ultrapassa (MATTELART; 
MATTELART, 1989, p.  111). 

 

Assim, mesmo com acesso às definições científicas sobre a homossexualidade, por meio 

das novelas brasileiras, o telespectador encontra nos personagens homossexuais presentes em 

algumas delas a oportunidade para discutir o assunto, ainda que de maneira forçada. Sim, 

pois,  

a influência exercida pela televisão, uma forma aparentemente não-violenta de exercício 
de poder, pode alterar cenários políticos, sociais e culturais. O “poder” da imagem, 
associado ao da enunciação, oferece uma potência à informação ainda que não gere uma 
ascendência total sobre o receptor (SIQUEIRA, 1999, p. 55). 

 

Estar diante da telinha para aparentemente divertir-se é prostrar-se diante de um meio 

que tem elevada confiança frente ao espectador. Para o bem ou para o mal, certo ou errado, os 

conceitos transmitidos por tais personagens acabam chegando ao público. Resta saber o 

quanto este decodificará dessa intrincada e poderosa rede de informação. 
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CAPÍTULO II – A TELENOVELA NO BRASIL 

 

“Não me siga que não sou novela” 
Frase de pára-choque 

de caminhão 
 

2.1  Criando imagens através do rádio  

 

A fonte de onde as telenovelas brasileiras vieram é o rádio. E as origens das antigas 

novelas de rádio remontam ao período de recessão estadunidense, imediatamente após a 

Depressão de 1929, quando a transmissão radiofônica de estórias seriadas se desenvolveu com 

plenitude. O rádio, forma barata de diversão para os padrões e para a situação econômica da 

época, possibilitou a formação de um público considerável, a ponto de, em apenas três anos, 

entre 1930 e 1934, terem sido comercializados mais de quatro milhões de aparelhos. “Em 

1934, a CBS estimava que 90% do total das famílias urbanas possuíam um aparelho de rádio, 

o que configurava uma audiência de 71 milhões de pessoas num total de uma população de 

125 milhões de habitantes” (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p. 19).  

Para atingir esse amplo mercado consumidor, as empresas patrocinadoras dos 

programas radiofônicos – principalmente as grandes empresas de produtos de limpeza e de 

produtos para o lar, como a Procter and Gamble, Colgate-Palmolive, Lever Brothers -, 

investiram maciçamente na produção das radionovelas, que assim tiveram seu 

desenvolvimento marcado pelo interesse comercial, procurando atingir preferencialmente a 

dona-de-casa, “membro da família que tem maior influência nas compras, pois é ela quem se 

ocupa dos afazeres domésticos” (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p. 20). Foi quando 

apareceu o termo soap-opera – ou ópera de sabão, cunhado nos Estados Unidos ainda na 

década de 30 –, que surgiu para caracterizar as estórias radiofônicas seriadas patrocinadas por 

essas grandes empresas. 
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  Robert ALLEN, citado por esses autores (p. 20), reafirma esta peculiaridade narrativa 

da soap-opera. Para ele, 

 

representa uma forma de produção cultural que foi completamente penetrada pelo capital 
desde o momento de sua concepção, uma forma dirigida e sustentada por imperativos 
corporativos.  Desde o início, escritores e produtores de soap-opera não tiveram ilusões 
sobre os critérios de venda pelos quais seu trabalho seria julgado: poderia ele assegurar e 
manter uma audiência de consumidores a um baixo custo?  

 

A necessidade de manter no ar produções de alto nível, que envolviam centenas de 

escritores, atores, locutores, produtores, estúdios e técnicos, fez com que a ligação das soap-

opera com as grandes empresas ficasse estabelecida desde seu nascimento, uma vez que “os 

grandes patrocinadores, as fábricas de sabão, são também os produtores de programas; eles 

contratam os escritores, atores, produtores e praticamente alugam o horário oferecido pelas 

empresas radiofônicas” (ibidem).  

Esse tripé que logo se evidenciou popular  – mulheres, melodrama e fábricas de sabão – 

caracterizava-se como um filão econômico atrativo para o rádio. Sucesso nos Estados Unidos,  

as novelas tanto tiveram em Cuba um campo fértil, quanto, uma vez que a proximidade dos 

dois países permitia que a ilha da América Central pudesse ter um grande desenvolvimento de 

seu sistema radiofônico, permitiram que “por volta de 1935, o rádio cubano introduzisse com 

grande sucesso as narrativas melodramáticas voltadas para um público feminino, já testadas e 

aprovadas pelo público norte-americano” (TAVARES, M., 1992, p. 9). 

As novelas cubanas apresentaram-se, no entanto, em formato diferenciado das soap-

operas estadunidenses. Estas se caracterizam por praticamente não terem fim: “Não há  

verdadeiramente uma estória principal, que funcione como fio condutor guiando o ‘leitor’; o 

que existe é uma comunidade de personagens fixados em um determinado lugar, vivendo 

diferentes dramas e ações diversificadas” (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p. 20). Isto 

explica, então, o porquê de algumas “novelas” dos Estados Unidos se estenderem por vários 

anos.  

No modelo cubano, porém, predominava “o dramalhão, onde as personagens são 

perseguidas por culpas que expiarão nos últimos capítulos: descobertas de segredos 

familiares, filhos de pais desconhecidos, irmãos separados no nascimento” (TAVARES, M., 

1992, p. 10). Desse universo dramatúrgico viria, então, a inspiração para as radionovelas 

brasileiras e de outros países latino-americanos, como México e Argentina, onde o ouvinte 

aguardaria ansiosamente, por semanas, meses e até anos a fio, o desenlace das estórias. 
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A 5 de junho de 1941, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, foi ao ar a primeira 

radionovela brasileira: “Em busca da felicidade”, do cubano Leandro Blanco e adaptada por 

Gilberto Martins, que, é bom lembrar, “era funcionário da Standard Propaganda, responsável 

pela publicidade da Colgate  Palmolive e a primeira a criar um departamento de rádio, em 

1944” (BORELLI; MIRA, 1996, p. 35). 

Segundo as mesmas autoras, o rádio era o único veículo de comunicação 

verdadeiramente de massa da época e, da mesma forma como outros formatos de programas 

entusiasmavam os ouvintes, a radionovela caiu nas graças do público, tornando-se uma “febre 

nacional. As mulheres deliravam pelos seus protagonistas, não perdiam um capítulo e não 

paravam de chorar” (p. 36).  

Essa “febre” de radionovelas dominaria o país. No início dos anos 40, de 1943 a 1945, a 

Rádio Nacional chegou a transmitir 116 novelas, “num total de 2.985 capítulos. A Rádio São 

Paulo, que se especializou no gênero, tinha novelas nos três períodos, chegando a ter no ar, 

diariamente, nove nove las, apenas no horário diurno” (TAVARES, M., 1992, p. 22).  

Com o público brasileiro rapidamente tendo sido cativado pelo drama das radionovelas, 

natural seria, então, quando a televisão chegou ao Brasil, em 1950, o público para esse tipo de 

atração estar solidificado. Aos poucos, os artistas do rádio migraram para o novo veículo, que 

assimilou grande parte da programação radiofônica, mas com um diferencial - a imagem –, 

com a qual ainda poucos sabiam lidar. O novo meio transformou-se, assim, nos seus 

primórdios, em um grande laboratório, no qual técnicos, redatores e artistas tratavam de 

experimentar tudo na programação, da qual fazia parte produções especialmente filmadas para 

a TV e programas vindos do rádio. Na verdade, “o que se fazia era uma adaptação rudimentar 

do que havia em outros veículos: então a TV foi transformada no veículo dos outros veículos” 

(FEDERICO, 1982, p. 84).  

Do rádio, principalmente, vieram os programas humorísticos, shows de calouros e 

novelas. A convivência entre os dois meios era tranqüila e, enquanto não havia criado 

linguagem própria, a televisão apropriava-se desse meio o quanto podia, principalmente em 

relação à telenovela, que  
 

... saiu de dentro da radionovela e só mais tarde rompeu o cordão umbilical. Nos anos 50 
elas conviveram lado a lado, com o rádio fornecendo para a televisão os atores e autores, 
matrizes melodramáticas, o modelo comercial das empresas de sabão e até mesmo a 
experiência de lidar com a precariedade (BORELLI; MIRA, 1996, p. 42). 
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Lembremos que, antes das novelas, o que se fazia em termos de dramaturgia televisiva 

eram os famosos teleteatros, versões para a TV de peças em cartaz no teatro, veiculados em 

programas como “Grande Teatro Tupi” e “TV de vanguarda”. Neste, ao contrário de 

simplesmente colocar uma câmera frente aos atores e transmitir a encenação para os 

telespectadores, procurou-se “descobrir novas formas de apresentação para o gênero teatral 

adaptado à TV” (FEDERICO, 1982, p. 84). 

Foi um momento especialmente rico para a televisão brasileira, com transmissões de 

peças clássicas da literatura universal como  “Otelo”, “Macbeth” e Hamlet”, de Shakespeare; 

“Ralé”, de Máximo Gorki; “A Carta”, de Somerset Maugham; “Henrique IV”, de Pirandello; 

“Crime e Castigo”, de Dostoievski, ente outros, o que conferiu “ao próprio meio televisivo 

uma aura artística que os programas humorísticos ou as novelas não possuíam” (ORTIZ; 

BORELLI; RAMOS, 1991, p. 44). Desta forma, a telenovela surgiu procurando atender às 

necessidades simplesmente diversionais do público cada vez mais crescente, ao contrário do 

teleteatro, que, buscando inspiração técnica no cinema para se firmar no novo meio e levando 

ao público o melhor da literatura mundial, passava a ser considerado como programa de elite.    

Para Renato ORTIZ, Silvia BORELLI e José Mário RAMOS (1991), a saída encontrada 

para que o gênero não ficasse restrito às camadas mais populares da audiência foi apropriar-se 

também da obra dos grandes escritores, “industrializando” romances consagrados de nomes 

como Victor Hugo, Charle Dickens, Mark Twain, Alexandre Dumas, entre outros. Com, isso, 

“ao se apropriar da literatura internacional, a novela se afastava do melodrama, compensando 

de alguma forma o desequilíbrio que a herança radiofônica insistia em perpetuar” (p. 45). 

 

2.1.1 Tornando a imaginação real na TV 

 

A telenovela no Brasil teve seu início na mesma década em que a TV chegou ao país, 

em 1950, e seu desenvolvimento se deu em função do aprimoramento técnico do aparelho 

televisivo, conforme lembra Sérgio MATTOS (2000). Foi em 1951 que teve início a 

“fabricação de televisores da marca Invictus, fato que veio facilitar o acompanhamento, ainda 

no mesmo ano, da primeira telenovela brasileira” (p. 97). 

A primeira novela ainda não tinha o perfil do gênero que tem hoje, mas “Sua vida me 

pertence”, escrita, produzida e interpretada por Walter Forster, lançou as bases do que viria a 

ser um dos maiores produtos culturais do Brasil. Àquela época, a novela ainda não era diária e 

foi apresentada em dois capítulos semanais de dezembro de 1951 a fevereiro de 1952. O 
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videoteipe só viria a ser introduzido no país na década seguinte, o que foi “um dos  fatores 

decisivos para o desenvolvimento deste gênero de programa no Brasil” (ibidem).   

A telenovela brasileira só viria a ter o formato atual, com capítulos diários, a partir de 

junho de 1963. Coube à emissora Excelsior a primazia de colocar no ar “2-5499 ocupado”, 

protagonizada por um dos casais-símbolo da televisão brasileira, Tarcísio Meira e Glória 

Menezes. Importado da Argentina, o texto de Alberto Migré, adaptado por Dulce Santucci, 

fez carreira modesta. No entanto, 

  

o que os homens de tv daquela época não sabiam – nem o idealizador, já falecido, Edson 
Leite – é que estavam lançando a maior produção de arte popular de nossa televisão. E o 
grande fenômeno de massa depois do futebol. Além disso, acabavam de encontrar um 
grande produto televisivo, chegando a ponto de ser exportado para mais de 50 países, 
inclusiva os Estados Unidos (FERNANDES, 1997, p. 35). 

 

E, mais uma vez, o patrocínio das grandes empresas de sabão e dentifrício – como Gessy-

Lever, Colgate-Palmolive, Kolynos-Van Ess – foi fundamental para que o gênero, no novo 

formato, se firmasse no país na década de 60. “Essas agências desempenharam um papel 

importante na consolidação da indústria televisiva brasileira que, se tinha força para se impor 

como veículo de massa, não possuía ainda capital suficiente para se autonomizar enquanto 

fonte produtora” (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p. 60). 

 

2.1.2 Dramalhões aos borbotões 

 

A primeira fase das telenovelas diárias – que, segundo Ismael FERNANDES (1997) 

compreende de 1963 a meados de 1965 – estava impregnada ainda da linguagem radiofônica, 

criando dramas que levavam o espectador a um mundo de fantasia e encantamento, envolvido 

pelas palavras e personagens adaptadas dos grandes clássicos da literatura – “Ana Karenina”, 

“O príncipe e o pobre”, “Adeus às armas”, “Helena” – ou criadas principalmente por autores 

como Ivani Ribeiro – “Onde nasce uma ilusão”, “Vidas cruzadas”, “A deusa vencida”, todas 

exibidas em 1965, na TV Excelsior –, que viera do rádio para dar visão aos personagens que 

até então tinham apenas vozes.  

A cubana Glória Magadan, que chegou ao Brasil em 1964 como supervisora da seção 

internacional de telenovelas da Colgate-Palmolive (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p.60), 

levaria a imaginação dos brasileiros para cenários bem mais distantes, valendo-se do que 

Samira CAMPEDELLI (1987) chama de “folhetim exótico” (p. 32), onde princesas e 
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cavalheiros, adaptados de romances consagrados ou de filmes da Hollywood, travavam 

batalhas em nome do amor em produções marcantes como “Eu compro esta mulher” e “O 

Sheik de Agadir”, ambas em 1967, e “A rainha louca” (1966), todas exibidas na Rede Globo.  

O Brasil vivia um momento ímpar com a rápida popularização das telenovelas, 

considerada uma “doce epidemia”, como bem definiu o cronista Borelli Filho, da Revista do 

Rádio:  

 

os senhores dirão que estamos exagerando, mas verdade é que se as novelas em TV, por  
obras não se sabe do quê, viraram epidemia neste país. É uma doença agradável, que se 
contrai com prazer e alcança  foros epidêmicos que ultrapassam a imaginação. Famílias 
inteiras se postam  diante do televisor e acompanham, do neto ao avô, aqueles episódios 
de folhetim eletrônico. Em conseqüência alteram-se os hábitos seculares de famílias 
quatrocentonas (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p. 62). 

 

Apesar das mudanças feitas nos roteiros originais das novelas, a realidade brasileira 

continuava a ser deixada de lado por parte dos autores. Os antigos dramalhões que as 

mocinhas ouviam no rádio apenas foram transformados em imagens. O estilo continuou o 

mesmo da novela radiofônica, tão característica – e bem-aceita - na América Latina e no 

Brasil.     

Cansados, porém, de tanto devaneio das histórias lacrimogêneas importadas, os autores 

de telenovelas – e também o público – começaram a perceber que as novelas deveriam ter um 

salto qualitativo, procurando mostrar a realidade brasileira, ainda que se utilizando o formato 

folhetinesco. 

 
Os dramalhões de uma certa fase, que satisfaziam, por uma parte, telespectadores 
acríticos, pouco exigente, foram sendo substituídos por produções nacionais, ambientadas 
no Brasil urbano e não nas areias do deserto do Saara, trazendo para o palimpsesto 
consideráveis contigentes de público de pequeno, médio e grande poder aquisitivo 
(LOBO, 1998, p. 112). 

 

2.1.3 Brasil tira a máscara e mostra a cara 

 

O grande momento de ruptura aconteceu com “Beto Rockfeller”, de Bráulio Pedroso, 

que foi ao ar entre 1968 e 1969, pela extinta TV Tupi. Antes, no entanto, um português de 

nome Antônio Maria começou a demonstrar que, embora com um pé na Europa de nobres e 

ricos, os personagens das telenovelas podiam andar de táxi ou ônibus por uma São Paulo que 

o público conhecia bem. A novela “Antônio Maria”, de Geraldo Vietrie e Walter Negrão, 

estrelada por Sérgio Cardoso e Aracy Balabanian, foi exibida com sucesso na  TV Tupi em 
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1968 e 1969 e, embora “fiel aos padrão folhetinesco, origem desconhecida do herói, relações 

amorosas triangulares, polarização entre riqueza e pobreza, ela procurava no entanto se 

adaptar ao panorama da vida urbana” (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p. 74).         

De acordo com esses autores, com “Beto Rockfeller”, no entanto, os brasileiros passaram 

a ver o Brasil na telinha de forma até nunca vista e a composição do personagem principal – 

um jovem da classe média que se passa por milionário – deixou de lado a figura do herói 

tradicional, apresentando-se como um anti-herói, como o identificara seu criador: “Era a 

primeira vez que numa novela aparecia um herói que não era impoluto, corajoso, 

maravilhoso. Ao contrário, Beto era um mentiroso, um arrivista, um carreirista” (p. 79). 

 

2.1.4 Liderança global 

 

Na mesma leva, a Rede Globo concretizou o novo enfoque das telenovelas e colocou 

fim à “era Magadan”, com “Véu de noiva”, em 1970. O início da década marcaria em 

definitivo a arrancada do poderio da Rede Globo. 

 

O extemporâneo reinado de Glória Magadan, em sua permanente insistência com o mau 
gosto, terminou enfim com a implantação da nova fórmula vinda de terras paulistas. Na 
verdade, os homens que ditavam ordens na emissora carioca – que já começava a se 
firmar como a poderosa Rede Globo – sentiam-se cansados da interminável seqüência de 
dramalhões que assolara a casa. Era preciso mudar (FERNANDES, 1997, p. 129). 

 

Assinada por Janete Clair, que, é bom lembrar, trabalhou sob supervisão de Magadan, 

“Véu de noiva” foi inspirada em um anúncio de jornal e trazia a história da moça humilde 

(Regina Duarte) que se apaixonara por um corredor de automóveis (Cláudio Marzo), em uma 

época em que o piloto Emerson Fittipaldi começava a tornar-se referência no meio 

automobilístico internacional. Não é para menos que a publicidade estampada em out-doors, 

jornais e chamadas diárias era “onde tudo acontece como na vida real” (CAMPEDELLI, 

1987, p. 59). 

Sob um moderno e eficiente aparato técnico, a Rede Globo conseguiu fazer com que 

suas produções chegassem aos lares de milhões de brasileiros de forma clara, limpa e bonita. 

Era um deslumbramento. Aliado a isso se percebeu logo que a identificação com os anseios e 

desejos do telespectador era o ponto de partida para que seus produtos encontrassem 

consumidores ideais. Como afirma FERNANDES (1997, p. 131), os profissionais de TV 

“contavam ainda com um eficiente trabalho de pesquisa, que funcionava como um verdadeiro 
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radar ficcional dos anseios do povo brasileiro. Assim, o desejo da população era captado e 

exibido através da dramaturgia televisiva”. 

Os temas abordados nas novelas, a partir de então, passaram a ser aqueles que criavam 

uma realidade mais convincente dentro do universo ficcional da telenovela brasileira. Quanto 

mais calcada na realidade, mais atraente se mostrava, muitas vezes utilizando-se da “sátira 

social” (CAMPEDELLI, 1987, p. 34). Foi a época de produções como “Verão vermelho”, 

“Bandeira dois”, “O espigão”, “O bem-amado” e “Saramandaia”, de Dias Gomes; “Irmãos 

Coragem”, “Fogo sobre terra” e “Pecado capital”, de Janete Clair; “O cafona”, “O bofe” e “O 

rebu”, de Bráulio Pedroso; e  “Gabriela” e “Nina”, de Walter George Durst. 

A criatividade dos escritores brasileiros andava a mil e, se vivíamos sob o manto negro 

da  ditadura, na pequena tela da televisão, encontrávamos o espaço ideal para momentos de 

delírio, fuga ou simplesmente diversão, mas com um pé cada vez mais fincado na realidade. 

Os problemas da época – poluição (“Sinal de alerta”, de Dias Gomes), construções nas 

grandes cidades e a solidão de seus habitantes (“O espigão”, de Dias Gomes, e “O grito”, de 

Jorge Andrade), a corrupção pelo poder do dinheiro e ascensão social a qualquer custo 

(“Pecado capital”, de Janete Clair), manipulação do imaginário popular e da opinião pública 

(“Roque Santeiro”, de Dias Gomes, que, por imposição da censura em 1975, acabou por ter 

sua estréia somente dez anos depois e tornar-se um dos maiores sucessos do gênero em todos 

os tempos) – foram cada vez mais explorados pelos autores de novelas, que encontraram 

respaldo no telespectador para verem sua cara sendo mostrada na telinha sem muito glamour e 

exotismo. ORTIZ; BORELLI e RAMOS (1991, p. 95) explicam toda essa situação: 

 

Menos do que uma discussão sobre a eficácia ou não deste “realismo”, nos interessa 
apontar que ele surgiu num momento em que uma conjunção de fatores reorientou a 
tradição folhetinesca. Primeiro, uma modernização da sociedade brasileira que 
demandava uma reformulação da própria narrativa televisiva. A descoberta do cotidiano, 
do “real”, responde a uma exigência por fatias maiores de público do que aquela possível 
de se atingir com o melodrama clássico. Segundo, ela reflete a incorporação de um grupo 
de escritores marcados por um projeto nacionalista mais à esquerda, cuja concepção 
estética era talhada pelo realismo literário e teatral. Poderíamos ainda dizer que um 
elemento externo completa este quadro: a presença do Estado que demanda por temáticas 
referentes à “nossa realidade”. A Globo surge como um espaço onde interagem essas 
forças, algumas vezes inclusive antagônicas entre si. 

 

E foi essa salada de temas quem compôs a história da telenovela no país, ao mesmo 

tempo em que ajudou na construção da identidade brasileira, uma vez que 
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... a estrutura comercial da TV, através de uma propaganda elevada à categoria de 
espetáculo, vai lançando apelos, os mais diversos, no sentido de fazer do telespectador 
um eficiente e assíduo consumidor: de roupas, alimentos, veículos, cigarros e (...) 
conseqüentemente (...) de modos de vida, de concepção de mundo (PENTEADO, 1991, p. 
21). 

 

 Comportamentos e inovações tecnológicas e sociais como Internet, “clube de 

mulheres”, divórcio, academias de musculação, eutanásia, liberação da mulher, aborto e 

drogas foram naturalmente incorporados ao essencial das novelas: o romance e seus 

desdobramentos, como nos lembram BORELLI e MIRA (1996, p. 45): 

 

Tanto radionovela como telenovela foram concebidas, originalmente, tendo como alvo o 
público feminino; priorizam temáticas como casamentos, divórcios, adultérios, abortos, 
prostituição, encontros e desencontros amorosos; assuntos de mulher, voltado para donas 
de casa e idealizado para responder às necessidades de um típico e característico universo 
feminino.  

