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Resumo  
 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de doutorado3 sobre a 

representação da masculinidade na telenovela brasileira. A Favorita4 mereceu 

estudo de caso, mas outras novelas foram consideradas – neste artigo 

mencionaremos Duas Caras5, Fina Estampa6 e Caminho das Índias7. Para estudar 

a produção de sentidos que se forma no diálogo entre as representações da 

masculinidade das telenovelas com diversas outras representações presentes na 

sociedade brasileira, a ficção foi estudada como gênero do discurso da ideologia 

do cotidiano (M. Bakhtin), como texto da cultura (I. Lotman), documento de época 

                                                            
1 Artigo apresentado ao Grupo de Interesse 13, Ficción televisiva y narrativa transmedia, do XII 
Congresso da Associación Latinoamericana de Investigadores de las Ciencias de la Comunicación, 
a ser realizado de 6 a 8 de agosto de 2014, em Lima, Peru.   
2 Daniela Jakubaszko é Doutora em Ciências da Comunicação e professora da Escola de 
Comunicação da USCS – Universidade Municipal São Caetano do Sul. 
3 “A construção dos sentidos da masculinidade na telenovela A Favorita: um diálogo entre as 
representações da masculinidade na telenovela e as representações das manifestações 
discursivas do ambiente social brasileiro”. ECA-USP, 2010. A tese está disponível para download 
no Banco de teses da USP ou aqui. Em março de 2014 a página registra 1755 downloads da tese. 
4 Novela de João Emanuel Carneiro, exibida pela TV Globo em 2008 e 2009. 
5 Novela de Aguinaldo Silva, Globo, 2008. 
6 Novela de Aguinaldo Silva, Globo, 2012. 
7 Novela de Glória Perez, Globo, 2009. 



   
 

 

e lugar de memória coletiva (M. Halbwachs). Produções recentes como Amor à 

Vida8 e a minissérie Amores Roubados9 confirmam nossas hipóteses e 

conclusões, alguns apontamentos serão feitos no final deste artigo. Concluímos 

que telenovela, ao representar as relações de gênero, afirma-se no diálogo social 

no sentido de estimular e fortalecer os processos de democratização nas relações 

de gênero. 
 
Palavras-Chave: Telenovela brasileira, discurso, memória, cotidiano, 

masculinidade. 

 
Introdução 
 
Nesta ocasião em que se discute o pensamento crítico latinoamericano e os 

desafios da atualidade, torna-se apropriado refletir sobre as representações da 

masculinidade na telenovela brasileira. Vale notar que os 3 eixos temáticos 

(Integração latinoamericana e mudanças na hegemonia; Cotidiano; Processos de 

democratização da comunicação na América Latina) propostos por este congresso 

estão considerados neste estudo: o estudo da produção de sentidos entre o 

diálogo telenovela-audiência brasileira acontece em meio às práticas sociais e 

discursos do cotidiano; as narrativas propõem o fortalecimento da democratização 

nas relações de gênero, desafiando os padrões hegemônicos da masculinidade, 

estimulando transformações. Nossos estudos apontam para a confirmação de que 

as telenovelas rompem estereótipos e preconceitos de gênero, incentivando a 

tolerância e a aceitação da diversidade. 

 

Procuramos na telenovela e nas demais manifestações discursivas observar e 

descrever as experiências, os conflitos, os comportamentos, modos de pensar e 

                                                            
8 Novela de Walcyr Carrasco, Globo, 2013/14. 
9 Minissérie de George Moura, Sérgio Goldenberg, Flávio Araújo e Teresa Frota, Globo, 2014. 



   
 

 

sentir que se apresentam atualmente nas representações das vivências da 

masculinidade. Depois de observar e descrever as representações refletiu-se 

sobre o homem atual representado na telenovela: ao representar a masculinidade 

ela contribui para a resolução, entendimento e elaboração dos conflitos da 

atualidade? Como o machismo se faz presente na telenovela?  Como ela 

descreve e trabalha a condição masculina? E a condição masculina em relação à 

feminina?  

 

Como a telenovela reflete e refrata (Bakhtin) esse processo? Como estão nela 

construídos os sentidos e as práticas de masculinidade e o que ela propõe aos 

seus telespectadores? Há a prevalência de um ideal hegemônico ou ela trabalha a 

favor da diversidade? Ela propõe um ideal conservador? A telenovela trabalha em 

favor de um ou outro gênero?  Da democratização nas relações de gênero? 