 

Os enredos das novelas, cada vez mais, tomaram da realidade os assuntos que poderiam 

render estórias as mais envolventes possíveis, sempre de olho na lógica que caracteriza o 

produto televisivo comercial. Os escritores/autores afirmam que, mais que simples produto 

para entretenimento, querem fazer da telenovela veículos para informação e discussão de 

problemas da realidade, conforme depoimento de Lauro César MUNIZ (apud ORTIZ; 

BORELLI e RAMOS, 1991, p. 162): 

 
Eu, como escritor de novela, procuro dar o máximo de informações possíveis ao 
espectador na medida em que este é um país onde não se lê. Então eu procuro nas minhas 
novelas, mesmo que sacrifique um pouco esteticamente a novela, dar informações à 
grande massa. Como por exemplo em “Escalada” (1975) onde procurei discutir o 
problema do desenvolvimentismo do período Juscelino Kubitschek da forma mais 
didática possível, para que o espectador receba isto como um dado histórico que nós 
vivemos na década de 50, e que de uma certa forma está refletido até hoje.  

 

Foi na década de 70 que os horários para as novelas, paulatinamente, se consolidaram, 

cada um trazendo produções com estilos bem distintos. Assim, o horário das 19 horas ficou 

marcado para as produções mais leves, cômicas, como “Uma rosa com amor”, de Vicente 

Sasso; “Locomotivas” e “Marrom glacê”, de Cassiano Gabus Mendes; “Feijão maravilha”, de 

Bráulio Pedroso, inspirada nas antigas chanchadas; “Vereda tropical”, de Carlos Lombardi; e 

“Guerra dos sexos”, de Sílvio de Abreu, um dos maiores sucessos desse horário. Já o das 20 

horas - o chamado “horário nobre” -, “onde o telespectador vai encontrar maior identificação. 

Lá estavam seus problemas debatidos e comentados junto aos enlaces e desenlaces dos heróis 

da noite” (FERNANDES, 1997, p. 132). A escritora Janete Clair reinou absoluta no horário,  
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com produções como “Selva de pedra”, “Duas vidas”, “Pecado capital” e “Duas vidas”, que 

marcariam para sempre seu nome na história da telenovela brasileira.  

Outras produções da mesma faixa horária foram “Dancin’days” e “Vale tudo”, de 

Gilberto Braga; “Baila comigo”, de Manoel Carlos; e “Roque Santeiro”, de Dias Gomes.  

As experimentações e ousadias ficam para o horário das 22 horas, onde “O rebu”, de 

Braúlio Pedroso, apresentou o primeiro homossexual da TV brasileira. Foram também dessa 

faixa horária as novelas “Saramandaia” e “O bem-amado”, de Dias Gomes, sendo esta última 

a primeira novela em cores do país; “Gabriela” e “Nina”, de Walter George Durst; e “Eu 

prometo”, de Janete Clair, que morreu sem concluir a novela, deixando a função para Glória 

Perez.  

É bom lembrar que o horário das 18 horas, na Rede Globo, estava inicialmente 

reservado para “divulgar o máximo de requinte e luxo nas adaptações de célebres romances 

de literatura brasileira” (FERNANDES, 1997, p. 131), como “Senhora”, “Helena”, “A 

moreninha”, “O feijão e o sonho” e, claro, “A escrava Isaura”, um dos maiores sucessos de 

exportação da novela brasileira.  

Os anos 90 chegaram trazendo equipamentos de última geração e uma valorização 

estética muito grande. “Pantanal”, de Benedito Ruy Barbosa, exibida na Rede Manchete, 

surpreendeu a todos pela ousadia em colocar a natureza como personagem de destaque na 

trama passada no Pantanal. “Um sucesso tão arrebatador e munido de tantas novidades que 

chegou a abalar o tão alicerçado departamento de dramaturgia da Rede Globo” 

(FERNANDES, 1997, p. 357).  

Ainda em 1990, estreou a primeira soap-opera brasileira – “Malhação” –, coordenada 

por Ana Maria Moretzon, dirigida ao público jovem e que ainda está em cartaz na Rede 

Globo, no horário das 17 horas. A Globo mantém-se na liderança de telenovelas, mas outros 

canais procuraram apresentar produções marcantes como “As pupilas do Senhor Reitor”, de 

Júlio Diniz, e “Éramos seis”, de Sílvio de Abreu e Rubens Ewald Filho, ambas no SBT; e 

“Xica da Silva”, de Adamo Rangel, na extinta Rede Manchete.  

 
2.2 Gays dão brilho e sensibilidade às novelas  

 

Não foram apenas os personagens negros que sempre ficaram relegados às senzalas e às 

cozinhas das casas apresentadas nas telenovelas brasileiras, conforme atesta o cineasta e 

pesquisador Joel Zito ARAÚJO (2000), em seu livro “A negação do Brasil”, uma 

investigação detalhada sobre a presença do negro na telenovela brasileira. Para ele, “a 
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telenovela nunca respeitou as definições étnico/raciais que os brasileiros fazem de si mesmo, 

num país que tem cerca de cinqüenta por cento de sua população constituídos por afro-

descendentes” (p. 305). 

Também os homossexuais representam uma minoria entre os personagens que 

compõem as intrigas novelescas que, diariamente, desde 1963, ocupam o espaço televisivo no 

Brasil. Representados de forma caricata ou não, eles costumam aparecer nas novelas como um 

ingrediente a mais nas tramas que, durante meses, fazem vibrar, geram polêmicas e, 

principalmente, emocionam milhões de telespectadores de norte a sul do país. 

Até chegarmos a Ronaldo, o personagem homossexual da novela “Roda da vida” e 

objeto de estudo deste trabalho, longo foi o caminho percorrido pelos autores de telenovelas 

para colocarem no ar – e, principalmente, conseguirem mantê- los em evidência até o final das 

tramas – personagens que têm atração por pessoas do mesmo sexo. O homossexual, embora 

represente cerca de 10% da população mundial – conforme estudos do célebre Relatório 

Kinsey – e aproximadamente cinco milhões de brasileiros, conforme informações coletadas 

junto ao Ministério da Saúde2, costuma ter sua presença nas novelas de forma discreta. 

Mesmo assim, aos poucos, conquistou mais e mais espaço nas histórias, contribuindo assim 

para torná- las mais fiéis à nossa realidade.  

 

2.2.1 INVADINDO A SALA DE ESTAR 
 

Seguindo a cronologia das telenovelas brasileiras desenvolvida por 

FERNANDES(1997), elaboramos um roteiro com os homossexuais que estiveram presentes 

nas produções de várias emissoras. A lista básica destes personagens foi desenvolvida por 

STFFEN(2002) e encontrada no site MixBrasil, voltado para o público homossexual.   

O primeiro personagem homossexual a aparecer – já de forma destacada – em uma 

telenovela brasileira foi o milionário Conrad Mahler, interpretado pelo ator polonês 

Ziembinski em “O rebu”, de Bráulio Pedroso. A novela, que foi ao ar pela Rede Globo em 

1974 e 1975, além de trazer um homossexual em um papel-chave na trama, era também um 

grande exercício de criatividade, uma vez que toda a novela se passava em uma noite de festa, 

onde acontecia um assassinato. E foi justamente Conrad Mahler o autor do crime passional: 

                                                 
2 Através de e-mail, Flávio Guilherme de Souza M. Pontes, da Assessoria de Imprensa  da Coordenação 
Nacional de DST e Aids, do Ministério da Saúde, forneceu a informação de que foi feita uma pesquisa na 
Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz), a qual indica que 6% da população masculina adulta são formados por 
homossexuais. Os números mais recentes do IBGE, de 2000, apontam para uma população de 169.799.170, 
sendo a população masculina 83.576.015, o que perfaz um total de 5.014.561 homossexuais masculinos.  
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por ciúmes do relacionamento que Cauê (o ator Buza Ferraz), garoto de programa com quem 

tinha um caso, Conrad matou a jovem Sílvia (Bete Mendes), de quem Cauê era amante.  

A novela trouxe ainda uma personagem – Glorinha, interpretada por Isabel Ribeiro – 

que, inicialmente heterossexual e bem-casada, acabou fugindo com outra mulher – Roberta, 

vivida pela atriz Regina Viana – para escapar do tédio em que se havia transformado seu 

casamento. Tudo muito sutil, claro, como convinha ao momento em que a novela estava 

sendo exibida. 

Na época das discotecas, no final dos anos 70, o brilho tomou conta das pistas de dança, 

e, na televisão, a meia de lurex usada pela personagem vivida por Sônia Braga em “Dancin' 

days” (1978/79), de Gilberto Braga, acabou virando objeto de desejo de nove entre dez 

adolescentes. Enquanto Sônia Braga discutia com sua irmã Yolanda Pratini (Joana Fomm), 

Everaldo (Renato Pedrosa) mostrava que os homossexuais estavam instalados também nas 

coberturas de Copacabana, ainda que sob a pele de um caricato mordomo.  

Tratar de um tema como a eutanásia, em plena época de ditadura militar, não foi tarefa 

das mais fáceis para a novela “Os gigantes”, de Lauro César Muniz, que foi ao ar entre 1979 e 

1980. Um trabalho que, no entanto, não conseguiu chegar ao final da forma idealizada pelo 

autor e que teve de ser reescrito por outra pessoa, distorcendo inclusive a personalidade da 

personagem Paloma (interpretada por Dina Sfat), com insinuações de uma relação 

homossexual entre ela e a personagem Renata (Lidia Brondi). Nas palavras de Ismael 

Fernandes, “uma das maiores celeumas em telenovela” (FERNANDES, 1997, p. 233). 

Apesar de não ter tido melhor desempenho diante do público, a novela “Brilhante”, de 

Gilberto Braga, trouxe novamente um personagem homossexual para discutir o assunto de 

forma séria no horário nobre da televisão brasileira. Em um cenário centrado no comércio de 

jóias, tivemos a imponente figura da milionária Chica Newman (Fernanda Montenegro) 

botando lenha na fogueira da hipocrisia da alta sociedade: foi a mãe quem escolheu a bela 

Luíza (Vera Fisher) para casar-se com seu filho Inácio (Dênis Carvalho), um homossexual 

sensível e amante das artes.  

O plano da matriarca, no entanto, acabou não dando certo. Luíza terminou por 

apaixonar-se pelo genro de Chica e, apesar dos sobressaltos cometidos pelo autor, a novela 

chegou ao final sem que o personagem homossexual fosse sacrificado ou tivesse alterado sua 

personalidade. Em uma cena que entrou para a história da TV por sua beleza plástica, Inácio 

finalmente terminou a novela ao lado de seu namorado (Buza Ferraz). “Brilhante” foi exibida 

entre 1980 e 1981. Poucos espectadores, no entanto, conforme o autor da novela revelou em 

entrevista, perceberam o personagem, tamanha era a sutileza usada em sua composição: 
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“Infelizmente, o Inácio de ‘Brilhante’ só foi captado por uma minoria. Era uma época de 

censura tacanha, em que a sociedade estava bem mais aberta do que a ditadura. Fiz o possível, 

porque cortavam mesmo! Não podia nem adultério!” (MAZZARO, 1998b, p. 26). 

Misturar samba, jogo de bicho e disputa de poder foi a intenção de Aguinaldo Silva e 

Glória Perez ao escreverem “Partido alto”, em 1984, mas, como uma escola de samba sem 

harmonia e errando na marcação, a novela “pecava pelo excesso de tramas e pela precariedade 

de suas soluções. A falta de sintonia entre os autores ficou evidente ao telespectador menos 

atento” (FERNANDES, 1997, p. 292). Resumo da ópera: a novela terminou sem deixar 

saudades. Políbio, personagem homossexual interpretado por Guilherme Karam, foi mais um 

que passou pela trama sem maiores destaques. 

Em 1986, Lauro César Muniz focou sua atenção na alta cúpula político-empresarial do 

país para contar o drama do empresário Renato Villar (Tarcísio Meira). Descobrindo-se 

vítima de uma doença terminal, resolveu tornar-se bom homem e corrigir os erros do passado. 

Entre seus adversários, o vilão Mário Liberato (Cécil Thiré), homossexual que tinha forte 

atração por seu opositor. Insinuações de ligações sadomasoquistas entre Mário e seu 

mordomo Jacinto (Cláudio Curi) marcaram o personagem. O mordomo acabou assassinado, 

pondo fim à relação entre os dois.  

A extinta Rede Manchete também fez suas transposições literárias e levou para o Rio de 

Janeiro toda a voluptuosidade da cigana criada por Prosper Merimée. Em “Carmem”, de 

Glória Perez, exibida em 1988 e 1987, encontramos o empresário Dr. Junot (Maurice Vaneau) 

sendo chantageado por Ciro (Paulo Betti), que sabia de sua homossexualidade. Um 

personagem entre tantos outros em uma novela que procurava discutir principalmente o amor 

da cigana Carmen.  

Buscando inspiração nas tragédias gregas, “Mandala”, de Dias Gomes e Marcílio 

Moraes, levou para o espectador o incesto entre Édipo (Felipe Camargo) e sua mãe Jocasta 

(Vera Fisher). Argemiro (Carlos Augusto Strazzer) e Laio (Perry Salles) tinham uma relação 

mal-explicada nos capítulos iniciais da novela, exibida na Rede Globo entre 1987 e 1988.  

Como podemos perceber, os personagens homossexuais masculinos são maiorias nas 

tramas das telenovelas. De forma caricatural ou não, são eles que, de forma mais costumeira, 

levam para a sala de estar da família brasileira a discussão sobre o amor entre pessoas do 

mesmo sexo. No entanto, aos poucos e de forma ainda tímida, as lésbicas (homossexuais 

femininas) também marcam presença na televisão. O destaque maior, até então, fica por conta 

do casal formado por Laís (Cristina Prochaska) e Cecília (Lala Deheizelin), que, em “Vale 
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tudo”, de Gilberto Braga, exibida entre 1988 e 1989, levou o tema de forma segura e 

profunda.  

As duas formavam um casal bem-resolvido, amorosa e financeiramente. Donas de uma 

pousada em Búzios circulavam pelo núcleo principal da novela com naturalidade. Um 

acidente, no entanto, deu fim à vida de Cecília e se iniciou uma questão que, até hoje, na vida 

real, ainda provoca discussões: quem ficaria com sua herança? Um assunto polêmico, mas que 

foi tratado com a devida profundidade. Ao final, Laís recuperou a  pousada e ainda encontrou 

um novo amor nos braços da elegante Marília (Bia Seidl).  

Ainda em “Vale tudo”, vale ressaltar a presença de outro personagem homossexual, que 

surgiu nos últimos capítulos da novela. Tratava-se de um milionário italiano que, para não 

comprometer sua imagem perante a sociedade, propôs um casamento de fachada à ambiciosa 

Maria de Fátima (Glória Pires) para, assim, poder ficar junto do arrivista César (Carlos 

Alberto Riccelli).  

Embora o tema da homossexualidade seja mais comum no horário das 20 horas, “Mico 

preto”, de Marcílio Moraes, Leonor Bassères e Euclydes Marinho, exibida em 1990, levou o 

assunto para a novela das 19 horas, que tem a comédia como tônica. Não é de estranhar, 

então, que os personagens Zé Luís (Miguel Falabella) e Zé Maria (Marcelo Picchi) tivessem 

um caráter humorístico. Candidato a governador, Zé Maria contratara a jovem Sarita (Glória 

Pires) para casar-se com ele, mas acabara apaixonado por Zé Luís. O namoro, discreto, entre 

os dois acabou sendo um dos destaques da trama e os dois terminaram juntos. 

Companheiro da principal personagem da novela “Barriga de aluguel”, de Glória Perez, 

exibida na Rede Globo em 1990, o homossexual Lulu, vivido pelo ator Eri Johnson, tratou de 

dar um tom cômico à novela. Como tantos outros que já passaram pela televisão, não estava 

ali para aprofundar o assunto, nem mesmo levá- lo à discussão. Não era essa também a 

intenção de Adamastor, personagem interpretado por Pedro Paulo Rangel, na novela “Pedra 

sobre pedra”, de Aguinaldo Silva, levada ao ar entre 1991 e 1992. Se não era para ser o centro 

das atenções da trama, Adamastor, no entanto, serviu para tratar o assunto de forma séria, 

chamando a atenção, com sua interpretação sensível, para um personagem que poderia passar 

despercebido. As cenas em que demonstrava interesse pelo amigo Carlão Batista (Paulo Betti) 

foram realizadas com respeito em relação à sua condição sexual e o personagem acabou 

caindo nas graças do público.  
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2.2.2 Tocando na ferida 
 

A grande virada no tocante à abordagem do tema homossexualidade nas telenovelas  

brasileiras aconteceu em 1995, com uma produção que conseguiu prender a atenção do 

público por tratar de uma interminável série de assassinatos sem causas aparentes: “A 

próxima vítima”, de Sílvio de Abreu. Nessa novela da Rede Globo, os jovens Jefferson (Lui 

Mendes) e Sandrinho (André Gonçalves) viveram o que seria o primeiro romance 

assumidamente homossexual da telenovela brasileira. Foi o momento em que o assunto foi 

levado para uma novela para, de fato, ser tratado com a seriedade que impõe e como há muito 

não o era na televisão.  

Inicialmente, os personagens se apresentaram para o público apenas como dois colegas 

de escola, que viviam trancados dentro do quarto estudando. Eram bonitos, saudáveis, sem 

estereótipos e representantes da classe média, vivendo cercados de amigos. Resultado: 

acabaram caindo nas graças dos telespectadores, que se identificaram com os jovens 

espelhados na televisão.  

As famílias dos dois rapazes – Sandrinho e Jefferson –, claro, não sabiam nada a 

respeito do relacionamento entre eles e, para manter as aparências e escapar das pressões de 

sua mãe, Jefferson acabou aceitando namorar uma garota (Isabel Filardis). Sua relação com 

Sandrinho ficou tensa e este acabou por revelar à mãe (Suzana Vieira) sua condição 

homossexual. Inicialmente, houve um desapontamento pela mãe, mas ela acabou por aceitar o 

filho como era e ainda fez mais: tentou convencer a mãe de Jefferson de que o amor de mãe 

deveria aceitar a diversidade de atitudes dos filhos. 

Sílvio de Abreu explica, em MAZZARO (1998a, p. 43) que, da maneira respeitosa com 

que foi tratado o tema, o sucesso dos personagens era garantido:  

 

A chave para a aceitação dos personagens estava na seriedade do tratamento e na total 
falta de preconceito sobre o tema. Em uma cena, Sandrinho diz para a mãe que não pode 
ser culpado de uma tendência que é sincera e verdadeira, porque nasceu com ele e que 
não pode ser chamada de opção porque nunca sentiu atração por mulheres. O público 
entendeu  bem isso.  

 

Depois de passar alguns capítulos distantes um do outro, repetindo na trama o mesmo 

calvário de dores que costuma acometer os casais heterossexuais das telenovelas, Jefferson e 

Sandrinho terminaram a novela juntos e felizes. Na vida real, no entanto, o desfecho não foi 

em clima de happy end: o ator André Gonçalves apanhou de uma gangue de lutadores de jiu-

ji-tsu, nas ruas do Rio de Janeiro, inconformados com a sua representação na novela. 
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A escritora Glória Perez novamente mostraria que está no mundo da televisão para 

provocar polêmica. Se, em “Barriga de aluguel”, ela discutia o aluguel de útero para mães 

estéreis, em “Explode coração”, tratou da doação de órgãos como tema principal de sua 

novela, exibida em 1995 e 1996, na Rede Globo. Nesta, aproveitou para colocar no ar um tipo 

homossexual que tomava conta das casas noturnas dos grandes centros: o drag queen,  

personagem criado por homens que se travestem de mulher com exagero para espetáculos em 

discotecas, principalmente. Na pele de Sarita Vitti, o ator Floriano Peixoto mostrou um novo 

mundo aos telespectadores, o do transformista. Houve certa reação negativa dos grupos 

homossexuais, que viam Sarita como um ser indefinido: não se decidia por ser um travesti, já 

que andava vestido de mulher, mas não havia usado hormônios para alteração física, nem um 

verdadeiro transformista, que só se traveste de mulher para os shows. De qualquer forma, o 

personagem seguiu seu papel até o final da novela, sem cair no estereótipo nem no caricatural 

gratuito. 

Outro personagem homossexual que marcou presença nas telas da televisão na mesma 

época foi Zé Mulher, em “Xica da Silva”, da Rede Manchete. O ator Guilherme Piva mostrou 

talento na pele de um homem delicado que, na Diamantina do século XVII, não procurava 

esconder sua predileção por jovens fortes e másculos. Sem espaço para aprofundamentos 

sobre a homossexualidade do personagem, Zé Mulher, no entanto, teve papel de destaque na 

trama escrita por Walcyr Carrasco, que usou o pseudônimo de Adamo Angel, por ser 

contratado, à epoca, pelo SBT. 

As personagens Zenilda (Renata Sorrah) e Vieira (Catarina Abdala), respectivamente 

dona de um cabaré e sua administradora, começaram a novela “A indomada”, de Agnaldo 

Silva (1997), na Rede Globo, vivendo uma relação abertamente homossexual. Era um casal 

estereotipado ao extremo que, não tendo caído nas graças do público, se separou logo. E mais: 

Zenilda tornou-se a amante de um rico fazendeiro (interpretado por Cláudio Marzo), pondo 

fim à relação homossexual feminina da novela.  

Outro que veio caracterizado para divertir com trejeitos em profusão foi o jovem Rorô 

Pedalada, personagem de Marcos Breda em “Zazá”, de Lauro César Muniz (1997). Um 

personagem cativante, mas que não estava na novela para discutir a homossexualidade, 

apenas para mostrar que ela existe em todos os meios e que o homossexual pode ter boa 

índole, como demonstrou.  

Também sem grandes pretensões no que diz respeito a discutir a homossexualidade foi 

o personagem Beni (Luiz Salem), costureiro presente na segunda versão de “Anjo mau”, de 

Maria Adelaide Amaral (1997/98), na Rede Globo.  
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O horário das 20 horas seria reservado às grandes discussões, onde “o telespectador vai 

encontrar maior identificação. Lá estavam seus problemas, debatidos e comentados junto aos 

enlaces e desenlaces dos heróis da noite. Os maiores sucessos estão nessa faixa, o chamado 

horário nobre” (FERNANDES, 1997, p. 132). Assim, em “Por amor”, não mais a 

homossexualidade seria tratada, mas a bissexualidade. O autor Manoel Carlos provocou uma 

verdadeira reviravolta em uma família quando o pai, vivido pelo ator Odilon Wagner, deixou 

a esposa e os filhos para viver com Alex (Beto Nasci), um rapaz que havia conhecido na 

praia. Em uma novela onde tudo girava em torno de relações amorosas, nada mais pertinentes 

que também essa forma de relação fosse levada à discussão, de maneira séria e convincente. 

Na vida real, Odilon Wagner também conheceu o preconceito, tendo vários contratos 

publicitários desfeitos por causa de seu personagem. 

Também de forma séria, foi mostrado o casal de lésbicas Rafaela (Christiane Torloni) e 

Leila (Sílvia Pfeifer) em “Torre de Babel”, de Sílvio de Abreu, entre 1998 e 1999, mas, se 

com o casal masculino de homossexuais de “A próxima vítima” o público foi condescendente, 

o mesmo não se deu com as lésbicas apresentadas também por Sílvio de Abreu no final do 

século XX.  

Chique, elegante, o casal de empresárias bem-sucedidas e bem-resolvidas quanto a sua 

sexualidade, formado por Rafaela e Leila, no entanto, não agradou ao público. O índice de 

audiência da novela patinava na faixa dos 36 % e “como com horário nobre não se brinca, 

principalmente tendo em vista anunciantes de peso, que pagam R$ 103 mil por minuto de 

comercial nacional, o autor Silvio de Abreu sucumbiu à opinião pública e reformulou sua 

história de temática realista” (ISTOÉ ON LINE, 2000).  

Assim, a contragosto, a 15 de julho de 1998, o Ibope registrou 50% de audiência quando 

explodiu o Shopping Center Tropical Towers, a tal “Torre de Babel” que dava título à novela, 

dando fim ao romance entre as duas mulheres. 

No mesmo ano, mas no horário das 18 horas, a escritora Glória Perez fez sua adaptação 

para a novela “Pecado capital”, de Janete Clair. No elenco, o produtor LF, vivido pelo ator 

Thompson Miguel Rodrigues, personagem homossexual que, sem importância na trama, 

desfilava com trejeitos e comicidade típica dos personagens estereotipados.  

Personagens, por sinal, que voltariam a freqüentar o horário nobre das 20 horas com 

“Suave veneno”, em 1999. Novela escrita por Aguinaldo Silva, sofreu duras críticas dos 

grupos organizados de homossexuais. O motivo: apresentar, mais uma vez, personagens 

estereotipados, que em nada tinham a ver com a essência do que seria o homossexual. Dessa 

vez, a ira dos militantes desses movimentos caiu sobre os personagens Uálber (Diogo Vilela), 
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uma espécie de guru do subúrbio carioca, e seu fiel assistente Edilberto (Luis Carlos 

Tourinho). Vestindo-se e agindo de forma excessivamente afeminada, Edilberto funcionava 

como o palhaço da novela, motivo de risos de todos com quem convivia na trama e também 

do público. Seu “patrão” Uálber, no entanto, trilhava um caminho diferente. Embora também 

com roupas exóticas e esvoaçantes, mantinha com a mãe (Eva Todor) uma relação madura, 

chegando a emocionar o público quando revelou para ela a sua homossexualidade de forma 

séria e envolvente. Os dois personagens foram destaque na novela e, conforme declaração do 

autor Aguinaldo Silva, escrever as cenas dos dois era um de seus grandes prazeres: “‘Criei o 

personagem para acabar com a mentira de que o público não gosta de ver homossexuais na 

TV, como alegaram com Torre de Babel’, conta. ‘Não gostaram foi da novela como um 

todo’” (APOLINÁRIO, 2000). 

Em “Um anjo caiu do céu” (2001), novela de Álvaro Ramos, Antonio Calmon, Eliane, 

Eliane Garcia, Lílian Garcia, Márcia Prates e Maria Helena Nascimento, a maior parte da 

história se passava no mundo dos desfiles e confecções e, naturalmente, personagens 

homossexuais, facilmente encontrados nesse meio, fizeram parte do elenco da trama. A 

começar pelo estilista Selmo de Windsor, interpretado pelo ator Daniel Dantas. Outro 

personagem homossexual de destaque foi Ávila, vivido por Luiz Salem, o qual interpretava 

um aluno da escola de estilismo da novela. O assunto homossexualidade não foi tratado de 

forma aprofundada.  

Na novela “As filhas da mãe”, escrita por Sílvio de Abreu e levada ao ar em 2001, a 

homossexualidade não era o centro da questão, mas foi nessa novela que o primeiro 

transexual – aquele que muda de sexo – apareceu na televisão brasileira como personagem de 

telenovela. A atriz Cláudia Raia, na pele da feminina estilista Ramona, que, na trama, um dia 

havia sido Ramon, provocou muita discussão, mas acabou conquistando o público, 

principalmente por ser, ao contrário de suas irmãs e outros personagens, honesta e dedicada à 

mãe (Fernanda Torres).  

Novamente, já em 2002, em uma novela das 19 horas, encontramos personagens 

homossexuais em “Desejos de mulher”, em exibição. É o casal formado por Ariel (José 

Wilker) e Tadeu (Otávio Muller) que, por serem tratados de forma cômica e até infantil, 

receberam críticas do movimento homossexual organizado. Mais uma vez, o homossexual é 

retratado de maneira estereotipada na televisão. De qualquer forma, os dois personagens 

serviram para mostrar uma das principais atividades desse mesmo movimento que os critica, 

ao participarem da Parada do Orgulho Gay realizada em São Paulo, em junho de 2002, que 
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chegou a reunir cerca de 400 mil pessoas conforme declarações da Polícia Militar publicadas 

na imprensa (FOLHA DE SÃO PAULO ON LINE, 2002). 

Pelo sim, pelo não, a novela “Desejos de mulher” serve para mostrar que, embora ainda 

tratados muitas vezes de forma caricatural, apenas como tempero cômico à trama, tais 

personagens são representantes de uma camada significativa da sociedade e que, a cada ano – 

ou a cada novela – demonstra que o que quer, na verdade, é ser respeitada.   

 

2.3  Rede Record: emissora evangélica aborda homossexualidade 
 

Tratar da homossexualidade e de outros temas polêmicos em telenovelas não é 

privilégio da Rede Globo. A Rede Record, emissora gerenciada por evangélicos, abordou de 

forma séria o assunto em 2001, em “Roda da vida”, produção que é objeto deste estudo. Além 

da homossexualidade do personagem Ronaldo, a novela apresentou outros temas densos para 

o público, como a violência contra a mulher e o uso de drogas, além, é claro, dos ingredientes 

naturais dos folhetins, como a vingança e a busca do amor verdadeiro, estes sim, os 

chamarizes principais da novela (Anexo 1). Cabe ressaltar aqui que o assunto das drogas foi 

abordado de forma incisiva, emocionante e muito tempo antes de “O clone”, de Glória Perez, 

em que a Rede Globo o tomou como um dos destaques durante a apresentação da novela em 

2002, recebendo diversas homenagens e prêmios pela abordagem do assunto.  

Entretanto, levar ao grande público temas palpitantes como os citados acima não é algo 

que uma emissora se arvora a fazer da noite para o dia. Desde seu início, quando entrou no ar 

a 27 de setembro de 1953, a Record tem-se mostrado disposta a marcar com ênfase o seu 

espaço entre os veículos de comunicação do Brasil. Foi o empresário Paulo Machado de 

Carvalho, então sócio das Rádios Excelsior e Jovem Pan, quem adquiriu os direitos de 

concessão do canal, em 1950. Quando inaugurou seus estúdios, em São Paulo, havia apenas 

outra emissora no ar, a TV Tupi, inaugurada em 1950 e autora da primeira transmissão 

televisiva no país. Tratava-se de um concorrente de peso, mas que não impunha limites à 

Record, que, segundo o site da emissora, em dez anos, conseguiria suplantar. “A sorte estava 

lançada e a história da emissora que mais contribuiu para a evolução da música popular 

brasileira estava apenas começando” (RECORD, 2002). 

A partir daquela época, a Record enveredou pela área de grandes musicais. O destaque 

ficaria por conta de “Grandes espetáculos União”. Tendo Blota Jr. e Sandra Amaral como 

apresentadores, o programa logo se tornou um sucesso de público. O jornalismo também 

mereceu atenção especial e a emissora foi a responsável por transmissões ao vivo de jogos de 
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futebol, além de outros acontecimentos esportivos de São Paulo. Teve ainda o mérito de ser a 

primeira a fazer a transmissão ao vivo do Grande Prêmio de Turfe do Brasil. Isso em 1956, 

diretamente do Jóquei Clube do Rio de Janeiro. 

Manoel da Nóbrega, autor e comediante vindo do rádio, encontrou na Record a melhor 

vitrine para o seu programa “Praça da Alegria”, que muito sucesso já fazia entre ouvintes de 

todo o Brasil. Outro sucesso dessa época, mais precisamente 1958, foi a mininovela – dois 

capítulos por semana, conforme FERNANDES (1997, p. 92) – “Éramos seis”, primeira 

adaptação para a TV do romance de Maria José Dupré.  

Os shows internacionais que a emissora apresentou até meados da década 60 

solidificaram seu espaço entre os apreciadores de música e, nos palcos da Record, desfilaram 

nomes famosos como Louis Armstrong, Charles Aznavour, Bill Halley e seus Cometas, 

Marlene Dietrich, Nat King Cole e Sarah Vaughan. 

A MPB (Música Popular Brasileira), no entanto, reivindicou seu espaço diante dos 

telespectadores e a emissora, então, resolveu apostar nos talentos da terra. Logo de cara, um 

sucesso de audiência: “O fino da bossa”, programa apresentado por Elis Regina e Jair 

Rodrigues e que teve sua estréia em 1965. A abertura para a música brasileira causou uma 

verdadeira revolução no cenário artístico musical brasileiro e, se nomes consagrados como 

Agostinho dos Santos, Nara Leão, Vinícius de Moraes, Baden Powel e Maysa desfilavam 

pelos palcos da Record, os grandes nomes do presente surgiram nessa época e lugar: Chico 

Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Zimbo Trio, Maria Bethânia, Roberto 

Carlos e sua turma. “A Record conquistava o primeiro lugar em audiência e passaria a investir 

fortemente nos valores musicais” (RECORD, 2002), com destaque para os grandes festivais 

de música. 

Foi no final dos anos 60 que surgiram outros programas que ajudaram a fazer a história 

da Record, como “Essa noite se improvisa”, com Blota Jr. e Sônia Ribeiro, “Alianças para o 

sucesso”, “Caras e coroas”, “Guerra é guerra”, “A hora do Bolinha”, “Bronco total”, “A 

buzina do Chacrinha” e “A Família Trapo”, considerado por muitos como um dos programas 

humorísticos de maior sucesso da televisão brasileira. 

Apesar da concorrência e dos incêndios – três, na década de 60 – que chegaram a 

destruir estúdios e dois teatros da Record, a emissora ingressou nos anos 70 de forma altiva. O 

apresentador Sílvio Santos, já então um empresário das comunicações, com canal próprio – A 

TVS, do Rio de Janeiro –, associou-se, em 1977, ao Grupo Paulo Machado de Carvalho, da 

Record, e começaram a operar em conjunto. De acordo com o site oficial da emissora, foi um 

momento de mudanças profundas, e “o primeiro passo foi investir na expansão da tevê, 
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visando a cobertura total do Estado de São Paulo” (ibidem). Houve um novo impulso à 

emissora, que novamente reconquistaria seu prestígio, contando com programas da TVS, 

entre eles, “Programa Sílvio Santos”, uma reedição do “Almoço com as estrelas” e o infantil 

“Bozo”.  

Nos anos 80, a Record investiu no humorismo escrachado de Dercy Gonçalves (“Dercy 

aos domingos”) e no então ainda pouco conhecido Fausto Silva, com “Perdidos da noite”. E, 

se na década de 60 foi a MPB que deu destaque à emissora, no tocante às atrações musicais, 

em 1984, o programa “Especial sertanejo”, com Marcelo Costa, entrou na programação da 

emissora como reflexo da onda de músicas sertanejas que tomaria conta do país a partir 

daquela década.   

No mesmo ano, o jornalismo, que sempre mereceu especial atenção da direção da 

emissora, ganhou força com a estréia do "Jornal da Record", comandado por Paulo Markun e 

Silvia Poppovic. Mesmo assim, a emissora já não era mais uma das líderes de audiência e, em 

1988, a terceira geração da família de Paulo Machado de Carvalho assumiu seu controle. 

Juntamente com Sílvio Santos, resolveram vender a Record. O principal pretendente: o bispo 

Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). O preço? Um “montante fixado 

em US$ 45 milhões” (COSTA, W., 1997, p. 139), em uma negociação que envolveu grandes 

empresários como testas-de-ferro – Odenir Laprovita Vieira, deputado federal  – e até o então 

presidente da República, Fernando Collor, conforme relato do ex-pastor da IURD, Carlos 

Magno, à revista ISTO É (apud COSTA, W., 1997, p. 141). 
 

2.3.1 A fase evangélica 
 

Desde que passou, em 1989, para as mãos da IURD, igreja evangélica que tem no seu 

líder bispo Edir Macedo o nome mais conhecido, a Rede Record apostou todas as fichas no 

seu sucesso enquanto empresa comercial, e não apenas como veículo para divulgação da 

religião. A missão coube ao novo diretor-superintendente da emissora, Ailton Trevisan, “um 

executivo acostumado a reerguer empresas e que trabalhara por 15 anos no Grupo Mercantil”. 

Ele assumiu o cargo com o aval de Macedo, de quem recebera “carta branca, não existe a 

hipótese da Record se transformar num veículo de divulgação da seita” (COSTA, W., 1997, p. 

147).  

Para mudar o perfil da emissora e colocá- la entre as maiores do país – tornando-se rede, 

inclusive –, foram feitos violentos investimentos em programação, “da ordem de US$ 8 

milhões (CR$ 600 milhões) e centravam-se principalmente na área de jornalismo” (ibidem). 
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Além disso, os programas religiosos, não necessariamente evangélicos, que eram exibidos de 

segunda a sexta-feira – “Despertar da fé”, “Luz para o caminho” e “Programa da boa 

vontade” –, foram extintos. Somente o primeiro, de natureza iurdiana 3, retornaria mais tarde, 

totalmente remodelado em termos de cenário e produção. Também foram retirados do ar 

outros programas de gêneros diversos, feitos por terceiros, como “De Paula futebol infantil”, 

“O machão e a frigideira” e “Carlos Apolinário”. COSTA, W. (1997, p. 148) explica que “o 

argumento usado na época pelo diretor de operações, Dante Matiusi, foi que a emissora 

necessitava de ‘um padrão único’, com vista à expansão em rede nacional”.  

Com um slogan para a nova fase, “De volta para o futuro”, alusão aos tempos áureos da 

emissora nos idos de 60, a Record investiu maciçamente na nova programação, apresentando 

seriados inéditos – “Murphy Brown, a repórter”, “Minha irmã é demais”, “A recruta 

Benjamin” –; na linha de shows, desde aqueles para um público mais tradicional, com Ronnie 

Von e Moacir Franco comandando, até os de clipes musicais, para os jovens, como  

“Kliptonita”. A “rainha dos caminhoneiros”, a cantora Sula Miranda, também teve espaço na 

nova programação, com o seu “Roda Brasil”. Havia ainda novos programas de esporte 

(“Esportemania” e “Sport Shopping Show”), de entrevistas (“Perfil”, com Otávio Mesquita) e 

debates (“25ª hora”, de natureza polêmica, por levar claramente a ideologia iurdiana para o 

centro das questões). 

A apresentadora Ana Maria Braga, que se tornaria mais tarde uma referência em termos 

de programas dirigidos ao público feminino, encontrou na Record, em 1993, o espaço ideal 

para faturar com merchandising de produtos os mais variados. Dessa forma, em seu programa, 

nas tardes de segunda a sexta, ela podia “ganhar até 7.500 reais por dia. Esse filão garante à 

apresentadora uma arrecadação média de 100 mil reais. ‘Note e anote’ também exibe receitas 

culinárias, ensina artesanato, costura, dança, ginástica...” (COSTA, W., 1997, p. 150). 

Vale ainda citar os programas dirigidos ao público infantil (“Agente G”, “Mundo de 

Beakman” e “Mara Maravilha Show”) e os musicais como “Programa Raul Gil” e “Especial 

sertanejo”. “Em 1997, seguiram as contratações e os investimentos em tecnologia e expansão 

de rede. A credibilidade de Boris Casoy reforçou o jornalismo, impondo seriedade e 

imparcialidade” (RECORD, 2002). Foi nesse momento que entrou em cena também o 

apresentador Carlos Massa, mais conhecido como “Ratinho”. Com seu “Ratinho livre”, 

declaradamente popularesco, a emissora conseguiu picos de audiência, chegando a bater a 

Rede Globo em alguns momentos, em pleno horário nobre.  

                                                 
3 Iurdiana: relativa a IURD – Igreja Universal do Reino de Deus. 
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No mesmo ano, teve início a sua linha de dramaturgia, com a inauguração da “Série 

verdade”, onde relatos dos fiéis da IURD foram dramatizados por conhecidos atores da 

televisão. A estréia foi em grande estilo, com “A filha do demônio”, que teve a participação 

de João Vitti, Patrícia de Sabrit e Luis Carlos de Moraes, dirigidos por Atílio Riccó. 

COSTA, W. (1997) ressalta que a Record tornou-se mesmo uma emissora comercial 

como as outras, apesar das diferenças ideológicas e, principalmente, por sua postura 

explicitamente religiosa. No que diz respeito à utilização da teledramaturgia como veículo 

para sua doutrina, o autor lembra que a emissora faz uso das mesmas estratégias utilizadas por 

suas concorrentes, embora estas já tenham sido atacadas por membros da IURD. “Os sermões 

dos pastores da Universal sempre contestaram o caráter ‘maligno e nocivo’ das telenovelas, 

principalmente, da Rede Globo, consideradas como verdadeiras disseminadoras de valores 

prejudiciais à família e à boa moral cristã” (p. 266). 

Já em sua estréia, a “Série verdade” mostrou bem a que veio. Em uma versão 

tupiniquim do romance de Goethe, um homem (Luiz Carlos de Moraes), em troca por 

dinheiro e mulheres, vendeu Ana, sua filha (Patrícia de Sabrit), ao demônio (João Vitti), que 

personificaria tudo aquilo que vai contra o bom comportamento e a moral cristã: rituais 

umbandistas, orgias e homossexualismo. Com uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, 

citada em seu trabalho, COSTA, W. (1997, p. 267) apresenta a visão do inferno levada ao ar:  
 

O “demo” se apresenta andrógino e tem sua corte composta por duas drag queens 
(homens que se vestem de mulheres, mas que não se prostituem), dois go-go boys 
(rapazes musculosos que dançam apenas de sunga em boates gays) e uma pomba-gira 
(entidade de cultos afro-brasileiros). O inferno é uma boate gay de São Paulo.  

 

Resumindo: a redenção da mocinha se dá qual é levada por uma vizinha a um culto de 

uma igreja evangélica, sem ficar claro se da IURD ou não. O diretor de programação da 

emissora à época, Eduardo Lafon, declarou à Folha de São Paulo que “não é doutrinação, mas 

filosofia (...), se fossem exibidas em outras emissoras, ninguém ligaria as minisséries à igreja” 

(apud COSTA, W., 1997, p. 267). E por que ligaria?... 

Em parceria com a empresa VTM Produções, a Record produziria ainda seis minisséries 

naquele ano, “além da superprodução ‘Desafio de Elias’, vendida para o México, Chile, 

Panamá, Equador, Venezuela, Colômbia e Porto Rico” (RECORD, 2002). Com o novo espaço 

para os atores, passaram a fazer parte de produções nomes importantes da teledramaturgia 

brasileira, como Gianfrancesco Guarnieri, Othon Bastos, Lolita Rodrigues, Sérgio Viotti, 

Fúlvio Stefanini e Cristina Prochaska. 
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Em 1999, estreou “Louca paixão”, remake de “2-5499 ocupado”, a primeira novela 

diária da televisão brasileira, exibida na TV Excelsior, em 1963. Nos papéis principais da 

nova produção, Maurício Mattar e Karina Barum. Conforme o site oficial da emissora 

(ibidem), a novela chegou a atingir 12 pontos no Ibope, um feito para uma emissora sem 

tradição em teledramaturgia.  

O esporte continuaria tendo atenção especial da emissora. Em 2000, a Record chegou ao 

primeiro lugar da audiência, com 13 pontos de média e pico de 25 (ibidem), na transmissão da 

partida final do campeonato de tênis de Roland Garros, quando o atleta brasileiro Gustavo 

Kuerten sagrou-se o número 1 do mundo.  

Escrita por Solange Castro Neves, a novela “Marcas da paixão” estreou no mesmo ano, 

tendo no elenco nomes de destaque como Irene Ravache, Cláudio Cavalcanti e Nathália 

Thimberg. A boa receptividade das produções fez com que a emissora oficializasse o horário 

das 20 horas como destinado à exibição dos produtos da casa e o das 21 horas, a produções 

mexicanas.  

 

2.3.2 “Roda da vida”: o homossexual que virou suco 
 

A novela “Roda da vida”, foco de atenção deste trabalho, entrou no ar a 17 de abril de 

2001 e se estendeu por 117 capítulos, até 31 de agosto. A autoria da novela, da escritora 

Solange Castro Neves, contou com a colaboração dos escritores Enéas Carlos e Maria Duboc, 

direção de Henrique Martins e Fernando Leal, e direção geral de Del Rangel. 

A história, como em toda telenovela, tinha um enredo simples, no qual os ingredientes 

principais eram amor e vingança: o amor entre dois primos acabou na morte do pai de um 

deles, provocando o desmoronamento dos laços de uma família marcada pela fatalidade. 

Sofia, uma linda mulher e sem escrúpulos, aproveitou-se da situação para vingar-se de uma 

injustiça cometida contra ela no passado. Para combater seu ódio, Camila, a maior vítima 

dessa história, pois foi quem perdeu o marido, foi quem reuniu forças para novamente levar o 

amor e o perdão àquela família. 

Nesse contexto, no chamado núcleo paralelo – aquele do qual fazem parte personagens 

que não têm relação direta com a história principal da novela –, encontramos o personagem 

Ronaldo4, interpretado pelo ator Ernando Tiago. É um jovem sensível, filho único de um pai 

                                                 
4 Há divergências entre os três autores sobre a criação deste personagem em “Roda da vida”. Enquanto Solange 
Castro Neves afirma ter sido dela, Maria Duboc diz que ajudou. Já Enéas Carlos sustenta que a idéia de abordar 
tanto a homossexualidade quanto as drogas – outro tema de destaque na novela – partiu da emissora, mais 
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machista e uma mulher submissa e que, até o meio da novela, sofre por não poder assumir sua 

homossexualidade. Quando o faz, inicialmente, tem a recusa da mãe – com quem tem forte 

ligação –, mas ela, depois de algum tempo, acaba compreendendo a orientação sexual do 

filho. 

Para Solange, as novelas normalmente apresentam os personagens homossexuais 

carregados de trejeitos, cômicos em sua maioria, e não mostram o que eles são 

verdadeiramente: seres humanos que sofrem ante a intolerância das pessoas.  

 

O que eu queria passar com o homossexual no começo é que toda vez que eu via em 
novela sobre homossexualismo - eu tenho muitos amigos homossexuais, muitos mesmo, e 
eu conheço a fundo,  né?... A gente vê o sofrimento deles, o que eles passam e várias 
coisas - então eu queria pôr numa novela não como uma gozação, como um estereótipo, 
sabe?, como muitas novelas colocam (NEVES, 2002). 

 

O tema homossexualidade não é dos mais fáceis de serem abordados em telenovelas, 

mas, bem ou mal, o “homossexualismo masculino vem a ser abordado de modo patente na 

década de noventa” (TÁVOLA, 1996, p. 109). Mesmo assim, é um tema que ainda incomoda 

as pessoas, dependendo da forma como é abordado.  

 

Por exemplo, os homossexuais, eles ficam muito irritados quando fazem esse tipo 
estereotipado demais da conta, eles se sentem agredidos o tempo todo, eles mostram como 
se eles fossem quase palhaços, como se eles fossem uns ETs, e eles não são. Eles choram, 
eles têm emoções iguais à gente. Não precisa estereotipar aquela coisa horrorosa que está 
aquele gordinho da novela das sete5 (NEVES, 2002). 

 
A intenção da autora ao criar o personagem Ronaldo foi principalmente apresentar ao 

telespectador um outro lado, o qual ele não está acostumado a ver em relação ao homossexual, 

que é o drama da aceitação de sua condição. 