 

A telenovela pode, através de suas narrativas e personagens, trabalhar na 

indicação de comportamentos e vivências a serem reproduzidas e outras a serem 

excluídas. Ela pode ser uma das referências sociais que ajudam a legitimar um 

modelo a ser buscado. A nossa hipótese é a de que a telenovela registra, 

modeliza e expressa as possíveis transformações e crises existentes no universo 

masculino, interagindo com o ambiente social e com as subjetividades de modo a 

criar condições para a formulação de novas propostas de explorações para as 

vivências da masculinidade. 

 

Caracterização do estudo: a telenovela brasileira como objeto de estudo 
 

Dentre os produtos televisivos brasileiros, a telenovela do horário nobre da Rede 

Globo é aquele que vem atingindo, por décadas, as maiores e mais amplas 

audiências. Maiores em termos numéricos absolutos, e mais amplas pela 



   
 

 

diversidade de público que consegue alcançar. Esse fato nos leva a questionar os 

motivos dessa duradoura e consolidada preferência de público. 

 

A qualidade do produto televisivo Telenovela Brasileira que hoje se constata na 

grade de programação brasileira é fruto de uma história de quase 50 anos. Não 

apenas da evolução técnica, nem somente da prática de se fazer roteiros, mas, 

sobretudo, da interação entre suas histórias, a história do formato e a história do 

próprio país. 

 

Não é mais possível negar a influência e a penetração desse produto na vida 

cotidiana dos brasileiros. Tão pouco é possível negligenciar o fato de que a 

telenovela já se apresenta como uma das tradições que contribuem para 

construção de sentidos de pertencimento, construção das identidades nacionais, 

dentro e fora do país. É uma narrativa contemporânea, de ampla aceitação e 

repercussão, de inegável importância. 

 

No mestrado (JAKUBASZKO, 2004), ao estudar os quarenta anos da telenovela 

no Brasil (1963 a 2003) percebemos o quanto as histórias narradas, seus temas e 

demais elementos de composição, se entrelaçavam com o momento de sua 

produção. A telenovela participa das agendas global, nacional e local. Participa da 

agenda do cotidiano e das datas que vão marcando a circularidade da passagem 

do tempo. Ela mesma é agora uma das formas mais privilegiadas que a nossa 

sociedade tem para fazer seus registros e resgates, como uma família faz um 

álbum de fotos ou filmagens e as revê, relembrando, reconhecendo e estranhando 

ao mesmo tempo. 

 

Ressignificam-se as experiências e a imagem de si mesmo, porque aquelas 

imagens não somente refletem como também refratam aquela fração de realidade 

capturada. Durante nossas pesquisas constatamos a existência de diversas 



   
 

 

possibilidades que a telenovela encontrou para interagir com o cotidiano com o 

qual dialoga. A partir desta constatação resolvemos, no doutorado, dedicar-nos ao 

estudo da telenovela “em tempo real”. Se com a pesquisa diacrônica pudemos 

compor, a partir da telenovela, álbuns10 da sociedade e cultura brasileira, para a 

pesquisa sincrônica, outro tema foi abordado: acompanhar as imagens veiculadas 

sobre a masculinidade.  Uma das razões da escolha foi uma observação de Motter 

(2000-2001) sobre a mudança na representação do homem em Laços de família 

(Manoel Carlos, Globo, 2000): 

 

O autor introduz também uma variável de nossa época, 

conseqüência das mudanças do modo de ser da vida 

em família, que é o novo papel do homem com relação 

aos filhos. Eles assumem cuidar deles com doçura, 

naturalidade e sem reclamações, o que sugere um 

comportamento plenamente assimilado e incorporado 

como prática cotidiana. (MOTTER, 2000-2001: 86). 

 

Considerou-se, na tese, que a masculinidade seja uma generalização, um lugar 

simbólico e imaginário, categoria que se cria para entender e explicar as vivências 

e comportamentos considerados como tipicamente masculinos na nossa cultura. 

Simpatizamos com as teorias que sustentam a hipótese da masculinidade como 

uma construção e não como algo dado, pré-determinado. 

 

Nossa hipótese era a de que podemos ver na telenovela o que é (e como é) ser 

homem no Brasil do início do século XXI e o que se espera desses homens. 