 

É difícil para eles aceitarem também, então o que eu queria passar desde o começo era a 
dificuldade que ele tinha de ele mesmo assumir sua homossexualidade. Porque, depois 
que a pessoa assume se torna um pouco mais fácil. Ele vai brigar, vai enfrentar barreiras, 
mas ele já se assumiu como homossexual, então até a pessoa assumir é uma dificuldade. 
Então eu queria passar as etapas do homossexual (ibidem). 

 

Como ela afirma em sua entrevista, o porquê de levar o assunto para uma telenovela é 

muito simples: ele faz parte da vida e não há porque não mostrar. Em se tratando a Record de 

                                                                                                                                                         
precisamente do “pastor Marcos Aragão, que na época acumulava o cargo de diretor de teledramaturgia” 
(CARLOS, 2002).  
5  A autora refere -se ao personagem Tadeu, vivido pelo ator Otávio Muller, na novela “Desejos de mulher”, em 
exibição na Rede Globo, no horário das 19 horas. 
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uma emissora que tem direção evangélica, porém, era de esperar que o tratamento dado ao 

tema e ao personagem Ronaldo não fugisse da doutrina dos diretores da empresa.  

De acordo com Solange, a história não foi bem assim. Depois que ela apresentou a 

sinopse da novela à emissora, o material foi encaminhado a uma empresa de consultoria e 

marketing – Retrato, do Rio de Janeiro – para ser avaliada por um grupo de donas-de-casa e 

testar a receptividade dos assuntos abordados na trama. “Eles [da Record]  falaram: ‘Vamos 

ver se o público não vai rejeitar’. E o grupo não rejeitou o homossexual6. (...) Se rejeitarem 

em todos os grupos, eles não colocam” (NEVES, 2002). A decisão sobre levar adiante ou não 

o tema da homossexualidade ficou, então, nas mãos do “público”.  

Solange conta que, infelizmente, não conseguiu ver na televisão o personagem como o 

havia idealizado inicialmente. Logo após “Roda da vida” ter estreado, Enéas Carlos assumiu a 

condução da novela, uma vez que Solange foi afastada pela diretoria da emissora, depois de 

ter criado e desenvolvido a história. Os motivos para o afastamento não ficam evidentes e 

cada escritor dá sua explicação para a história.  

De acordo com Solange, ao explicar como a diferença de idéias dos três acabou 

resultando em uma história que ela não havia idealizado, o motivo foi um novo trabalho 

encomendado a ela pela direção da empresa, “porque eles não tinham outros autores, para 

fazer outra novela; eles teriam que ter. Eu falei ‘isso não vai dar certo’, porque são duas 

cabeças...” (ibidem).  

Para ela, que afirma ter idealizado o personagem homossexual da trama, a violência 

com que o pai tratava a mãe e que poderia dar a entender ser a causa da homossexualidade do 

filho, não havia sido imaginada inicialmente. “... não precisava o pai bater na mãe para ele ser 

homossexual, ele não precisava nascer numa casa onde o pai batia na mãe”. 

Maria Duboc, colaboradora de Solange na redação da novela, diz que a violência 

explícita do pai de Ronaldo não havia mesmo sido idealizada com tanta ênfase e credita isso à 

diferença entre o trabalho do autor e o de diretores, editores, atores, sobre os quais o autor não 

tem controle 7 (DUBOC, 2002):  

 

                                                 
6 É importante salientar que, conforme declaração da autora Solange Neves, o grupo reunido pela empresa 
Retrato não impôs restrições à presença do homossexual masculino, mas sim a um feminino: “O que me 
surpreendeu muito neste dia, foi que as mulheres não aceitam a mulher homossexual. Nenhuma aceitou. O 
homem sim. O homem aceita a filha homossexual, porque são muito parecidos” (NEVES, 2002).  
7 Sobre a transposição de um texto (romance, novela, crônica) para a televisão e, conseqüentemente, sua 
veiculação em forma de novela ou minissérie, recomendamos a dissertação de Carlos STRACCIA (2000), 
“Hilda Furacão: do livro à tevê”, onde apresenta as diferenças que se realizam na “passagem de uma obra 
elaborada em linguagem verbal para a televisão, um veículo audiovisual” (p. 8). 
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... realmente nós não tínhamos planejado daquela forma, sabe? Eu por exemplo não 
concordei com a visão que a direção deu... não era... Originalmente aquele personagem 
não era tão violento assim sabe? No dia -a-dia dele lógico, ele era uma pessoa de pouca 
instrução é, mas, quando nós vimos no ar... E isso acontece também quando você lida 
com televisão né? Porque você... ou você escreve o texto, ou você acompanha a 
filmagem, não tem condições de ir às gravações. Ou você faz uma coisa ou faz outra.  

 

Enéas Carlos diz que tanto ele quanto Maria Duboc e a direção da emissora 

discordavam da linha que estava sendo desenvolvida por Solange e que mudanças foram 

necessárias para atender a uma demanda de Ibope, que estava muito baixo no início da novela, 

com cerca de 2% de audiência. 

 

Com a Solange estava dando dois... - com a Solange e comigo porque eu estava junto já -, 
mas estava dando dois, dois e meio. A gente conseguiu levar a seis a novela! (...) Agora, 
se você pensar que a Record hoje não consegue ter nenhum programa diário com média 
seis, né? (CARLOS, 2002). 

 

Um dos momentos mais marcantes da novela “Roda da vida”, no que diz respeito ao 

personagem Ronaldo, foi o momento em que ele tomou coragem para revelar à sua mãe sua 

condição de homossexual. A cena, de grande carga dramática, foi levada ao ar a 20 de junho 

de 2000, depois de o personagem adiar durante quase toda a novela essa decisão. Para um 

homossexual, revelar-se (ou como os homossexuais costumam dizer, “sair do armário”) é um 

momento que requer cuidado, pois pode ser decisivo em sua vida. Afinal de contas, por mais 

que o indivíduo – homem ou mulher – tenha consciência do amor de seus pais – familiares de 

um modo geral e amigos –, nunca se pode prever a reação que eles terão com a declaração. 

Assim, o personagem Ronaldo, que tinha com a mãe uma relação profunda de amor, acabou 

por contar-lhe a verdade para não se sentir um traidor (como ele diz na novela). Esta cena, em 

especial, será analisada no Capítulo IV, onde nos deteremos a investigar em que condições a 

revelação do personagem se dá. 

Em um ponto – com relação à produção escrita de uma telenovela –, os três escritores 

de “Roda da Vida” concordam: é muito difícil escrever em uma emissora fora dos limites da 

Rede Globo, uma empresa que, ainda nos anos 70, “deu o impulso decisivo para retirar o 

gênero [a telenovela] de seu caráter simplório e colocá- lo definitivamente no rol das grandes 

produções artísticas do Brasil” (FERNANDES, 1997, p. 130).   

Apesar de ser um espaço a mais para que a teledramaturgia brasileira – e aí pensemos 

nas centenas de profissionais envolvidos no trabalho, como escritores, atores, músicos, 

cenógrafos, figurinistas, técnicos etc. – pudesse desenvolver-se fora dos limites da Rede 

Globo, escrever em uma emissora como a Record seria entrar em contato com uma série de 
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limitações. Limitações que vão desde a uma poda da criatividade, como afirma Solange 

Neves, pois o autor “tem que saber para quem que você vai escrever. Por exemplo, eu estava 

escrevendo para Record. Você sabe que ela não tem dinheiro suficiente e você não pode pedir 

um monte de coisa, porque não tem dinheiro para bancar” (NEVES, 2002); facilidade para 

trabalhar, como Maria Duboc conta em sua entrevista: “Na Globo é o seguinte, a Globo peca 

pelo... Você tem, você tem tanto suporte que chega a te sufocar, entendeu? A Record é o 

contrário. Você tem pouco suporte técnico e muita ingerência, o que não é o caso da Globo. 

Na Globo, a hora que você engata você vai embora” (DUBOC, 2002); e também o retorno do 

público, que muitas vezes não se dá conta de que existem produções próprias de outras 

emissoras que não a Rede Globo: “As pessoas nem sabiam que existiam novela na Record”, 

lamenta Enéas CARLOS (2002).  

É importante lembrar ainda que o Núcleo de Dramaturgia da Record foi criado em 1997 

e, como diz Enéas, as dificuldades são muitas no que diz respeito a informar o público sobre o 

que está sendo feito:  

 

A Record estava engatinhando em novelas né, então eles não tem estrutura, eles não tem 
nem o .... Por exemplo, a comunicação é  a mesma comunicação para todos. A assessoria 
de imprensa fazia a assessoria do Raul e da nossa e do Netinho. E você sabe que são 
abordagens diferentes né? (CARLOS, 2002). 

  

Foi Enéas Carlos que, em poucas palavras, resumiu a questão: “Hoje em dia, fazer 

novela fora da Globo é bem difícil, bem complicado” (ibidem). 

 

2.3.2.1 O (triste) final da novela  

 

Não são todos os telespectadores que assistem a novelas com a intenção de torcer pela 

mocinha ou para o mocinho. Há aqueles que torcem pelo bandido; outros assistem apenas 

para passar o tempo, e também há os que procuram ver-se em determinados personagens. Para 

os homossexuais – ou não – que acompanhavam “Roda da vida” desde o início e que 

acreditavam que o personagem Ronaldo chegaria ao final da trama acompanhado de um 

namorado, o último capítulo da novela da Record foi uma decepção. Como no filme “O 

homem que virou suco”, de João Batista de Andrade, onde a sensibilidade do poeta é 

esmagada pela violência da sociedade capitalista, em “Roda da vida”, Ronaldo – e tudo o que 

dizia respeito à sua homossexualidade – foi colocado em uma espécie de vácuo onde perdeu 

direito à voz, à razão e à emoção de ser homossexual.   
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Desde que anunciou para sua mãe que era homossexual, sua presença não mudou em 

termos de quantidade de aparição no vídeo: nem aumentou, nem diminuiu. Como Ronaldo e 

seu círculo de amigos e parentes não faziam parte do núcleo principal da trama, não havia 

mesmo porque aparecer todos os dias, como explica o escritor Enéas CARLOS (2002):   
 
tem algumas coisas também que são assim, que são estruturas de teledramaturgia  em uma 
emissora pequena. Então é óbvio que 60 a 70% da novela é ocupado pelos protagonistas e 
30 a 40% para os demais núcleos. Então você pode ver... se você pegar, raramente tinha 
duas cenas de tensão da droga, do Ronaldo e da Kika no mesmo capítulo. Então o que 
acontecia? Você enfocava, vai... Segunda-feira - a novela vai ao ar de segunda a sábado 
tá? - segunda, terça, quarta, quinta e sexta.. Se exponho na segunda uma trama da Kika, 
eu levo terça e quarta essa trama, tá? Quinta eu começo a enfocar o Ronaldo, tudo bem? E 
resolvo na sexta e no sábado. Então, assim eu tô te dando o esquematismo.  

 

Depois que a mãe aceita o filho como ele é, as atenções na novela, no entanto, acabaram 

por voltar-se para o assunto das drogas. Este tomou proporções, em alguns momentos, até 

exageradas e, aos poucos, o namoro de Ronaldo foi esquecido. Na verdade, 

inexplicavelmente, não se tocou mais no assunto. Ronaldo conseguiu uma bolsa de estudos no 

Exterior e partiu para os Estados Unidos, onde permaneceu por dois anos. Ao final da novela, 

em uma festa realizada no último capítulo e que reuniu grande parte do elenco, Ronaldo 

retornou de surpresa. E sozinho.  

Mesmo afastada da novela ao seu final, Solange torcia para que seu personagem 

terminasse como havia idealizado:  

 

... assumir o que ele era e os outros teriam que respeitar ele do jeito que ele era. Ele 
conseguir o respeito de todos, do que ele é: ele é um ótimo professor, um ótimo médico, 
um ótimo... você percebe? Não interessa a vida sexual que ele tem. Ele não deve ter 
vergonha de gostar de você, né? É dizer “eu te amo”, é esse tabu que eles têm.(...) Em 
nenhuma novela eles colocam “eu te amo”, né? Por que não? O amor deles é tão forte, 
uma união de dois homossexuais é fortíssimo, não é? Porque não colocar? (NEVES, 
2002). 

 

Maria Duboc esclarece que o problema para um final mal-explicado em relação à 

homossexualidade de Ronaldo foi mesmo resultado da produção deficitária que acomete o 

setor de dramaturgia da Rede Record. Na impossibilidade de o antigo namorado de Ronaldo 

aparecer em cena, optou-se, então, por não se tocar no assunto. Segundo a escritora:   

 
... a gente recebeu um telefonema dizendo: “Olha não vai dar, o ator não está disponível 
ele não está em São Paulo, não tem a menor chance de vir a São Paulo e tal”, mas era 
previsto até um encontro entre eles, para mostrar que necessariamente ele não precisava 
ficar com aquele, como qualquer busca. Busca romântica nada te dá a certeza de que 
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aquele objeto do momento vá ser o definitivo. Então era essa também a intenção, e o ator 
não estava disponível (DUBOC, 2002). 

 

A crise financeira parecia mesmo rondar o setor de dramaturgia da Record, e Enéas 

Carlos confirma que a saída mal-resolvida para o Ronaldo “na realidade foi falta de recursos” 

(CARLOS, 2002) Aliado a isso, houve, segundo ele, uma denúncia ao Ministério Público 

sobre a abordagem de temas como homossexualidade e uso de drogas na novela. O medo de 

tratar temas polêmicos depois disso acabou por enfraquecer mais ainda a novela. O escritor 

também lamenta não ter podido dar um andamento mais digno ao personagem em função da 

representação do Ministério Público. A ordem, então, veio da direção da emissora.  

 

... muitas das coisas que estavam previstas aí a Record mandou tirar o pé mesmo. Por 
exemplo,  o beijo não existiu. Acho que, se não me engano foi uma cena de pegar na mão 
dele com o cara na boate, né? Então esse máximo, que para o público talvez mais 
esclarecido talvez, esclarecido foi o mínimo, prá nós foi o máximo que a gente podia 
chegar (ibidem) . 

 

Afora os desentendimentos entre os escritores, pesa a opinião de Solange – a autora da 

novela, no final das contas – sobre como o assunto foi tratado. Para ela, seus colaboradores 

“perderam a chance de mostrar uma coisa bonita, né? Por exemplo, quando você vai fazer 

uma novela ou vai escrever um livro sobre médico, sobre homossexual, você tem que estudar 

o assunto, ou então você acaba magoando aquelas pessoas ao invés de ajudar” (NEVES, 

2002).  

Bem, não sabemos ao certo se os homossexuais que inicialmente se haviam identificado 

com o personagem Ronaldo acabaram magoados, como a autora pressupõe, mas não há como 

discordar dela ao dizer que a novela – e a emissora, em um âmbito maior – perdeu uma 

oportunidade de marcar ponto com o público, que acompanha uma novela não só para 

divertir-se, mas também para poder discutir seus dramas, seus anseios e suas questões mais 

importantes, como abordado no capítulo anterior.  

A fala de Enéas CARLOS (2002) fica, no entanto, como uma promessa, ao afirmar: 

“Espero ter chance de escrever outras novelas para poder desenvolver esse assunto e outros 

também de uma forma mais (...) contundente e reflexiva”. 

É esperar, então, pelas próximas novelas. 
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CAPÍTULO III – A LINGUAGEM DA TELENOVELA 

 

 
“Tão importante quanto o ritual 

de assistir ao capítulo de todo dia,  
é a atividade de comentar a história 

com os vizinhos, os amigos, no trabalho, 
em casa, com o marido, as empregadas”  

Esther Hamburger 
 

 
O medo de que o cinema acabaria com o teatro, quando de sua invenção, logo 

mostrou-se infundado. O mesmo se deu com a televisão que, muitos acreditavam, tomaria o 

espaço do cinema, substituindo-o no gosto das pessoas. Muito pelo contrário. O cinema 

continua fonte de referências para esse meio audiovisual que mantém as pessoas em casa, 

protegidas dos perigos da realidade, para, justamente, conhecer melhor os perigos e as delícias 

da realidade que, seja através do noticiário, seja através de obras de ficção, a televisão despeja 

em sua sala de estar.  

Levar para dentro das casas a realidade seria impossíve l, mas, quando falamos de 

telenovela, podemos fazê-lo, ainda que de forma fantasiosa, uma vez que consentido pelo 

público. Entre os meios de comunicação coletiva, a televisão é  

 
o que mais tem se empenhado na construção de uma “outra realidade” por meio de um 
sistema de representações. Tomando por referência porções da realidade de fato, a TV as 
retira de seus contextos originais (aos quais, portanto, abstrai) e com elas cria uma 
realidade onírica, ajustada por uma sensível expressão em que sobressaem suas belas 
imagens. A esta exibição conspícua, um verdadeiro caleidoscópio de formas, cores e sons, 
chama-se espetáculo de televisão  (TRINTA, 1995, p. 53). 

 

Reunindo e organizando elementos com o intuito de produção artística e de diversão, 

que tanto envolve o espectador, a televisão se utiliza de uma verdadeira gramática própria, na 

qual estão contidos elementos como figurinos e adereços, cenários, iluminação, trilha musical, 

enquadramentos, juntamente com o gestual do ator, seu corpo e rosto, além das falas e do 
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texto. Desta forma, cria-se uma simulação da realidade, em que “o real desponta 

(re)construído pelo jornalismo, idealizado pela publicidade e transfigurado pela teleficção” 

(TRINTA, 1995, p. 38). 

E como se compõe esta nova realidade que chega aos telespectadores?  

Em se tratando de uma obra de ficção, uma das primeiras coisas é situar, no tempo e 

no espaço, os personagens de uma novela. É onde as ações se desenvolverão, onde os dramas 

se darão, e serve ainda para ajudar na caracterização dos personagens que fazem parte da 

estória a ser contada. A poeta e escritora de telenovelas e outras produções televisivas, Renata 

PALLOTTINI (1998),  é quem  nos guia por esses ambientes, mostrando que  

 
o cenário ou o set de cada personagem, ou do grupo, é outra forma de mostrar as criaturas 
ficcionadas em TV: casa, apartamento, mansão... (...) tudo serve para nos dar indicações 
mais próximas do personagem de que se está tratando, de sua família ou grupo social, do 
seu universo (p. 148). 

 
O cuidado que se dever ter ao construir uma obra de ficção vai muito mais além do 

que simplesmente criar as paredes que delimitarão o espaço onde vive – ou se situa – o 

personagem: é preciso criar uma ambientação, ou seja, fazer com que cada objeto colocado 

em cena tenha uma significação perante a obra como um todo. O trabalho de uma produtora 

de arte, neste sentido, é fundamental. É ela quem será responsável por dar vida e veracidade a 

um ambiente. LUCIANA DI GIZNI (apud ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991), por exemplo, 

pesquisadora de arte da TV Globo, cuida destes “detalhes” e explica uma pouco:  

 

uma mulher é toda fresca, toda rococó. Ela tem uma roupa de cama no quarto dela mais 
trabalhada, mais fina. Uma outra casa é pobre, então é um café da manhã mais para coisa 
de pobre, a toalha de mesa já não é tão boa (p. 140). 

 

HAMBURGER (1998) chama a atenção para o fato de os telespectadores não mais 

estarem tão passivos diante da televisão, simplesmente consumindo o drama folhetinesco das 

novelas. Se no início da televisão – embora isto ainda ocorra – o espectador normalmente 

confundia personagem com o ator que o representava, atualmente este quadro é um pouco 

diferente.  

Com relação a essa ambientação cênica, por exemplo, seu olhar está voltado para 

outros espaços, outros interesses. “A experiênc ia acumulada de decodificar imagens gerou 

uma sensibilidade acurada e uma precisão de detalhes. O olho dos telespectadores está 

treinado para observar a marca do fogão, o tipo de salada, a distribuição de funções entre 
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marido e a mulher” (HAMBURGER, 1998, p. 483). Tudo isto contribui, também, para 

aproximar-se mais do real, procurando envolver o espectador naquele ambiente onde a ação 

está se desenrolando.  

Outro artifício importante utilizado na construção de uma novela diz respeito ao som. 

E não estamos falando apenas de música, mas de efeitos sonoros que ajudam a criar uma 

identificação com o personagem – o barulho do chocalho da cobra toda vez que Sinhozinho 

Malta aparecia em “Roque Santeiro” acabou virando um exemplo clássico –. Se, porém, é 

para dar clima a determinada cena, a música contribui também para dar suporte a uma 

indústria fonográfica que existe em torno das telenovelas.  

De nada adianta, no entanto, ter todo o cenário armado se o personagem que entrar em 

cena não for convincente. Ele tem de ter personalidade e um dos seus atributos é ter vontade e 

fazer valer essa vontade dentro da trama. Ele se destaca e consegue empreender seus 

objetivos. “O personagem (ou personagens) que tem algo definido em mente, ao tomar 

consciência desse alvo, dessa meta, deverá fazer coisas que o aproxime cada vez mais do 

objetivo almejado, seja ele o poder, a vingança, a vitória ou o amor” (PALLOTTINI, 1998, p. 

155).  

Em se tratando de personagens bem-construídos, eles devem apresentar conflitos 

internos: é o que os torna, embora produto de ficção, humanos.  

 

Chama-se conflito interno a contraposição de duas forças, interiorizadas, ambas potentes, 
significativas, que se enfrentam num mesmo personagem. São os desejos conflitivos de 
vida e morte, os impulsos contraditórios de destruir ou construir, de amar ou renunciar, de 
escolher este ou aquele caminho. A esses conflitos internos está sujeito qualquer ser 
humano e, naturalmente, qualquer personagem que se aproxime do modelo humano; e 
não aquele altamente estilizado, que seja mais uma abstração, um porta voz, uma 
alegoria” (PALLOTTINI, 1998, p. 163). 

 

É importante que o autor dê pistas ao espectador para que perceba esse conflito 

interno, por meio do diálogo, recursos visuais, gestos, atitudes, da ação propriamente dita, 

para que o espectador tome ciência de que se trata de um caráter dividido e que, mais cedo ou 

mais tarde, em função de seus atos, poderá sofrer uma mudança.  

Essas mudanças de rumo na personalidade do personagem podem, muitas vezes, 

acontecer por conseqüência de seus atos ou mesmo por influência dos atos de outros, que 

estão desenvolvendo suas ações em outras subtramas que fazem parte da novela. Estas são 

histórias que correm paralelamente ao tema central da novela, dando colorido e dinamismo à 

novela como um todo. Pode-se usar a imagem de uma árvore e, então, os muitos galhos são as 
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subtramas. Em “Roda da vida”, por exemplo, a questão em torno da homossexualidade de 

Ronaldo é uma subtrama, dentro do núcleo do qual ele faz parte.  

O autor de uma novela precisa estar muito atento na dosagem de suas subtramas, pois 

“... pode acontecer que, no decurso dos capítulos, algumas posições, digamos secundárias, do 

autor, apareçam, emergindo do conjunto” (PALLOTTINI, 1998, p. 190). Recentemente, na 

novela “O clone”, exibida na Rede Globo, tivemos alguns momentos em que a subtrama sobre 

o uso de drogas acabou sufocando a trama principal e desviando o foco de atenção do 

telespectador. Quando isso começa a acontecer em demasia, corre-se o risco de ver a novela 

ficar sem identidade, desestruturada, sem um tronco forte para conter tantos galhos.                                                                                  

Outra situação que é importante levar em conta na construção de uma telenovela diz 

respeito à repetição ou redundância. Em se tratando de um produto que está em um meio 

exposto aos mais diferentes desvios de atenção – um bebê que chora, no quarto, a campanhia 

ou telefone que toca, um compromisso que faz a pessoa se atrasar –, a telenovela precisa 

resguardar-se para que todos os telespectadores consigam acompanhá-la, mesmo com a 

influência dessas variáveis. Um recurso bastante utilizado pelo autor é fazer com que 

determinadas informações ou cenas sejam repetidas para manter o telespectador inteirado do 

que se está passando na trama com um todo. Assim, “a repetição da informação, a 

redundância acrescentada à extensão natural da novela e ao caráter fragmentado, pode dar a 

sensação de ritmo lento, o que não é exato. Trata-se apenas do andamento imposto pelo 

gênero em suas dimensões obrigatórias” (PALLOTTINI, 1998, p. 64). 

Todos estes cuidados deve ter o escritor ao pensar uma novela. Pensar que, do outro 

lado da telinha, existe alguém que deposita todas as suas angústias, esperanças, risos e 

tristezas em uma história que, tratada por alguns como alienante, é muitas vezes a única forma 

de comunicação com o mundo que o telespectador tem. É através da novela que ele se realiza 

e por isto a sua construção requer todo respeito. 

Mais uma coisa: novela alguma sobrevive sem um bom gancho. Este é um recurso 

narrativo utilizado para prender, enovelar o espectador à trama. Pode ser pequeno ou grande. 

Por exemplo: em um capítulo, temos alguns ganchos pequenos, que servem para impedir que 

o espectador mude de canal durante os intervalos da novela (e, assim, possa assistir a toda a 

publicidade inserida no horário e que é quem paga a produção das novelas). Ao final de cada 

capítulo, temos um grande gancho, prendendo a atenção para o capítulo do dia seguinte. 

CAMPEDELLI (1987, p. 43) chama a atenção para um gancho especial, o de sábado, e   
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este atinge requintes de cálculo, pois haverá a pausa de Domingo, quando não se 
exibem histórias. É entendido, em linguagem televisual como gancho de diálogo 
ou grande break. Uma pergunta que fica sem resposta. Alguém que abre uma 
carta e vai ser lida em voz alta... 
 

Pois saiba que a mãe de Ronaldo ouviu algo na televisão sobre homossexualidade. O 

que tem isto a ver com a linguagem televisiva? Aguarde o próximo capítulo para ver...  

Percebeu? Isto é um gancho!  

 

3.1 Idéias à venda: o merchandising social 

 

Enquanto produto da indústria cultural, é natural que a telenovela precise de um suporte 

financeiro que lhe garanta suas subsistência e manutenção. A inclusão de produtos comerciais 

nos ambientes e cenários que compõem o universo das telenovelas aparece, então, como 

necessário e até mesmo natural, como justifica o diretor Walter AVANCINI (apud 

TRINDADE, 1999, p. 160):  

 

a televisão divulga pela publicidade produtos para a sociedade, a qual passa a buscar no 
seu cotidiano por estes mesmos produtos. A novela na sua linha dramática busca esta 
realidade de comportamento. Então ela não pode ser separada do merchandising 
comercial. E a TV, enquanto indústria, precisa deste artifício para sua sustentação 
financeira. 

 

Claro é que o fato de buscar “esta realidade”, como afirma o diretor, não implica que 

uma novela deve veicular este ou aquele produto, que muitas vezes acaba inserido nesse 

contexto, muito mais por interesses financeiros do que propriamente para ilustrar a nossa 

realidade de maneira mais fiel, sob a forma de merchandising. O que fala mais alto, neste 

caso, é o valor de consumo que um ou outro produto representa. 

Como já abordamos no capítulo anterior, as firmas de sabão e dentifrício estavam 

intimamente ligadas à produção das telenovelas na década de 60 e, não apenas a ela, mas com 

a consolidação da indústria televisiva no país como um todo, pois, “se tinha força para se 

impor como veículo de massa, não possuía ainda capital suficiente para se autonomizar 

enquanto fonte produtora” (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p. 60). Eram as agências de 

empresas como Colgate-Palmolive, Kolynos-Van Ess e Gessy-Lever as “donas” dos 

programas, que patrocinavam e decidiam as novelas, negociando com a direção da emissora, 

escolhendo diretores, elenco etc., além de formarem uma rede de escritores que inicialmente 

adaptavam as novelas estrangeiras, passando, depois, a escrever as suas próprias. Assim, 
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desde o seu início, as novelas estiveram atreladas à utilização de publicidade como forma de 

sustentação econômica.  

Segundo RABAÇA e BARBOSA (1987), merchandising é o  

 

termo que designa, em mídia, a veiculação de menções ou aparições de um produto, 
serviço ou marca, de forma não ostensiva e aparentemente casual, em um programa de 
TV ou rádio, filme cinematográfico, espetáculo teatral, fotonovela etc.. Técnica de inserir 
anúncios não declaradamente publicitários no contexto de uma encenação, com a devida 
naturalidade (p. 396). 

 

 “Beto Rockfeller”, novela de Bráulio Pedroso exibida na TV Tupi em 1969, como dito, 

é considerada um marco na produção de telenovelas no país, representando um momento de 

ruptura com os padrões estéticos e temáticos vigentes até então, e dando impulso à criação de 

uma identidade cultural no que diz respeito à produção de novelas. Foi ela também quem 

apresentou a primeira experiência de merchandising em telenovela, na qual o “protagonista, 

Beto, personagem do ator Luís Gustavo, amanhecia ressacado das noites de farra e tomava o 

antiácido efervescente Alka Seltzer, da Bayer” (TRINDADE, 1999, p. 35).  

Além do merchandising comercial, largamente utilizado nas telenovelas por tratar-se de 

um suporte econômico para essas produções televisivas, o merchandising social é a 

denominação utilizada para definir a inserção de questões sociais e mensagens educativas nas 

tramas, com o intuito de provocar mudanças de atitudes e comportamentos.  

Diferentemente de sua função mercadológica na publicidade, na teledramaturgia, o 

merchandising social assume outra postura, não simplesmente vendendo um produto, mas 

veiculando idéias e valores. 

 

O merchandising social pode ser utilizado para educar a população, mas pode ser um 
instrumento perigoso de manipulação e controle da sociedade. Seu discurso é persuasivo, 
levando o telespectador a ter uma opinião ou adquirir um comportamento parcial, 
provocado por interesses que, muitas vezes, não lhe são próprios (TRINDADE, 1999, p. 
159). 

 

VAN TILBURG (1990), embora não use o termo “merchandising social”, detecta nas 

obras de ficção da televisão a inclusão de crítica e denúncia aos temas sociais, políticos e 

econômicos, ao que chama de “melodrama-documentário”. Para ele, essa política de incluir 

uma discussão, além do melodrama puro e simples, acarreta algumas conseqüências, as quais 

aponta:  

atende à expectativa do telespectador; garante uma densidade de audiência necessária 
para que o empresário de uma Rede de Televisão assegure, ao menos, o retorno do capital 
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investido; permite, mediante a divulgação de mercadorias e serviços nos intervalos 
comerciais e através do merchandising, que os demais empresários escoem sua produção; 
o que, por sua vez, ainda lhes possibilita indicar caminhos a serem percorridos pela 
audiência, em vista de solucionar problemas relacionados ao seu cotidiano, ou seja, está 
garantida a propagação dos valores das classes dominantes (p. 110). 

 

Márcio Ruiz Schiavo, sexólogo e livre-docente em Comunicação pela Universidade 

Gama Filho (RJ), é, no Brasil, uma referência em merchandising social. É proprietário da 

Comunicarte, empresa carioca de consultoria que, desde 1991, atua no país, na América 

Latina e em países de língua portuguesa, “planejando e supervisionando projetos de natureza 

transformadora, que visem criar as condições requeridas para inclusão dos segmentos 

socialmente excluídos e/ou em risco de exclusão” (COMUNICARTE, 2001). Schiavo é ainda 

diretor da Population Communications International (PCI) no Brasil, ONG (organização não-

governamental) que atua em vários países procurando promover a melhora da saúde e o 

desenvolvimento sustentável, tendo os meios de comunicação – principalmente rádio e 

televisão – como ferramentas principais. 

Junto à Comunicarte, ele estabeleceu com a Rede Globo uma parceria para a veiculação 

do merchandising social, que define como sendo a 

 

inserção intencional e motivada por estímulos externos de questões sociais nas tramas das 
telenovelas. Através do merchandising social, criam-se oportunidades para interagir com 
as telenovelas, compondo momentos da vida dos personagens e fazendo com que eles 
atuem como formadores de opinião e/ou como introdutores de inovações sociais. 
Enquanto estratégia de mudança de atitudes e adoção de novos comportamentos, o 
merchandising social é instrumento dos mais eficientes, tanto pelo elevado número de 
pessoas que atinge quanto pela forma como demonstra a efetividade do que é promovido 
(ibidem). 

 

Desde 1990, quando começou a adotar o merchandising social como estratégia, a 

Comunicarte afirma já ter atuado em “48 telenovelas, totalizando mais de 5.500 horas de 

programação” (ibidem). A estimativa é que mais de 2.500 cenas tenham sido influenciadas 

pela ação do merchandising, em assuntos os mais diversos como sexualidade, saúde 

reprodutiva, relações de gênero, direitos das crianças e dos adolescentes, educação e 

protagonismo juvenil, entre outros temas.  

Este tipo de abordagem de temas sociais inseridos nas novelas – não necessariamente 

em forma de merchandising social – há muito tinha sido detectado pelo Núcleo de Pesquisa de 

Telenovela da USP, tornando-se inclusive objeto de um dos vários projetos desenvolvidos por 

esse grupo de estudos, o de “Ficção e realidade: a construção do cotidiano na telenovela”. A 
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importância dada às telenovelas, no que tange à abordagem de temas da realidade, é definida 

pela então coordenadora do Núcleo, Solange Martins Couceiro de LIMA (2000, p. 123):  

 

Considerar a telenovela como um produto alienante porque conta uma história de amor, 
de muitos desencontros para um final feliz, sempre igual a si mesma, revela a desatenção 
para com sua face realista e dinâmica. É a sensibilidade para com os temas geradores de 
conflitos de ordem social, de ordem pessoal ou ética, por exemplo, que garante a 
vitalidade da telenovela. Os temas se renovam levando em conta as variáveis que o 
próprio movimento sócio-histórico-político coloca na dinâmica social. 

 

O merchandising social, no entanto, é a parte mais evidente de temas que aparentemente 

fogem ao principal das novelas. Torna-se importante, pela sua penetração, abordar nas 

telenovelas temas como gravidez na adolescência, direitos das crianças, alcoolismo, como 

“formadores de opinião e/ou como introdutores de inovações sociais”, como afirmou Márcio 

Schiavo (COMUNICARTE, 2001), mas também aspectos outros da sociedade, como 

problemas sociais e políticos, embora “temáticas como essas nas novelas são inseparáveis das 

temáticas do romance, da família, do amor, do casamento, da separação. É a lógica das 

relações pessoais que preside a narrativa dos problemas políticos ou sociais” 

(HAMBURGER, 1998,  p. 469). 

Ao construir uma novela, o autor procura levar para o telespectador paixão, amor, 

ciúme, vingança, pois, como afirma Enéas Carlos, um dos escritores de “Roda da vida”, 

novela é folhetim e é o que atende, inicialmente, ao telespectador. “Por ser folhetim ela não 

pode abrir mão do caráter de distrair, de divertir, de fazer as pessoas se emocionarem, só que 

eu acho que tudo isso é passível de acontecer com reflexão. Eu acho que as coisas não são 

dissociadas, sabe?” (CARLOS, 2002). 

Envolver o espectador em um mundo de emoções e nesse novo cenário – que mistura o 

real e o imaginário, com limites às vezes não muito definidos – faz surgir espaço para que 

temas da realidade sejam inseridos nas novelas para dar maior veracidade ao enredo. Além 

disso, serve ainda para promover a discussão de temas que muitas vezes ficam sem espaço 

para serem debatidos na mídia como um todo.  

Para Artur da Távola, esta é a oportunidade que a televisão tem para contribuir na 

formação cultural do brasileiro, uma vez que a “telenovela ativa os condutos sensoriais da 

população num país de baixo índice de leitura, escassos teatros, cinemas em extinção, 

bibliotecas poucas” (TÁVOLA, 1996, p. 114). 

Não há, no entanto, como comparar – e não é nossa intenção querer enaltecer um e 

rebaixar o outro – televisão e teatro, por exemplo, mesmo porque cada um tem linguagem 



 69 

própria; os espaços onde essa linguagem se realiza são diferentes e procuram atender a 

públicos distintos, em momentos mais distintos ainda. Além do mais, devemos ter em conta 

que “a TV é um meio que dificilmente permite aprofundar as questões abordadas, a não ser 

que se queira correr o risco de ficar somente com uma minoria de entusiastas e perder a 

audiência majoritária” (HERNANDO, 1997, p. 180)8. 

Assim, mesmo que uma novela se estenda por mais de seis meses, contando uma estória 

por 100 ou 120 capítulos, abordando insistentemente assuntos relevantes como o uso de 

drogas por adolescentes ou a falta de ética de certos políticos e empresários brasileiros, jamais 

se findará em sua investigação, pois não é este seu objetivo precípuo. Se assim o fizesse, há 

muito os telespectadores já teriam mudado de canal, partido para assistir a outros programas 

onde pudessem relaxar e não apenas ser bombardeados com assuntos “sérios”, quando na 

verdade gostariam apenas de estar “assistindo à novela”.  

A autora de “Roda da Vida”, Solange Castro Neves, compartilha da mesma idéia de 

TÁVOLA (1996). Quando cria, sabe que está escrevendo com a função de entreter, mas não 

perde por isso a oportunidade de dar sua contribuição para um povo ainda carente de 

informações, educação, além de lazer, que é uma das principais funções da telenovela. 

   

...se você perguntar para alguns autores eles vão dizer que o papel da telenovela é distrair 
né? É distrair o público, é diversão. Mas eu acho que além de distrair o público, você tem 
responsabilidade, porque você invade milhares de lares. Se você invade milhares de lares, 
porque não aproveitar para dar uns conceitos, né? Passar, na verdade, para as pessoas que 
não têm acesso a uma educação melhor? (NEVES, 2002). 

 

Maria Duboc, que também trabalhou como escritora da novela “Roda da vida”, acredita 

que sua parcela de contribuição na TV está em permitir o acesso de vários grupos a 

determinada informação. Para ela, fazer abordagens de temas considerados polêmicos – como 

o homossexualismo, por exemplo, trazido a este trabalho – contribui para que haja uma 

disseminação de conceitos que atingem os mais variados níveis da sociedade. 

  

Quem tem uma televisão dessas de alta tecnologia, né? Como essas novas que estão 
saindo, de parede, que é um verdadeiro cinema, vê a mesma coisa que um barraco de uma 
favela, distante, numa televisãozinha preto e branco de quatorze polegadas. O sonho, o 
envolvimento, o encantamento é o mesmo. Eu acho isso maravilhoso na televisão: como 
ela democratizou a sociedade brasileira” (DUBOC, 2002).  

 

                                                 
8 Tradução própria. 



 70 

HAMBURGER (1998) enfatiza essa “democratização” via televisão, sem esquecer – e 

frisando – o abismo preexistente entre as classes que compõem nossa sociedade, pois 

“enquanto a segregação social, econômica e cultural segmenta e divide a sociedade brasileira, 

a televisão acena com a possibilidade de conexão, mesmo que virtual” (p. 485). 

Voltamos a TÁVOLA (1996) quando alerta que, por trás da veiculação de aspectos da 

realidade pela televisão – e, por extensão, pelas telenovelas atuais, cada vez mais 

comprometidas em retratar a realidade – há toda uma ideologia que impede um 

aprofundamento do meio. 

 

A tevê não pode esgotar qualquer assunto! Sua natureza e sua destinação são o efêmero, o 
contato rápido, urgente, passageiro, a amenidade significante, a informação em todos os 
seus sentidos. A urgência da televisão e sua necessidade de variar imagens vertiginosas 
para distrair a atenção e perturbar o sentido crítico podem levar, além disso, (e 
constantemente levam) à veiculação de aspectos da realidade que interessam e ajudam a 
manter a ideologia do sistema produtor, seja qual for (p. 115). 

 

Não há como negar, então, que o envolvimento promovido pela exposição desses 

aspectos da realidade contribui para que se dêem mudanças na sociedade, ainda que de forma 

lenta e pouco perceptível, uma vez que, como dissemos, a linha entre a ficção e o real muitas 

vezes é sutil. 

 

Essas questões desenvolvidas, discutidas ao longo dos seis meses de vida da personagem 
(em tempo real) implicam uma incorporação do problema, pela via ficcional, ao cotidiano 
real do telespectador por igual período, o que, se não opera mudanças, pelo menos o 
induz a refletir sobre elas. Não se trata, pois de apenas apontar e denunc iar problemas, 
mas de demonstrar como eles estão presentes e afetam a vida das pessoas (MOTTER,  
1998). 

 

E como afetam? Um estudo da recepção dessas mensagens faz-se necessário sempre 

que quisermos – ou precisarmos – aferir como têm chegado aos telespectadores e até que 

ponto provocado as citadas mudanças. Não é o caso, no momento. Enquanto telespectadores e 

consumidores em potencial das informações dos meios de comunicação, devemos estar alertas 

para saber filtrar o que chega a nossa casa, pois 

 
Da mesma forma, a telenovela e seus produtores/patrocinadores têm sua visão de mundo, 
na qual está incluído o lucro. Conhecer essa verdade, tomar consciência dela, pode 
ajudar-nos – e ajudar a que ajudemos outras pessoas – a perceber com cautela o 
merchandising assumido e o merchandising ideológico. Só o conhecimento pode nos 
defender (PALLOTTINI, 1998, p. 130). 
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Além do cuidado em como receber, é importante perceber o que é emitido pelas 

telenovelas, o que nos interessa aqui. TÁVOLA (1996) chegou a fazer um levantamento sobre 

as mensagens veiculadas pelas novelas, no período de 1963 – período da primeira exibição 

diária – a 1995, e vale ressaltar um pouco o que se discutiu – e como – no país em função de 

sua apresentação. De forma esquemática, o autor cita que: 

 

•   em um país de maioria mestiça, os negros ainda não chegaram a ser protagonistas na 

grande maioria das novelas9;  

•   os grandes problemas sociais brasileiros como miséria, fome, analfabetismo, moradia 

e saúde costumam servir de fundo para muitas estórias. A verdadeira realidade do 

país, no entanto, ainda não foi contada. “A pobreza chegou a ser tema ou subtema de 

telenovelas, a miséria jamais” (TÁVOLA, 1996, p. 105); 

•   O espiritismo fundado por Alan Kardec foi a única das religiões a ser tema central  de 

novela, em “A viagem”, de Ivani Ribeiro, apresentada em duas versões: a primeira 

em 1975, pela TV Tupi; e a segunda, em 1994, pela Rede Globo10; 

•    “Os conflitos das telenovelas advieram quase sempre de relações interpessoais e não 

de relações ou antagonismos grupais, de classe ou de natureza econômica” 

(TÁVOLA, 1996, p. 107). Normalmente, os conflitos de classe social são sempre 

minimizados nas novelas11;  

•   camadas da classe média, da alta à baixa, são onde as relações sociais se dão, na 

maioria das telenovelas. Para o autor, isto “marca a similitude da temática novelística 

com o nível de aspiração dos segmentos consumidores da sociedade, principais 

usuários da televisão como veículo de lazer e aculturação” (TÁVOLA, 1996, p.106) 

O mito de Cinderela – que representa o desejo de ascensão social através do amor – 

está presente também na maior parte dos assuntos abordados pelas novelas; 

                                                 
9 Exceção se faz à novela “Xica da Silva”, de Adamo Rangel, exibida na Rede Manchete, já em 1996, após a 
pesquisa de TÁVOLA (1996). Para saber mais sobre a presença de negros nas tramas novelescas, o livro “A 
negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira”, de Joel Zito ARAÚJO (2000) é uma excelente referência. O 
autor fez um minucioso levantamento do assunto, apontando todas as novelas onde havia – ou não – atores 
negros atuando, desde 1963 até 1997. 
10 Vale ressaltar que, em 2001, a Rede Globo exibiu  “A padroeira”, que tinha como tema principal a reverência 
à Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil. A novela de Walcyr Carrasco não emplacou e, de 
drama de época, se tornou pastelão.  
11 Esther Hamburger, no artigo “Política e novela”, no livro “A TV aos 50: criticando a televisão brasileira no 
seu cinqüentenário” (BUCCI, 2000), aborda esta questão, tomando como referência a novela “O rei do gado”, de 
Benedito Ruy Barbosa, exibida na Rede Globo em 1996. Segundo ela, a abordagem séria dada ao tema da 
reforma agrária e política na novela fez “O rei do gado” romper “barreiras editoriais que separam política e 
entretenimento. Penetrou também as seções de economia e negócios dos jornais” (p. 38), o que não é comum 
acontecer, no entanto.  
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•   por meio da utilização de símbolos, sátiras, alegorias e metáforas, o poder absoluto 

ou aquele exercido com arbitrariedade foram também abordados de maneira 

constante; 

•   a imagem do político também o foi, ligada a “formas de demagogia ou engano, 

algumas vezes associadas à  classe dominante e seus esquemas por vezes perversos 

de dominação, principalmente no campo” (TÁVOLA, 1996, p. 108); 

•   o que desde a década de 70 acontecia com o corpo feminino, com o corpo masculino 

aconteceu de modo mais intenso na década de 90: sua utilização “seminu como 

objeto de desejo sensual” (TÁVOLA, 1996, p. 109). Também o homossexualismo, 

como detecta o autor, passou a ser abordado de maneira mais intensa a partir do 

mesmo período. 

 

HAMBURGER (1998) também chegou a fazer um levantamento para a coleção 

“História da vida privada no Brasil”, na qual procurou tecer a trajetória das mulheres no 

desenvolvimento da telenovela brasileira. Entre as abordagens feitas nas telenovelas, para 

atualizar a forma de representação da mulher e da família, ela detectou, entre outras, as do 

  

universo proibido do incesto, do prazer, do sexo antes do casamento, livre de filhos e 
obrigações legais, da separação como saída para casamentos infelizes, com a legitimidade 
de segundas uniões, com vida profissional e independência financeira para a mulher, com 
tecnologias reprodutivas” (p. 472). 

 

As telenovelas, enfim, procuram de forma mais ou menos incidente transferir para seu 

interior a realidade. Uma realidade que, é bom dizer, na maioria das vezes, está localizada na 

classe média urbana do Rio de Janeiro e São Paulo. Um cenário, então, que não faz parte da 

realidade da maioria dos espectadores, situada em um verdadeiro caldeirão de culturas que 

compõem o Brasil. São, porém, modelos assimilados pela grande maioria, como tudo que faz 

parte da cultura de massas, a qual, como afirma MARQUES DE MELO (1998, p. 190), 

  

atua como veículo de interação entre as duas culturas (a clássica e a popular), estimulando 
o intercâmbio entre elas, e, ao mesmo tempo, extraindo de ambas códigos e elementos 
míticos que incorpora ao seu próprio acervo e os retribui sob a forma de novas 
influências.  

 

De forma inconsciente às vezes, de forma muito clara em outras, o fato é que os temas 

que fazem parte da realidade dos telespectadores e que servem de fundamentação para muitas 
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das tramas exibidas nas telenovelas funcionam como provocadores de alterações no cotidiano 

dos espectadores. Afinal,  

 
as novelas estabelecem padrões com os quais os telespectadores não necessariamente 
concordam mas que servem como referência legítima para que eles se posicionem. A 
novela dá visibilidade a certos assuntos, comportamento, produtos e não a outros; ela 
define uma certa pauta que regula as interseções entre a vida pública e a vida privada 
(HAMBURGER, 1998, p. 443).  

 

O tema da homossexualidade, no entanto, embora cada vez mais utilizado como 

elemento dramático nas novelas, continua sendo abordado de forma caricatural ou 

estereotipado. A mensagem que se pode ler com isto é que a sociedade ainda não está, em sua 

totalidade, sendo bem-retratada nas novelas, uma vez que a “telenovela tem tido no Brasil, 

uma espécie de co-autoria: a da realidade e a da sociedade” (PALLOTTINI, 1998, p. 74). 

A escritora Maria Duboc, no entanto, ao falar do porquê de abordar o tema em “Roda da 

vida”, não dá voltas para o sentimento e a opinião que tem sobre o assunto: “Essas coisas 

você tem que falar, acostumar o espectador a pensar nisso, porque normalmente esses temas 

são varridos para debaixo do tapete. Ninguém pára pra ficar pensando nisso” (DUBOC, 2002) 

Nem sempre. Com este trabalho, o assunto sai do armário e é colocado para tema de 

futuros estudos e discussões. Ou ainda, quem sabe, outras novelas.  
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE DAS CENAS 
 
 

 
“A emoção profunda, base de toda a dramaturgia, 

está presente na telenovela. 
O resto é preconceito” 

Artur da Távola 
 

Tentar compreender como a homossexualidade foi trabalhada na novela “Roda da vida” 

é o objetivo deste capítulo. Utilizando elementos da gramática da televisão – a qual  

abordamos no capítulo anterior –, faremos uma análise descritiva da seqüência – sucessão de 

várias cenas que compõem um conjunto lógico – em que Ronaldo (Ernando Tiago) resolve 

contar para Elza, sua mãe, interpretada pela atriz Selma Egrei, que é homossexual, e as cenas 

seguintes entre os dois, onde o assunto continua tratado de forma mais explícita e 

aprofundada.   

Uma justificativa para esta escolha faz-se necessária. Desde o começo da novela, a 

situação de Ronaldo não havia sido bem-explorada pelos autores. O problema de troca de 

autores fez com que a trama tomasse um novo rumo, diferente do idealizado pela autora 

inicial, Solange Castro NEVES (2002), conforme entrevista ao autor deste trabalho.  

Ao acompanhar o aparecimento de Ronaldo no desenrolar da trama, percebemos que ele 

surgia em alguns momentos e depois sumia. Enéas Carlos, um dos escritores de “Roda da 

vida” e, ao final, responsável pela redação novela, explica, conforme Apêndice 1, a ausência 

de Ronaldo no vídeo em vários dias da semana, quando a sua história praticamente ficava 

esquecida pelos espectadores. Segundo ele, a justificativa deve-se à estrutura da Rede Record: 

 

tem algumas coisas também que são assim, que são estruturas de teledramaturgia em uma 
emissora pequena. Então é óbvio que 60 a 70% da novela é ocupado pelos protagonistas e 
30 a 40% para os demais núcleos. Então você pode ver se você pegar, raramente tinha 
duas cenas de tensão da droga, do Ronaldo e da Kika12 no mesmo capítulo, então o que 

                                                 
12 O problema das drogas foi outro assunto das subtramas, abordado em “Roda da vida”. Kika (Samantha 
Monteiro) é a personagem encarregada de dar vida a uma drogada. 
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acontecia? Você enfocava, vai... Segunda-feira - a novela vai ao ar de segunda a sábado, 
tá? - segunda, terça, quarta, quinta e sexta.. Se exponho na segunda uma trama da Kika, 
eu levo terça e quarta essa trama, tá? Quinta eu começo a enfocar o Ronaldo tudo bem? E 
resolvo na sexta e no sábado (CARLOS, 2002). 

 

Desta forma, percebemos que fazer uma análise de determinado período se tornaria 

inviável. A homossexualidade de Ronaldo foi apresentada para os espectadores no início da 

trama, durante uma conversa com o professor Vidal (Cláudio Cavalcanti). Sem entender ainda 

seus desejos – ou melhor, a falta de desejos pelas mulheres -, Ronaldo conversa com o amigo, 

que o aconselha a não ter vergonha de ser o que é e não se importar com a opinião dos outros.  

Desde então, o assunto praticamente fica esquecido até meados da novela, quando ele 

começa a sair à noite e encontra um namorado. É quando o assunto volta a ser o centro das 

atenções dos escritores e Ronaldo acaba optando por revelar sua condição sexual para a mãe, 

a pessoa com quem tem mais afinidade. 

 

4.1 A verdade vem à tona   

 

O momento em que ele conta a verdade para sua mãe dá-se no capítulo que foi ao ar a 

20 de junho de 2001. Antes, no entanto, faz-se necessário um resumo da situação em que se 

encontrava a vida do personagem.  

Depois que conhece outro rapaz – Sérgio – em um bar na cidade e com ele inicia um 

relacionamento, a sensação de ocultar de sua mãe uma grande verdade deixa-o infeliz, uma 

vez que mantém com ela uma relação franca e amorosa. A incômoda sensação tem maior 

pressão ainda quando o pai, Geraldo (Clemente Viscaíno), sem nada desconfiar, começa, 

então, a acreditar que o filho arrumou uma namorada, uma vez que tem passado várias noites 

fora de casa. A mãe, até então, também de nada desconfia e deseja que o filho esteja 

relacionando-se com Karine (Fabiana Alvarez), jovem estudante do cursinho com quem o 

filho tem forte amizade13.  

Depois de algumas tentativas para conversar com a mãe sobre a sua orientação sexual, 

Ronaldo decide revelar-se. A cena acontece em uma tarde, quando mãe e filho estão sozinhos 

em casa. Na véspera, os dois conversavam sobre traição – mulherengo, o pai de Ronaldo 

chegou a ficar bêbado na zona boêmia da cidade e coube à mãe buscá- lo –. Aproveitando o 

assunto, ele resolve contar tudo.   

                                                 
13 Na ficha técnica da novela que consta do Anexo 1, retirado de RECORD (2002), há um erro na descrição da 
personagem Karine. Seu nome saiu trocado com o de outra personagem, Cássia.  
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Cena 1: (20/07/2001)   

(INTERIOR. MÃE E RONALDO NA SALA DE ESTAR. A MÃE ESTÁ À ESQUERDA, 

EM PÉ AO LADO DE UM MANEQUIN. RONALDO, NO LADO OPOSTO DA SALA,  

FICA DANDO RODEIOS, COM CARA ANGUSTIADA, ATÉ QUE FALA)  

RONALDO – Mãe, pensei muito no que a senhora me disse e tomei uma decisão! 

MÃE – É? Pensou no quê? A história da Karine?  

RONALDO – Sobre o que a senhora falou...quanto dói uma traição. 

MÃE – Fala direito comigo, filho. O que você está querendo contar? 

RONALDO – Vem cá...(ROLANDO PEGA A MÃE PELA MÃO E OS DOIS SENTAM NO 

SOFÁ, NO CENTRO DA SALA) – A senhora não merece ser enganada. A senhora 

perguntou se estou apaixonado, não foi? (fala quase chorando) 

MÃE  –  Tá? 

RONALDO – Tô....(MÃE ABRE LARGO SORRISO) só que não é por nenhuma mulher! 

(MÃE ARREGALA OS OLHOS) – Não???? 

RONALDO – É por um homem! (ENTRA MÚSICA DRAMÁTICA)  

(MÃE NÃO FALA NADA) 

RONALDO – Eu não consigo esconder mais isto da senhora e muito menos de mim. Mãe, eu 

sou um homossexual.  

(CLOSE NA MÃE, COM BOCA ABERTA, OLHOS ARREGALADOS. LEVA A MÃO À 

BOCA)  

– CORTA CENA –  

A revelação da condição sexual de Ronaldo dá-se no ambiente familiar, entre quatro 

paredes, onde nem a mãe nem o filho podem desviar-se do assunto a ser abordado. O 

telespectador também fica sem ter sua atenção dividida. Nesse momento, o mais importante a 

ser percebido é o assunto que Ronaldo tem para apresentar a sua mãe.  

O assunto vem como conseqüência de uma conversa anterior que os dois haviam tido, 

sobre traição. É o momento criado pelo autor para fazer o personagem revelar-se, em um dia 

aparentemente tranqüilo na vida familiar. O cenário parece perfeito: um sol brilha do lado de 

fora da sala (é possível ver através da janela sua luminosidade); a mãe, que é costureira, está 

trabalhando em casa, como de costume, e a casa está em silêncio. Em paz. 

Quando entra na sala para conversar com a mãe, Ronaldo está vestido como na maioria 

das vezes em que aparece em cena: calça jeans, camiseta de malha e uma camisa de tecido por 

cima. Seu porte é atlético, jovial. Nada que evidencie sua opção sexual por alguém do mesmo 
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sexo. Apenas sua fisionomia está carregada, com o peso que sente por esconder um segredo 

da mãe. Assim, entra em cena de maneira quase arrastada, mas decidido. 

Quando ele fala sobre estar namorando, a primeira impressão da mãe é de alegria. Sua 

expressão de felicidade é imediata, mas rapidamente muda para dúvida quando Ronaldo diz 

que não está apaixonado por uma mulher, e sim por um homem. A pontuação musical nesse 

momento é incisiva, marcando de forma indelével na cena a revelação feita. Para aumentar 

ainda mais a dramaticidade do momento, ao som alia-se o close da mãe, que se cala em estado 

de choque.  

 

Cena 2: (21/07/2001) 

(CONTINUAÇÃO DA CENA ANTERIOR. MÃE  E RONALDO ESTÃO CHORANDO)  

RONALDO – A senhora entendeu o que eu disse? Não tem nenhuma namorada! Eu sou 

homo... 

(MÃE CORTA DE FORMA VIOLENTA) 

MÃE – Eu já entendi! 

RONALDO – E a senhora sabe o que isto significa? 

MÃE – (CHORANDO) É claro que eu sei... Eu posso quase não sair de casa, mas eu sei 

destas coisas... Eu vejo televisão, eu leio revistas... 

RONALDO  -  (CHORANDO) Pôxa, mãe, é muito difícil para mim estar falando sobre isto, 

principalmente prá senhora, mas eu não posso mais continuar me enganando; continuar 

enganando as pessoas. Eu sou homossexual e gostaria que a senhora aceitasse.  

MÃE (REAGE NEGATIVAMENTE COM A CABEÇA) – Não, meu filho! A gente vai dar 

um jeito. (PASSA AS MÃOS PELOS BRAÇOS DO FILHO) Tem que ter algum tratamento, 

alguma coisa que dá para fazer!  

RONALDO – (CHORANDO) Por favor, mãe, eu não sou doente! Eu só não sou exatamente o 

que a senhora imaginava, só isso! 

MÃE – Isto é alguém que ficou enchendo a sua cabeça... 

RONALDO – Presta atenção: ninguém me influenciou em nada. Eu sou assim! Durante muito 

tempo eu também não quis aceitar, mas eu não posso lutar contra minha natureza.  

MÃE – (CHORANDO) Não, filho, isto não está certo! Não tá! O homem nasce... ele cresce, e 

casa, tem filhos, constitui uma  família! É assim que as coisas são! 

RONALDO – Nem sempre, mãe. Eu acho sim que o homem nasce, cresce e vai em busca de 

sua realização. Vai em busca de amor. E este amor pode vir de várias maneiras, de várias 

formas.  
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MÃE – (ARREGALA OS OLHOS) Não, meu filho... não está certo! 

RONALDO – Mãe, a senhora  não quer que eu seja feliz? 

MÃE – É o que eu mais quero. (PAUSA) Mas não deste jeito. Isto não está certo! (DEDO EM 

RISTE PARA ELE) 

(OS DOIS FICAM EM SILÊNCIO, OLHANDO UM PARA O OUTRO) 

– CORTA CENA –  

 

A repetição da fala de Ronaldo – “A senhora entendeu o que disse? (...) Eu sou 

homo....” retoma à primeira cena, interrompida com a revelação, deixando o telespectador em 

suspense. Se na cena anterior Ronaldo tomava conta do diálogo – já que ele é quem tinha algo 

a dizer e, conseqüentemente, mudar o rumo da história -, nesta cena, quando se retoma o 

assunto, é a mãe quem toma para si o comando da ação. Demonstrando sua autoridade, corta a 

fala do filho quando ele começa a repetir a palavra “homossexual”, como se sua simples 

menção fosse algo proibido, pecaminoso.    

Na verdade, é algo que está tão distante da realidade da mãe que ela só tem acesso a 

“estas coisas”, como ela diz, através da televisão, da imprensa. Chega a afirmar “quase não 

sair de casa”, onde, aparentemente, parece estar protegida. É como se um “problema” desses 

nunca pudesse acontecer com ela, mas sempre além dos limites do lar; com os vizinhos. 

A imagem fechada de um rapaz (um homem) chorando é uma imagem forte, emotiva, 

ainda mais que toda a cena é feita em trocas de closes entre Ronaldo e a mãe, aumentando a 

carga dramática do momento. Embora o choro possa demonstrar fragilidade, Ronaldo 

consegue colocá- lo como sinceridade ao compartilhar seu segredo com alguém que ama e de 

quem espera compreensão; aceitação.  

Novamente, a mãe demonstra estar no comando da ação da cena, reagindo 

negativamente com a cabeça enquanto o filho conversa com ela. Ela acredita ter a solução 

para o problema que se apresenta à sua frente e no qual ela quer “dar um jeito”. Isto fica mais 

evidente quando ela passa as mãos pelos braços do filho, como se o examinasse em busca de 

algum sintoma de sua homossexualidade. “Tem que ter algum tratamento”, comenta.    

Doença é o que Ronaldo não tem e ele, embora chorando, frisa isto para a mãe.  

Elza não consegue aceitar a verdade e procura outra justificativa, dizendo que foi 

“alguém que ficou enchendo” a cabeça do filho. Este refuta esses pensamentos. O 

preconceito – ou a dificuldade de aceitar-se – vem à tona na voz de Ronaldo quando afirma 

que ele “também não quis aceitar” sua condição. O rapaz, no entanto, nesse momento, já está 

convicto de sua decisão e, em seguida, complementa dizendo não poder lutar contra sua 
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natureza. O que ele quer é ser feliz, ir em busca de sua realização, de amor, venha este de que 

forma for.    

Representando bem o papel de mãe zelosa e que não compreende a amplitude da 

situação, Elza demonstra entrar em conflito ao dizer que o que mais deseja é a felicidade do 

filho. Em seguida, no entanto, com dedo em riste, desde que não seja “deste jeito”. 

O silêncio que se estabelece entre os dois aos final da cena coloca a situação em xeque: 

cada um tem sua opinião sobre o assunto. O telespectador tem de aguardar um pouco mais 

para saber o final do conflito. É um gancho forte e bem-articulado pelo escritor.  

 

Cena 3: (21/07/2001) 

(CONTINUA A CENA ANTERIOR. MÃE  E RONALDO ESTÃO CHORANDO) 

RONALDO – ... principalmente se a senhora me aceitasse14.  

MÃE – (BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE) Podia imaginar tudo na vida, menos 

isto.  

RONALDO – Isto também não é o fim do mundo, né, mãe? Poxa, eu não morri, não cometi 

nenhum crime. O que eu posso fazer para a senhora entender? 

MÃE – Filho, confia na sua mãe! Eu só quero ajudar. Tem que ter um jeito! (PAUSA) A 

Karine! É uma moça tão boa! Dá uma chance prá ela! 

RONALDO – Eu gosto muito da Karine. Faria qualquer coisa por ela, mas faria como amigo. 

(PAUSA) Eu tô te pedindo uma chance: prá que a senhora me aceite como eu sou. (ENTRA 

MÚSICA EMOTIVA) (RONALDO CHORA) Sei que estou destruindo vários sonhos seus... 

Peço desculpas por isto. (PAUSA) Mas eu não posso pedir desculpas pelo que sou!  

MÃE – (OLHOS ARREGALADOS, CHORANDO) Se o seu pai descobre isto... Não sei o 

que pode acontecer! 

RONALDO – Eu não estou preocupado com meu pai.(LEVANTA-SE BRAVO) Aliás, não 

quero saber a opinião dele prá nada. Tô preocupado com a senhora. Só queria que a senhora 

me aceitasse. Só isso. 

MÃE – Desculpa, filho....eu não consigo!... 

RONALDO – Eu entendo...(CHORA. FAZ MOVIMENTO DE QUE VAI SAIR) 

MÃE – Vai sair? 

RONALDO – Esfriar a cabeça... 

                                                 
14 A fita onde foi gravada a novela apresentou defeito e perdeu-se parte da fala de Ronaldo, onde ele expõe o 
desejo de ser aceito pela mãe em sua condição de homossexu al. 
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MÃE – (MÃE PERGUNTA COM O OLHAR DESVIADO E IRONIA) É este tal de Sérgio, 

né?  

RONALDO – Como é que a senhora sabe? 

MÃE – (CHORA) Acho que no fundo eu sempre soube!...  

(RONALDO SAI. MÃE FICA CHORANDO) 

– CORTA – 

 

Ronaldo retoma o controle da ação, disposto a mostrar que está empenhado em fazer 

valer sua decisão, apesar do sofrimento aos dois que a conversa causa. Os dois choram e o 

filho pede a aceitação da mãe. Esta se mostra desiludida com a decisão do filho, uma vez que 

“podia esperar tudo na vida, menos isto”. Em sua opinião, a homossexualidade se instaura 

como um mal maior na família. 

O filho, no entanto, traz sua mãe para a realidade, mostrando que tem outras coisas 

muito piores que a sua homossexualidade: “... não morri, não cometi nenhum crime”. É 

interessante lembrar que a homossexualidade já foi considerada crime e ainda o é, em muitos 

países, como apresentado no Capítulo 1. 

Sem argumentos convincentes, a mãe apela para uma saída que, a seu ver, pode resolver 

o “problema” do filho: uma namorada. Karine, a amiga de Ronaldo e apaixonada por ele, é a 

escolhida. O rapaz esclarece mais uma vez que sua relação com Karine é apenas de amizade.  

Nesse  momento, o mais importante na cena é Ronaldo conseguir a aceitação da mãe. 

Mais uma vez, ele insiste, chorando. Uma música emotiva toma conta da cena, para aumentar 

a carga dramática. Humildemente – “peço desculpas por isto” –, ele lamenta destruir os 

sonhos da mãe, as expectativas depositadas sobre ele. O que ele quer é ser simplesmente o 

que é: homossexual. Quanto a isto, não há como negar.  

A mãe parece já não ter mais argumentos para dissuadir o filho de sua decisão e resta 

colocar a autoridade do pai no meio da discussão. Ronaldo se exalta. Pela primeira vez, ele se 

levanta do sofá onde estão a conversar para mostrar sua posição em relação ao pai15. Elza não 

consegue aceitar a situação. A conversa parece não ter mais para onde evoluir e Ronaldo 

resolve sair. Importante perceber a fala final da mãe: “acho que no fundo eu sempre soube”, 

dando mostras de como a intuição materna, como popularmente se afirma,  costuma estar 

certa. 

 

                                                 
15 Ronaldo e o pai, desde o início da novela, não têm boa relação. Machista e ignorante, o pai bate na mãe, o que 
costuma causar mais revolta ainda em Ronaldo.  
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Cena 4: (23/07/2001) 

 (EXTERNA. RONALDO ENCONTRA SÉRGIO NA PRAÇA. OS DOIS SENTAM-SE EM 

UM BANCO) 

SÉRGIO – Nossa, que cara! Parece que viu fantasma! (PÕE A MÃO NA PERNA DE 

RONALDO) 

RONALDO – Não brinca que o assunto é sério. 

SÉRGIO – O que foi? 

RONALDO – Abri o jogo com minha mãe. Não consigo ficar mais escondendo. Eu gosto das 

coisas claras, transparentes. Detesto mentira na minha vida. 

SÉRGIO – E ela? 

RONALDO – Reagiu da pior forma possível. 

SÉRGIO – E você esperava outra coisa?  

RONALDO – (OLHANDO PARA O INFINITO) A gente espera... a gente sempre espera... 

– CORTA –  

Para “esfriar a cabeça”, tanto a do personagem, quanto do espectador, nada como ir para 

a rua. A cena se desenrola em uma praça e, embora não seja usado um plano muito aberto, o 

ambiente já não é carregado como na seqüência anterior, dentro da casa. Ronaldo encontra-se 

com Sérgio, seu namorado. A evidência de intimidade entre o dois fica por conta da mão que 

Sérgio, sutilmente, coloca sobre a perna de Ronaldo.  

A conversa entre os dois é sobre a revelação que Ronaldo fizera “há pouco” (no tempo 

da novela) para a mãe. Duas frases merecem destaque na cena: o fato de Ronaldo detestar 

mentira, o que justifica seu jeito de ser, sempre incomodado em não poder abrir-se com todos 

os amigos sobre sua homossexualidade; e a frase que fecha a cena, “a gente espera... a gente 

sempre espera...”, demonstra como o filho, no fundo, conta com o reconhecimento da mãe (ou 

dos pais)  para o jeito de ser de cada um.  

 

Cena 5: (23/07/2001) 

(MAE ESTÁ COSTURANDO À MAQUINA. DE REPENTE, TIRA OS ÓCULOS E 

RELEMBRA DA CONVERSA COM O FILHO. SURGE A IMAGEM DE RONALDO 

DIZENDO QUE É HOMOSSEXUAL. A CENA VOLTA PARA A MÃE, QUE COMEÇA A 

CHORAR. PÕE OS ÓCULOS E VOLTA A TRABALHAR) .  

– CORTA –  
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A cena é curta e serve para abordar o assunto em um dia onde nada mais é discutido. Tem 

uma música emotiva e a única fala é a de Ronaldo dizendo ser homossexual, o que reforça a 

imagem para o telespectador.  

 

Cena 6: (24/07/2001) 

(RONALDO CHEGA DA RUA E ENCONTRA MÃE NA SALA, SENTADA À MESA) 

RONALDO – Acordada até esta hora, mãe?  

MÃE – Já fui deitar, levantei outra vez. Não consigo pegar no sono. 

RONALDO – A senhora está deste jeito é por minha causa, né? 

MÃE – Não... deixa prá lá... 

RONALDO – Me diz uma coisa, mãe. A senhora preferia que eu continuasse mentindo para 

mim mesmo, é isso? 

MÃE – Ronaldo, eu não sei responder estas coisas. Por favor, não me faça pergunta que eu 

não sei responder.  

RONALDO – Não... não. Vamos falar sobre esse assunto sim. Eu tenho certeza que a senhora 

vai acabar entendendo. 

MÃE – (BRAVA) Eu não quero falar de nada, Ronaldo! Além do mais seu pai está em casa. 

Se ele ouve uma coisa dessa, ai meu Deus, não sei nem o que pode acontecer.  

RONALDO – Tá bom... eu já entendi. A senhora não está preocupada comigo. A senhora está 

preocupada é com as reações do “seu” Geraldo... (PAUSA. ENTRA MÚSICA TRISTE) Boa 

noite!... 

(RONALDO SAI E A MÃE FICA SOZINHA) 

– CORTA –  

 

A cena se desenrola a partir da repetição da fala de Ronaldo, quando diz à mãe “está 

deste jeito é por minha causa, né?”, remetendo a algo que já foi dito e que ainda persiste. 

Ronaldo insiste em tocar no assunto de sua homossexualidade, mas a mãe procura desviar a 

atenção: dele e dela. Ela mesma não quer pensar no caso, quando responde de forma 

autoritária que não quer falar nada. E ainda emenda dizendo que a presença do pai em casa é 

sinal de risco. Nesse momento, percebe-se uma cumplicidade dela com o filho, pois procura 

preservá- lo da ira do “seu” Geraldo.  
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Cena 7: (25/07/2001) 

(MESA DO CAFÉ. PAI, MÃE E FILHO À MESA) 

PAI – Tá um silêncio nesta mesa. Nem parece a mesma casa, pessoal. Que foi, Elza? 

MÃE – Nada. Estamos tomando café, né? 

PAI – E aí, filhão, como foi a noite com a namorada? 

RONALDO – (AÉREO) Tudo bem... 

PAI – Confessou, Elza!. Confessou. Então é namorada mesmo! (RONALDO FICA SEM 

JEITO) 

PAI – Como é que ela é, filhão?  É bonita? Loura? Morena? Olha, você tem que trazer ela 

aqui para apresentar prá gente!... 

RONALDO – Qualquer dia... 

PAI – Eu vou contar para todo os meus amigos lá no frigorífico que meu filhão está 

apaixonado. 

MÃE – Geraldo, vamos mudar de assunto... 

PAI – Ô dona Elza.... Não liga não, filhão, é ciúme de mãe! 

MÃE – (LEVANTA-SE) Vou requentar o leite que já esfriou... 

PAI – E eu vou embora... 

(RONALDO FICA NA MESA) 

– CORTA –  

 

O clima entre os três não é nada agradável. Não há música na cena, o que torna o 

ambiente pesado, frio. Há uma troca de olhares entre Ronaldo e a mãe durante o desenrolar da 

cena, confirmando a cumplicidade da cena anterior. Ronaldo é quem mais está desconfortável 

com a situação: não quer contar, mas sente-se péssimo com a fantasia que o pai cria.  

  

Cena 8: (26/07/2001) 
(RONALDO À MESA DO CAFÉ. MÃE COSTURA) 

RONALDO – Mãe!...(CHAMA A MÃE, MAS ESTA PARECE NÃO OUVIR) Mãe!...até 

quando a senhora acha que essa situação pode continuar? (MÃE NÃO DÁ ATENÇÃO. 

RONALDO SE LEVANTA DA MESA E CAMINHA EM DIREÇÃO À MÃE) Eu tô falando 

com a senhora, mãe. A gente precisa falar sobre este assunto. 

MÃE – Eu não tenho nada para falar. 
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RONALDO – Mas eu tenho, porque esta história toda está me fazendo muito mal. (PAUSA) 

Eu queria, mãe... Eu juro que eu queria que as coisas fossem diferentes, mãe, só para a 

senhora não sofrer. 

MÃE – (BRAVA) Então por que você não é diferente, hein, Ronaldo? Por que foi inventar 

tudo isto agora? 

RONALDO – Péra aí, eu não fui inventar nada.... 

MÃE – Isso é cabeça de moço... eu sei como é. Fica atrás de “sensação nova”. Mas isso 

passa... 

RONALDO – Isso não vai passar. E a senhora me conhece muito bem para saber que eu não 

sou do tipo de pessoa que está em busca de “sensações novas”. Eu procuro e sempre procurei 

a verdade; os sentimentos verdadeiros. 

MÃE – (COMO SE NÃO ESTIVESSE OUVINDO) Isso vai passar... eu sei que vai... 

RONALDO – Por favor, mãe, a senhora não está entendendo... 

(MÃE SE LEVANTA BRAVA DA MÁQUINA DE COSTURA) 

MÃE – Olha aqui, Ronaldo, o que eu tô entendendo é que eu quero as coisas como elas eram. 

Eu quero você com a Karine.! Eu quero os meus sonhos de volta, quero netos, quero uma 

nora, quero família... é isto que eu quero. Será que eu tô pedindo demais, hein meu filho? Eu 

não quero pensar, eu não quero aceitar nada. Eu não quero estas coisas que estão 

acontecendo! (SAI) 

(RONALDO FICA TRISTE NA SALA...) 

– CORTA –  

 

Embora querendo continuar a tratar do assunto já abordado em outros capítulos – 

percebemos aqui a importância da repetição na novela, com o uso de “essa situação”, “este 

assunto”, remetendo a uma continuidade de debate –, Ronaldo encontra forte resistência na 

mãe, que prefere não discutir nada. Prefere deixar as coisas como estão: ela continua a sua 

costura, o pai não fica sabendo de nada e não se toca mais no assunto.  

A frase dita pela mãe: “então porque você não é diferente, hein Ronaldo?” soa estranha 

nesse momento, se levarmos em consideração que, dentro da normalidade pretendida pela 

mãe, a homossexualidade do filho seria um fator diferencial, algo que ele “inventou”, como 

ela mesmo afirma. Ronaldo reage de forma incisiva, afirmando “eu não fui inventar nada”, 

ratificando alguns conceitos já abordados no Capítulo I e que afirmam ser a 

homossexualidade algo que já nasce com o ser humano. Ele não inventou, não procurou 
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“sensação nova”, simplesmente é homossexual. Ela, no entanto, continua a acreditar que “isto 

vai passar...”. 

O desabafo da mãe com relação à situação que se desenvolve há dias finalmente 

explode quando ela se levanta da cadeira e diz que quer “as coisas como elas eram”. A 

repetição do uso do verbo querer, nesse momento, tem um fator de peso. Fica muito evidente 

a visão egoísta de mãe, quando ela diz: “quero você com a Karine! Eu quero os meus sonhos 

de volta, quero netos, quero  uma nora, quero  uma família... é isso que eu quero. (...) Eu não 

quero pensar, eu não quero aceitar nada. Eu não quero estas coisas que estão acontecendo!”.  

Somente quando a mãe, chorando, fala de sonhos é que a música surge em cena, 

procurando criar uma empatia com o telespectador.  

Ronaldo, ao ficar sozinho no final, triste, parece querer demonstrar uma divisão em seus 

sentimentos: se, por um lado, ele ainda não tem a compreensão da mãe, por outro, parece 

entender o lado dela, situação que será retomada mais à frente, na análise de outra cena.  

 

 

 

Cena 9: (27/07/2001) 

(RONALDO NA SALA ESTUDANDO À MESA. A MÃE CHEGA DA RUA) 

MÃE –  (ALEGRE) Oi filho, faz tempo que chegou? 

RONALDO – Tem algum tempo sim. (RONALDO, SÉRIO, SE LEVANTA E VAI PARA 

PERTO DA MÃE, NO CENTRO DA SALA) Eu estava aqui esperando a senhora chegar. 

MÃE – Eu fui levar a outra chave para o seu pai, pois ele esqueceu aqui em casa.  

RONALDO – O Sérgio me ligou hoje? 

MÃE – (MÃE FAZ CARA DISTRAÍDA) Sérgio?... não me lembro.... 

RONALDO – Pois ele se lembra bem que a senhora pediu para ele nunca mais me procurar... 

(MÃE FICA SEM JEITO) 

– CORTA –  

 

Para a mãe, dando continuidade à cena anterior, pela forma tranqüila com que chega da 

rua, as coisas parecem ter voltado ao que eram antes: o filho estudando, a família feliz. 

Ronaldo, no entanto, ainda não dera o assunto por esgotado e “estava esperando” Elza para 

conversar. O fato de ela ter pedido ao namorado dele para não ligar mais para sua casa 

demonstra que ela quer – novamente o “querer” da mãe – dar fim ao assunto. Não é o que o 

filho quer, sim, pois ele também tem o seu querer!  
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Cena 10: (27/07/2001) 

(CONTINUAÇÃO DA CENA ANTERIOR. RONALDO NA SALA COM A MÃE. OS 

DOIS ESTÃO SENTADOS NO SOFÁ) 

RONALDO – A senhora acha que esta situação que está acontecendo está sendo fácil para 

mim? 

MÃE –  E para mim, então, Ronaldo? 

RONALDO – Eu sei que não porque a senhora faz questão de demonstrar e dizer isto a todo 

instante. (PAUSA) Mãe, a senhora não tem idéia do que estou passando... Eu tô com medo, 

mãe. Tenho medo que meus amigos descubram, que os pais dos meus amigos descubram e 

que assim de uma hora para outra, passem a me olhar com outros olhos; que eles comecem a 

fazer piadinhas pelas minhas costas; que eles me virem as costas.  

Sei que não vai ser fácil encarar as pessoas. O mundo ainda não lida bem com as diferenças. 

(ENTRA MÚSICA EMOTIVA) Mas, a senhora... Pensei que eu pudesse contar com a 

senhora, que pudesse me abrir. (CHORA) 

Eu sinto muito se não sou o filho que a senhora esperava. (MÃE COMEÇA A SE 

EMOCIONAR) Mas eu sou seu filho: o mesmo filho que te ama, que te respeita, que te 

protege; que vai estar sempre aqui ao seu lado pro que der e vier. (MÃE CHORA) Puxa, só tô 

te pedindo uma chance para ser feliz! Só isso... 

(MÃE CHORA, PEGA E BEIJA A MÃO DE RONALDO) 

MÃE – Ah, meu filho...me perdoa! 

(OS DOIS SE ABRAÇAM EMOCIONADOS) 

– CORTA –  

 

A mãe está sentada no sofá e Ronaldo inicia a fala em pé, ao seu lado. Quer dar um fim 

à dificuldade de relacionamento entre os dois, que se instalou depois que ele revelara sua 

homossexualidade. Senta-se ao lado da mãe e se abre: “a senhora não tem idéia do que estou 

passando”. Mais: mostra toda a sua fragilidade por sentir medo da discriminação das pessoas 

e pede colo para a mãe: “eu tô com medo, mãe”.  

Aqui, Ronaldo retoma o assunto da cena 8, quando diz não ser “o filho que a senhora 

esperava”, tentando resolver a questão do “querer” da mãe, mas lembra-a de que é seu filho, 

“o mesmo filho que te ama, que te respeita, que te protege, que vai estar sempre aqui ao seu 

lado, pro que der e vier”. Com estes argumentos, Elza chora. E Ronaldo faz um último apelo, 

pedindo uma chance para ser feliz.  
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Nesse instante, a mãe percebe que a felicidade do filho – e a dela também, pois sofria 

ante o sofrimento do filho – era muito mais importante que o preconceito. Chorando, ela pega 

as mãos do filho e as beija, pedindo perdão. A cena termina com os dois abraçados, 

chorando.  

 

Cena 11: (27/07/2001)  

(CONTINUAÇÃO DA CENA ANTERIOR. RONALDO E MÃE JUNTOS) 

MÃE – Eu não queria ter te magoado, filho, por nada deste mundo.  

RONALDO – Eu sei... Tá tudo bem agora... Já passou. 

MÃE – Como é que eu fui esquecer o filho maravilhoso que eu tenho, que está sempre ao 

meu lado, me protegendo... Ah, Ronaldo, eu não podia ter esquecido isto nunca. A única coisa 

que eu conseguia pensar é nesta coisa aí que você me contou.  

RONALDO – Tá tudo bem... 

MÃE – Você me entende? 

RONALDO – Eu entendo... Esquece, vamos começar do zero. Vai ser melhor prá nós dois.  

MÃE – Ronaldo, eu não posso dizer que eu acho normal tudo isto, que eu goste do que está 

acontecendo... mas eu vou tentar.  

– CORTA –  

 

Ainda sem entender direito o que acontece, Elza pelo menos mostra-se empenhada em 

“tentar”, o que, para a relação dos dois, representa um grande passo. 

Vale ressaltar que a forma como o assunto foi tratado durante praticamente uma semana 

em que a novela esteve no ar procurou valorizar o lado sensível de Ronaldo, sem cair no 

pieguismo ou na estereotipagem fácil. As cenas possuem um encadeamento lógico crescente, 

que culmina na reconciliação da mãe com o filho homossexual. Ronaldo faz de tudo para 

convencê- la de que não está fazendo nada errado, nem que não pode mais ser merecedor do 

seu amor, simplesmente pelo fato de ter uma orientação sexual diferente.   

Para os telespectadores que acompanhavam a novela, o diálogo entre os dois chegou a 

causar surpresa, uma vez que fora carregado de emoções verdadeiras que não estavam em 

cena apenas para fazer rir ou contribuir com o plano de vingança da protagonista. A 

homossexualidade trata-se de um tema que foi colocado para ser pensado, discutido e 

analisado profundamente pelo espectador. Tomando por base as cenas acima analisadas, bem 

pensadas, diga-se de passagem. 
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A partir desse momento, quando a mãe se reconcilia com o filho, a relação entre os dois 

volta a ser pacífica. Por um período, o assunto ainda é abordado na novela, até o pai ficar 

sabendo, quando fazem comentários sobre seu filho na rua; chamam “seu” Geraldo de “pai de 

boiola”. A princípio, a pedido da mãe, Ronaldo nega, mas, quando o pai mais uma vez bate na 

esposa, Ronaldo resolve enfrentá- lo e conta tudo. E mais: acabam colocando o pai para fora 

de casa.  

A mãe finalmente vai à Delegacia de Mulheres, denuncia o marido e pede o divórcio. O 

tema das drogas é supervalorizado na novela nesse período, deixando um pouco de lado a 

presença de Ronaldo. Enquanto isso, o personagem recebe um convite de uma bolsa de 

estudos para o Exterior. Sérgio, o namorado, não mais aparece e, sobre a homossexualidade 

de Ronaldo, não temos mais nenhuma referência. 

No capítulo final da novela, que foi ao ar a 31 de agosto de 2001, praticamente todo o 

elenco se reúne em um grande churrasco. Há uma passagem de dois anos e, sem avisar 

ninguém, Ronaldo chega de surpresa. Sozinho. Não há nenhuma alusão à homossexualidade. 

E a novela acaba.  
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CONCLUSÃO 
 

“Não tem sentido destruir a televisão, 
porque não é ela a culpada dos crimes 

que lhe são imputados” 
Ciro Marcondes Filho 

 
 

Ao resolvermos fazer uma análise descritiva da telenovela sobre a homossexualidade, 

por meio de observação direta e indireta, optamos por acompanhar a novela “Roda da vida”, 

pois, à época do início da pesquisa, era a única que apresentava um homossexual entre seus 

personagens. A Rede Record ainda não tem um núcleo de dramaturgia solidificado – e isto 

fica evidente na fala dos autores da novela –, o que contribuiu para que a nove la não tivesse o 

alcance que poderia ter se produzida em outra emissora. A questão do alcance é importante 

em uma telenovela pois  

 

uma das características fundamentais da telenovela padrão brasileira: a de ser uma obra 
em aberto escrita enquanto vai ao ar, sujeita a sofrer modificações que as circunstâncias, 
os acontecimentos do dia, o sucesso ou insucesso, o êxito e audiência e outros detalhes 
puderem lhe impor (PALLOTTINI, 1998, p. 73). 

 

A Rede Globo, por muito tempo, ainda será a maior referência no país quando o assunto 

for telenovela. “A Globo ampliou e desenvolveu o sonho e acabou ditando as regras. Ou se 

faz exatamente como ela, ou se sucumbe” (FERNANDES, 1997, p. 134). Não acreditamos 

que se chegue a tanto. Ela já está com seu espaço – no que diz respeito à teledramaturgia – 

delimitado, mas no mercado ainda tem lugar para muitas outras produções, de muitos outros 

canais. Autores de qualidade não faltam, atores com talento menos ainda, basta observar o 

tráfego entre uma e outra emissora por parte desses profissionais. Um investimento maior no 

setor de dramaturgia de qualquer emissora é um esforço necessário que muitas – a Record 

entre elas – têm feito. ZEVI GHIVELDER (apud ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p. 

112), diretor de programação da extinta Rede Manchete, diz que não há como correr disso, 
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afirmando que a Manchete, ao iniciar seu núcleo de dramaturgia, “simplesmente acabou 

constatando o óbvio: que não há uma grande rede de televisão no Brasil sem novelas”, pois “a 

telenovela é o produto mais rentável da história da televisão mundial”. 

O problema da troca de escritores da novela “Roda da vida” fez com que a trama 

tomasse um novo rumo, diferente do idealizado pela autora Solange Castro NEVES (2002), 

conforme entrevista ao autor deste trabalho (Apêndice 3). Ao optarmos por fazer uma 

observação descritiva do discurso da novela com relação à homossexualidade, esperávamos 

que houvesse coerência do início ao fim. Não foi o que se deu, no entanto, como constatamos 

ao final do Capítulo IV.  

Apesar do problema inicial a autora, os três escritores responsáveis pela novela “Roda 

da vida” foram categóricos ao afirmar que, embora a telenovela seja um produto diversional, 

o autor tem também uma responsabilidade para com o público, à medida que invade sua casa 

com informações as mais variadas. Entre estas, podemos ter conceitos científicos que sirvam 

para esclarecer o espectador sobre determinado tema veiculado na trama, mas não de forma 

didática. Não é esta a principal intenção de quem faz novelas.  

A abordagem do tema homossexualidade em “Roda da vida”, talvez pelas diferenças 

iniciais de opiniões entre os escritores, foi prejudicada e não foi aprofundada como 

inicialmente previsto. A justificativa apresentada por Enéas CARLOS (2002), da 

representação do Ministério Público para que amenizassem a abordagem do tema, deve ser 

levada em conta quando questionamos porquê o personagem Ronaldo se tornou um sujeito 

assexuado ao final da trama, uma vez que nem assumiu de vez sua homossexualidade, nem 

optou por ficar com a amiga Karine. É como se, de uma hora para outra, isso não tivesse mais 

importância para ele, mesmo tendo sofrido tanto ao revelar-se para sua mãe, como 

demonstramos no Capítulo IV.  

Foi também através de entrevista que o colaborador explicou a ausência do namorado 

de Ronaldo no final da novela: simplesmente, o ator não estava mais disponível, nem 

tampouco havia recursos suficientes para manter sua contratação até o final. Argumentamos 

com os autores Maria DUBOC (2002) e Enéas CARLOS (2002) se não poderiam usar uma 

fala em Ronaldo para justificar a ausência do namorado, a fim de que os espectadores que 

acompanhavam a novela desde o início não ficassem sem entender o que acontecera. 

Reproduzimos o diálogo que mantivemos com o último autor, onde ele faz sua justificativa:  
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William Trevizani – (...) Não ficou claro com quem que ele estava indo, e nem quando 
ele volta, o que aconteceu com ele... Eu falei assim “pronto, a religião evangélica curou o 
cara!”. 
Enéas Carlos – Não, não, aí a religião evangélica não entra não. 
WT – A religião evangélica é a direção da Record. 
EC – Não foi isso não. Na realidade foi falta de recursos. Eu acho que a religião 
evangélica cortou o orçamento. 
WT – Mas uma frase que ele falasse não ia ficar mais caro, para resolver a situação dele, 
será que não? 
EC – Mas vamos dizer... o que você tinha em mente que ele dissesse? 
WT – “O Sérgio não pode vir. Mas mandou um abraço”. 
EC – Mas é justamente... A gente... Olha,  é o que eu te disse, o máximo que a 
gente chegou foi na mão16. 
WT –  Mas isso não seria muito, Enéas...  
EC – Eu sei, não é muito enquanto... Assim, eu também acho que não é muito, 
mas quando você tem uma representação do Ministério Público nas costas é 
complicado... (CARLOS, 2002). 

 

Chegamos à conclusão, com base nas frases grifadas, de que pode ter mesmo havido 

censura da Record no que diz respeito à abordagem dada ao personagem. Se não houve uma 

censura explícita, como Enéas Carlos e Maria Duboc já relataram em trechos das entrevistas, 

fica evidente que o corte no orçamento foi um complicador ao manter-se a situação. Criar 

uma fala para resolver este problema não oneraria a novela em nada e o telespectador teria 

sido respeitado, uma vez que, ao acompanhar uma novela, este chega a envolver-se com seus 

personagens e quer saber que rumo suas vidas tomarão. É uma forma de dar rumo à sua vida 

própria.  

Não foi esta, porém, a opção que os autores – ou a direção da emissora – fizeram. 

Preferiram simplesmente colocar o assunto para debaixo do tapete. Fechamos este trabalho 

com a fala do personagem Ronaldo que utilizamos como epígrafe principal: “O mundo ainda 

não lida bem com as diferenças”. No nosso entender, resume bem a conclusão a que 

chegamos. Acreditamos, no entanto, que o assunto – a homossexualidade – continuará a ser 

lembrado, pesquisado, analisado, discutido e, quem sabe, então, servirá de enredo para 

novelas futuras, nas quais, de forma mais bem-elaborada, se possa colaborar para a 

diminuição de preconceitos e contribuir para um mundo melhor.  

Afinal, não seria este também um dos papéis da telenovela? 

 

 

 

                                                 
16 O autor refere -se à cena em que Sérgio pega discretamente na mão de Ronaldo, logo nas primeiras vezes em 
que este sai sozinho à noite, muito antes de revelar-se para sua mãe.  
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Ficha Técnica de “Roda da Vida” 
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Roda 
 da vida 

 
 
Um amor proibido e ambição sem limites de uma mulher, provoca uma tragédia em 
família. 
RODA DA VIDA, conta a saga de uma família, duramente castigada pela fatalidade. 
O amor entre os primos, CAIO e TAMIRES acaba na morte do patriarca da família. Essa 
tragédia fará desmoronar os fortes laços que unem pessoas do mesmo sangue. 
SOFIA, uma mulher bela e sem escrúpulos, aproveita-se disso, para transformar os 
membros dessa família em meras peças de xadrez, vingando-se assim, de uma injustiça 
cometida no passado. 
CAMILA, justamente a maior vítima dessa história, a mulher que perde o marido, tem a 
filha desaparecida e vê o filho se voltar contra ela, é quem reunirá forças para deter a 
sanha vingativa de sua inimiga e assim reconduzir a família no caminho do amor e do 
perdão. 
Só assim, o amor de dois jovens, que nascera maldito, poderá ser vivido em toda a sua 
plenitude, provando que era mais forte que o ódio e qualquer preconceito. 
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RODA DA VIDA – A AUTORA 

 
Solange Castro Neves é pedagoga e membro da Academia Araçatubense de Letras. 
Iniciou a sua carreira há 17 anos e, ao lado de Carlos Queiroz Telles, na TV Cultura, 
começou a escrever para a televisão. Com especialização em roteiro no exterior, onde foi 
aluna de Max Wylie em Los Angeles, Solange participou de várias novelas que marcaram 
a história da televisão brasileira. Colaboradora e co-autora de Ivani Ribeiro em "Mulheres 
de Areia", "A Viagem", "Sexo dos Anjos" e "Amor com Amor se Paga", bem como de 
Cassiano Gabus Mendes em "Brega e Chique", "Que Rei sou Eu' e "Meu Bem, Meu Mal". 
   
 
Em 1999, Solange Castro Neves teve a oportunidade de desenvolver sua primeira novela, 
"Marcas da Paixão" (pela Rede Record) e encarou como um desafio dos mais instigantes. 
Além de criar um novo campo de trabalho para tantos profissionais, pôde, ao lado da 
direção da casa, preencher uma lacuna há muito existente no inconsciente do 
telespectador brasileiro. 
 
Seu mais novo desafio é desenvolver a trama da nova novela da Record, "Roda da Vida", 
com estréia em 17 de abril de 2001. 
 
 
Núcleo Almeida Alencar 
 
MARCELO (Henri Pagnocellis - participação especial): Homem rico, fazendeiro, 
inteligente, idealista, sonhador, político, sensual, carismático, bom pai, amoroso. Casado 
com CAMILA, pai de ALEX e TAMIRES. Tem uma amante, SOFIA, por quem é 
tremendamente apaixonado, apesar de amar sua mulher. Morrerá nos primeiros 
capítulos, apartando a briga de seu filho ALEX e seu sobrinho CAIO. Confia ao irmão a 
proteção de sua família e também a de SOFIA. Sua morte mudará o rumo da história. 
 
CAMILA (Eliete Cigarini): Mulher elegante, fina, bonita, inteligente, sempre dedicada 
ao lar e à família; apesar de sensível, tem um temperamento forte. Esposa de Marcelo, 
mãe de ALEX e TAMIRES, excelente pintora retratista. (tipo Roberto Camasmie). A morte 
trágica do seu marido; seu filho e sobrinho envolvidos no acidente e sua filha grávida do 
primo, faz com que sua vida desmorone. Ela chega ao fundo do poço mas descobre a 
força dentro si para conseguir lutar e reunir novamente a família ao seu redor e afastar 
SOFIA da vida de todos. Através do seu trabalho, terá momentos de grande emoção, 
dando vazão à sua dor e revolta. É uma pessoa boa, espontânea, inteligente, leal, 
sincera, forte, que tem coragem de enfrentar a vida, sem ficar chorando muito tempo o 
passado. Prioriza a família acima de qualquer coisa. Amou demais o marido, apesar de 
tudo, e adora os filhos. 
 
CAIO (Carlos Casagrande): Jovem bonito, de uma beleza máscula, engenheiro 
agrônomo, trabalhador, romântico, carismático, inteligente, um jovem maduro, 
carinhoso, honesto. Toma conta das fazendas para a família, é o braço direito de seu pai, 
sendo um ferrenho antagonista de ALEX. Ama sua prima TAMIRES e vai lutar para 
convencê-la de que os dois não são culpados pela morte do pai dela. Fará de tudo para 
que os dois assumam o amor deles. Quando dá um ultimato em TAMIRES e essa opta por 
se afastar, ele tenta esquecê-la nos braços de CIDINHA, que o ama desde criança. 
 
TAMIRES (Cássia Linhares): Jovem romântica, sensível, meiga, carismática, possui 
porte altivo, luta pelo que quer. Formada em Publicidade e Propaganda com ênfase em 
administração mercadológica - marketing. Apaixona-se por CAIO, seu primo-irmão, 
mesmo sabendo que a família toda não aprovará o casamento e acaba engravidando 
dele, mas não poderia imaginar que esse amor provocaria uma tragédia: a morte de seu  
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pai, numa briga entre seu irmão e CAIO. TAMIRES perde a criança e logo depois seu pai 
morre nos seus braços. 
 
ALEX (Emilio Orcillo Netto): Jovem machão, impulsivo, de princípios rígidos, formado 
em administração de empresas, jovem sério. Tem um complexo de inferioridade por ser 
tão diferente dos seus dois primos (altos e loiros, de olhos claros). Filho de MARCELO e 
CAMILA, tendo apenas uma irmã, TAMIRES, mas cresceu junto com seus outros três 
primos. Namora VERIDIANA há muitos anos, uma moça simples, veterinária, sem 
vaidade nenhuma. 
 
DANIEL (Paulo Figueiredo): Homem de bem com a vida, amoroso mas sério, bom, 
honesto, trabalhador, inteligente, justo, correto, leal. Ama sua mulher e filhos. Apesar de 
ser um dos homens mais ricos da cidade, é simples e querido por todos. Com a morte do 
irmão, sua vida muda totalmente, pois até então, os dois eram sócios em todos os 
negócios da família. Por ser o mais velho, é o cabeça de tudo, e tomará conta da 
situação, resolvendo os problemas e se desdobrando para que a família permaneça 
unida. A promessa que faz ao irmão, balançará com o seu casamento por omitir da 
família a amante do irmão. Seu casamento passará por provas pois CIBELE, sente-se 
traída pelo fato dele não ter contado a verdade a ela, e também porque apesar de tentar 
negar a ele mesmo, sente-se, no fundo, atraído pela sensualidade de SOFIA, sentimento 
esse que lutará até o fim.  
 
CIBELE (Cléo Ventura): Mulher fina, elegante, romântica, ciumenta mas de bom 
coração, vive para o marido, seus filhos e sobrinhos, pois praticamente criou todos 
juntos. Exímia pianista. Não consegue esconder seus sentimentos. Através da música, 
extravasa as emoções, tanto que as crianças sabem quando a mãe está brava porque 
toca alto e rápido. Esposa de DANIEL e mãe de CAIO, LUIS CARLOS e BIA. A morte do 
cunhado transformará sua vida. Apesar de entender o amor de CAIO, seu filho, pela 
prima, o pivô da tragédia, compreende também a dor e o sofrimento da irmã. Fará tudo 
para ajudar e contornar a situação. Percebendo que o marido está se distanciando dela, 
teme perdê-lo e seguindo os conselhos da irmã, luta pelo amor dele. 
 
LUIZ CARLOS (Reinaldo Holzchuh): Jovem lindo, sensual, de chamar a atenção, 
super paquerado pelas mulheres. Idealista, sensível, inteligente. Formou-se em biologia 
e está fazendo tese para mestrado. Vai se apaixonar por VERIDIANA, no começo sem 
saber quem ela é, pela internet, com o apelido de PATINHA FEIA. Mais tarde, descobrirá 
que ela é a VERIDIANA, ex-namorada do seu primo, e apesar de não ser uma mulher 
bonita, e que antes nunca havia lhe chamado atenção, acaba amando-a pelo que ela é. 
VERIDIANA torna-se bonita para LUIZ CARLOS. Todos estranham sua paixão por ela, por 
ser uma moça feiosa, em vez de gostar de sua irmã KARINE, que o adora e é uma jovem 
lindíssima. (O Belo e a Feia) 
 
BIA (Francisca Queiróz): Jovem de mais ou menos 18 anos, comunicativa, alegre, 
moderninha, adora tudo quanto é novidade. Gosta da liberdade, é inteligente, 
independente, exótica, não segue padrões, amiga, líder nata, não tem papas na língua, 
tem muita afinidade com CAIO e um pouco menos com LUIZ CARLOS, mas os três 
irmãos são muito amigos. Faz cursinho para faculdade, onde é líder de sua turma. BIA, 
por sua franqueza, defende o amor de TAMIRES e CAIO, como também é amiga de KIKA 
e a ajuda, apesar desta estar envolvida com drogas, e sua família achar que não é boa 
companhia para ela. Através de BIA e sua turma, mostraremos a ansiedade dos jovens 
prestando vestibular, seus conflitos, amores, dificuldades, dúvidas, medos, incertezas. 
Abordaremos de uma maneira leve o problema das drogas. 
 
CIDINHA (Adriana Garambone): Jovem simples, de uma sensualidade brejeira, uma 
beleza selvagem. Luta pelo que quer, é determinada. É uma pessoa voltada para a 
natureza e monta muito bem à cavalo, está familiarizada com todos os problemas de 
uma fazenda. Guia trator e caminhonete. Filha única, foi criada pelo pai, por isso é uma 
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jovem livre, independente. Faz doces caseiros para fora e ajuda o pai, JOAQUIM, na lida 
da fazenda dos ALMEIDA ALENCAR. Ama CAIO desde criança, mas não é correspondida, 
e quando acontece a tragédia, fará tudo para ajudá-lo e nesse ínterim, tentará conquistar 
seu amor. Acredita que o fará esquecer TAMIRES. Ela não sabe da verdade sobre sua 
mãe e obrigará o pai a lhe dar o endereço da mesma e juntamente com CAIO, ficará 
sabendo o motivo pelo qual o pai nunca lhe falou sobre sua mãe. 
 
JOAQUIM (Altair Lima): Homem separado, rude, pessoa boa de coração, leal, 
trabalhador, honesto, administrador da fazenda dos ALMEIDA ALENCAR há muito tempo 
e gosta muito de CAIO. Quando percebe que sua filha CIDINHA é apaixonada por CAIO, 
tenta tirar de sua cabeça mas se culpa por tê-la criado livre no meio da natureza. Teve 
em sua vida apenas um grande amor, a mãe de CIDINHA. Tirou-a da vida fácil, casou-se 
com ela e lhe deu um lar, mas esta não se acostumou com a monotonia do dia-a-dia de 
uma fazenda, e voltou para a vida de antes. No fundo sente muito medo da filha puxar o 
sangue ruim da mãe. De tanto CIDINHA insistir, acaba dando-lhe o endereço da mulher 
que no passado quase acabou com sua vida. 
 
VERIDIANA (Kika Julianelli): Jovem inteligente, batalhadora, idealista, sonhadora, 
luta pela preservação da natureza, adora animais. Por se achar baixinha e gordinha 
desde criança, sendo ela a engraçadinha e a irmã mais nova a bonita, compensa sua 
falta de atrativos através da intelectualidade. Irmã mais velha de KARINE, totalmente 
diferente dela. Veterinária, não tem um pingo de vaidade, adora o seu trabalho, não 
tendo tempo para futilidades. Ama ALEX e namora com ele há muitos anos. Mas quando 
percebe que ALEX a deixou por outra mulher, SOFIA, super sedutora e sensual, resolve 
mudar sua maneira de ser. Passa por uma transformação, valorizando a sua beleza até 
então escondida. Ficará dividida entre o amor verdadeiro de LUIZ CARLOS e seu amor de 
juventude, ALEX. 
 
BRASILINA (Iara Jamra): Moça alegre, brincalhona, sonhadora. É boa de coração, 
trabalhadora. Vaidosa, está sempre se enfeitando mas sem muita noção de limites. 
Sempre para mais, deixando-a engraçada. Muito brejeira, usa expressões típicas da 
região, só fica triste quando se lembra que as suas seis irmãs se casaram e ela é a únic a 
solteira. Ela namora FREDERICO, mas brigam muito porque ela quer casar no papel 
direitinho, ter muitos filhos e ele não quer nem saber de papel passado, nem de filhos. 
Quer apenas juntar os trapos e morarem juntos. LINA sonha que um dia fará com que 
FREDERICO realize seus sonhos. Empregada de CAMILA, adora a patroa e fará várias 
artimanhas contra SOFIA pois sabe que esta era amante do patrão, mas como prometeu 
não contar nada, morre de dó da patroa. Tem muita vontade de contar-lhe a verdade, 
mas tem medo de ALEX. 
 
FREDERICO (Roney Facchini): Homem metódico, dos mínimos detalhes, de bom 
coração, solteirão nato, adora sua privacidade. Por isso, apesar de gostar muito de 
BRASILINA, tem medo de casar pois já se acostumou a viver sozinho e ter todas as suas 
coisas nos devidos lugares. Antigo empregado da casa de CIBELE e DANIEL. Por adorar 
toda a família como se fosse sua, fará de tudo para agradá-los sempre. Gosta dos cinco 
como se fossem seus filhos, mas seu xodó é BIA, e por causa dela estar metida com 
KIKA, acaba se envolvendo no problema de KIKA e acaba conhecendo sua mãe. Com seu 
jeito engraçado, convence a mãe de KIKA que mais importante do que os bens materiais, 
é o carinho. A mãe de KIKA acaba se apaixonando por ele. FREDERICO vai ficar dividido 
entre LINA e LUIZA. 
 
RODA DA VIDA - NÚCLEO SOFIA  
 
SOFIA (Helena Fernandes): Jovem de mais ou menos 25 anos, exótica, 
extremamente sensual (sem ser vulgar), elegante, ambiciosa, manipuladora. Estuda as 
pessoas antes de se aproximar delas, para conhecer-lhes os pontos fracos. Não mede 
conseqüências para conseguir seus objetivos. A única pessoa em quem confia é 
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MALAQUIAS, que a salvou de morrer queimada no casebre que vivia com seus pais. Para 
se vingar do passado, será amante de MARCELO e quando este morre, arma um plano 
para fazer de YASMIN uma ALMEIDA ALENCAR pois acredita que essa família lhe deva 
tudo isso e muito mais, por ter destruído a sua vida. Apenas uma vez se rende ao amor, 
colocando o coração acima da razão, quando se apaixona por ALAN LEE. Mas este era 
casado e não assume seu amor por ela. A partir daí, SOFIA torna-se fria e calculista. No 
fundo, é uma mulher que venceu na vida usando a única arma que tinha, sua beleza e 
seu poder de sedução, pois veio de baixo. Tem uma filha, YASMIN, a quem deseja dar 
tudo que não teve quando criança. Determinada, ambiciosa, vingativa, porque ainda 
criança lhe roubaram tudo, até mesmo a sua inocência. Envolverá com o seu charme e 
sensualidade, DANIEL e ALEX. 
 
MALAQUIAS (Tony Tornado): Homem forte, bom, simples, leal, de confiança de 
SOFIA, a quem salvou a vida quando ainda menina. SOFIA e YASMIN são sua família. 
Apesar de não concordar muitas vezes com o que SOFIA faz, entende o motivo do ódio 
que ela carrega no peito. É um homem bom, honesto, trabalhador, que dá a vida por 
SOFIA e YASMIN. 
 
YASMIN (Raíssa Medeiros): Menina de mais ou menos 7 anos, filha de SOFIA. É uma 
menina alegre, de sorriso doce. Conquista a todos que dela se aproximam mas sente 
muita falta do pai MARCELO, o único pai que conheceu. Às vezes não entende por que a 
mãe a proíbe de falar da vida dela fora de casa. Adora MALAQUIAS, se refugiando nos 
braços dele quando está triste. 
 
RODA DA VIDA - NÚCLEO CURSINHO 
 
 
PROFESSOR VIDAL (Claudio Cavalcanti): Homem idealista, honesto, carismático, 
inteligente, muito bom coração, viúvo, adora os jovens, faz de tudo para ajudá-los e para 
que aprendam a matéria. Adora sua profissão. Tem um relacionamento muito intenso 
com seus alunos. Despertará em KIKA uma paixão muito grande que leva, inicialmente, 
na brincadeira por achar que é uma transferência de afeto por ela não ter conhecido o 
pai. Ajudará KIKA a sair das drogas, se metendo em muitas confusões por causa disso. 
   
 
RAÍ (Augusto Vargas): É o mais velho da turma. Jovem sério, idealista, decidido, leal, 
amigo, maduro. Fez administração de empresas por influência do pai e agora voltou para 
o cursinho pois quer fazer medicina, seu grande sonho. É apaixonado por BIA. Como 
todos os outros, gosta muito do professor VIDAL e junto com ele ajudará a tirar KIKA do 
vício, descobrindo quem é o traficante. 
  
 
RONALDO (Ernando Tiago): É um jovem inteligente, muito sensível, super educado, 
romântico, sofrido, que apesar de não ter trejeitos afeminados, sofre por não poder 
assumir sua homossexualidade. Seu pai não o aceita como ele é e o rejeita sempre, 
sendo este um homem mulherengo e machista. Cresceu ouvindo as brigas do pai com a 
mãe. Odeia o pai por fazer a mãe sofrer e adora a mãe por esta lhe aceitar como é sendo 
sua melhor amiga. 
   
 
PIETRA (Priscila Asperti): Jovem muito bonita mas insegura, ingênua, influenciável. 
Está fazendo cursinho, mas não gosta de estudar. Está ali mais pela curtição e pelos 
amigos. Faz parte do grupo e se apaixona por RAFA, sofrendo muito ao perceber quem 
ele é. Resolve conquistar LUIZ CARLOS, pois não acredita que ele possa gostar de 
VERIDIANA, por considerar esta muito feia e sem atrativo nenhum. 
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KIKA (Samantha Monteiro): Jovem, insegura, solitária, carente, sofrida, com 
complexo de rejeição pois conheceu o pai muito pouco, sendo filha de pais separados já 
quando ela era muito pequena. Faz cursinho com a turma e vai se tornar viciada em 
drogas para fugir de seus problemas. Sua mãe trabalha muito para poder sustentar as 
duas. Através de KIKA mostraremos como faz falta uma família estruturada; quem é o 
traficante, como foi induzida a se viciar. A turma tentará ajudá-la e o professor VIDAL 
também. KIKA conseguirá sair das drogas, quando descobre que está apaixonada pelo 
professor e por querer a admiração dele. Terá forças para lutar quando percebe que é 
querida pelo professor e amigos e também por sua mãe, que através do professor, se 
une com a filha para vencer o vício. 
   
 
HELOÍSA (Nicole Puzzi): mãe de KIKA, enfermeira, separada do marido, criando sua 
filha sozinha. Como é jovem e bonita, acha que também tem direito de se divertir um 
pouco. Não tem muita afinidade com a filha pois essa acha que a mãe foi culpada pela 
separação do pai. Mulher forte, determinada, que ao perceber que a filha está viciada em 
drogas, no começo se revolta, decepcionando-se com a filha, mas depois cai em si e luta 
junto com o Prof. VIDAL e os amigos dela, para recuperar a filha das drogas e conquistar 
seu amor. 
  
 
GERALDO (Clemente Viscaíno): Pai de RONALDO, homem machão, adora futebol, 
corintiano roxo, não aceita o filho, sentindo até vergonha dele. Ignora-o quando não o 
ofende, por ele ser homossexual. Culpa a mãe por tê-lo criado embaixo da saia, ficando 
mariquinhas. Homem ignorante e extremamente egoísta. 
   
 
ELZA (Selma Egrei): Mãe de Ronaldo, Mulher sofrida, submissa, não vive bem com o 
marido, suporta suas grosserias pois não tem coragem de tomar uma atitude, por ser 
aquela ótima dona de casa que nunca trabalhou fora. Vive para o marido e o filho. Ama o 
filho e tenta protegê-lo de tudo e de todos, até mesmo do próprio marido. 
  
 
RAFA (Rodrigo Veroneze): Jovem frio, calculista, ambicioso, vaidoso, cultua o corpo. 
Possui uma moto incrementada, que é seu maior orgulho. Gosta de BIA, que é uma 
menina de cabeça feita e fala o que pensa, a quem por isso, ele admira. Mas BIA gosta 
de RAÍ. Através de RAFA, mostraremos que o traficante de drogas está sempre infiltrado 
na turma, se tornando amigo de todos, passa uma imagem saudável mas por trás, alicia 
os jovens que estão num momento difícil. 
   
 
MAURÍCIO (Daniel Dellias): Irmão mais velho de RAFA. Por não encontrar um 
emprego melhor e achar que o irmão ganha dinheiro fácil, tenta, de todas as maneiras, 
trabalhar com ele, ou seja, ser traficante. Briga muito com RAFA, por esse não o ajudar, 
chegando mesmo até a ameaçá-lo de contar a verdade a todos sobre o que o irmão faz e 
assim, apesar de RAFA ser contra, entra no mundo das drogas. No fundo, MAURICIO, 
apesar de ser mais velho, é muito mais ingênuo e acaba entrando em fria. 
  
 
FÁBIO (Luciano Faria): Faz parte da turma do cursinho. 
   
 
KARINE (Fabiana Alvarez): Jovem, exuberante, vaidosa, muito bonita e consciente de 
sua beleza, mas muito fútil. Gosta muito mais da companhia da turma do que de 
estudar. Ama LUIZ CARLOS e não se conforma por esse não dar a mínima para ela e 
adorar sua irmã VERIDIANA, que sequer gosta dele. Faz cursinho mas ainda não sabe o 
que quer. É uma pessoa indecisa e insegura. Faz parte da turma de BIA. 
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TELMO (Toni Correia): Filho de portugueses. Homem trabalhador, mestre em fazer 
sanduíches de todos os tipos. É engraçado, morre de ciúmes da mulher e conta sempre 
piadas de brasileiros. No fundo é uma pessoa muito humana. Dono do bar que é ponto 
de encontro do pessoal do cursinho. No fundo, TELMO não tem coragem de contar para a 
mulher que ele não pode ter filhos porque teve cachumba quando criança e houve uma 
complicação, ficando estéril. Assim, DOLORES que quer muito um filho, está sempre 
fazendo novos tipos de tratamentos para engravidar. 
   
 
DOLORES (Raquel Barcha): Mulher de TELMO, exuberante, cheia de vida, adora 
conversar com os jovens. Tem uma maneira provocante de se vestir. Espanhola que fala 
o que pensa, não tem papas na língua. Vive entre tapas e beijos com o marido por causa 
do ciúmes dele. Muito boa de coração e sempre disposta a ajudar os outros. Apesar da 
idade, sonha em ter um filho. Está sempre a fazer tratamentos para engravidar. 
  
 
CÁSSIA (Deborah Cardoso): Jovem simples, mas muito inteligente, trabalha no bar 
para poder estudar e viver. É uma pessoa batalhadora, determinada e que tem ânsia de 
aprender. Às vezes se revolta com a vida difícil que leva, enquanto muitos jovens ali, tem 
tudo para estudar e desperdiçam o tempo. Faz também cursinho com a turma. CÁSSIA 
gosta de RONALDO, admira sua educação, a maneira como a trata e fará de tudo para 
conquistá-lo. Não acredita que ele é homossexual. 
   
  
RODA DA VIDA – NÚCLEO FABRICA 
 
ALAN LEE (Juan Alba): Homem viúvo, muito charmoso, transado, roupas no estilo 
esporte fino, na última moda, rico, industrial, dono de uma das mais famosas empresas 
de cosméticos do Brasil. É sensual, másculo, sempre cercado de mulheres bonitas, mas 
que tem um trauma do passado: não aceita que a morte da mulher foi acidental. Teve 
um grande amor por SOFIA, só não assumindo o caso entre eles porque acreditava que 
sua mulher sofria do coração. Não poderia imaginar que SOFIA sumiria de sua vida, 
carregando uma filha dele no ventre. 
 
ELOÁ (Cláudia Liz): Mulher bonita, sensual, moderna, charmosa, inteligente, 
trabalhadora, esforçada mas amarga. Adora o seu trabalho e dedica-se ao máximo a ele. 
Há um mistério que a envolve, não permitindo que ela mostre seus reais sentimentos. É 
solitária e não fala de sua vida pessoal para ninguém. É manipulada por SOFIA, sua irmã, 
que conhece seu segredo. Por isso faz tudo que a irmã quer, apesar de muitas vezes ir 
contra seus sentimentos. Esse segredo só será descoberto no final da novela, quando ela 
percebe que foi um joguete nas mãos da outra. Gosta de ERIC mas vivem entre tapas e 
beijos. Por causa de SOFIA, tentará prejudicar TAMIRES na fábrica de cosméticos. 
 
ERIC (Marcelo Várzea): Chefe de Qualidade dos produtos da ERKS, será um grande 
amigo de TAMIRES. É sensível, sonhador, muito engraçado, trazendo alegria aonde 
chega. Tem um amor platônico por ELOÁ, pois esta o trata apenas como um amigo. É 
também amigo de ALAN, há muitos anos. 
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