Pudemos observar o que está legitimado e o que está em processo de legitimação 

                                                            
10 Estou me referindo ao perfil dos temas de importância social tratados nas telenovelas e que 
compunham o quadro das preocupações gerais verificáveis nas décadas de 60, 70, 80, 90 e início 
de 00.  Também aos dois temas estudados: o do transplante de órgãos, partes e tecidos do corpo 
humano e o da dependência química. Ver: JAKUBASZKO, 2004. 



   
 

 

enquanto experiência e comportamentos válidos para a vivência da masculinidade 

de nosso ambiente sociocultural atual. A hipótese é a de que a telenovela registra 

e modeliza as possíveis transformações e crises existentes no universo masculino, 

interagindo com o ambiente social e com as subjetividades de modo a criar 

condições para a formulação de novas propostas de explorações para as 

vivências da masculinidade. 

 

Reflexão teórica: a construção teórica do objeto Telenovela 
 

Para entender o forte laço de afinidade entre a telenovela e sua audiência, o foco 

de observação se coloca sobre as experiências cotidianas que são desenhadas a 

partir do diálogo entre ficção e realidade, da interação entre as manifestações 

discursivas dos cotidianos ficcional e factual. Sem reduzir um cotidiano ao outro, é 

possível explorar a relação entre telenovela e sociedade: 

 

(...) investigar o cotidiano na telenovela nos permitiu 

identificar um modo fundamental de relação que ela 

mantém com a sociedade. Pudemos, a partir dessa 

categoria, entender melhor como se atenuam e se 

intensificam os diálogos que se processam entre ficção 

e realidade. (MOTTER: 2000-01: 75). 

  
Para observar a telenovela, ou melhor, o cotidiano ficcional, recorre-se à 

observação dos elementos necessários para a sua construção e composição: os 

signos verbais e não verbais e as combinações entre eles. 



   
 

 

De acordo com Lotman, nenhum texto11 pode ser lido através de apenas uma 

única linguagem, pois é a heterogeneidade semiótica que o compõe, ou seja, o 

jogo de sentido surge entre o texto e seu ordenamento estrutural que é 

necessariamente formado pela diversidade de gêneros e sistemas semióticos em 

suas relações de deslocamento e interação. Se as linguagens forem tomadas em 

separado, perdem-se as possibilidades de sentido que um texto produz. Para 

Lotman: “El texto es um espacio semiótico en el que interactuán, se interfieren y 

se autoorganizan jerárquicamente los lenguajes”. (LOTMAN, 1996: 105).12 

 

Entretanto, a simples observação dos signos, códigos e gêneros que compõem a 

telenovela não bastam ainda para explorar a multiplicidade de sentidos que aí se 

produzem. Para entendê-la como um texto da cultura (Lotman) e como um gênero 

do discurso (Bakhtin) é preciso também considerar que o processo de semiose 

não está fechado em si, pois os sentidos de uma enunciação dependem do lugar 

que ela ocupa no diálogo com a cultura, com o todo do espaço semiótico que a 

envolve: a semiosfera13. Ou, nas palavras de Bakhtin, um enunciado concreto é 

“um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados (...) e não 

pode ser separado dos elos precedentes que o determinam tanto de fora quanto 

de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas”. 

(BAKHTIN, 2003: 300).14 

                                                            
11 É importante lembrar que o conceito de texto, conforme proposto por Lotman, deve ser 
entendido em sentido amplo e nunca reduzido ao material verbal já que ele sempre se compõe de, 
no mínimo, dois códigos semióticos.  
12 Trad.: O texto é um espaço semiótico no qual interagem, se interferem e auto-organizam 
hierarquicamente as linguagens. 
13 A semiosfera é um conceito criado por Lotman em analogia ao conceito de biosfera, formulado 
pelo biólogo Vernadski. Ela pretende representar o continuum do espaço semiótico no qual ocorre 
a permanente interação entre os diferentes textos e linguagens. Fora dela seria impossível a 
existência da semiose. Desse modo ela passa a ser o ponto de partida para a investigação da 
produção de sentido já que qualquer ato sígnico só terá “realidade” no contexto do universo 
semiótico chamado semiosfera. Falaremos do assunto no primeiro capítulo. 
14 A atitude responsiva, assunto abordado no capítulo um da tese, está pressuposta pela 
alternância dos sujeitos no diálogo, é a fase inicial e preparatória da resposta ao enunciado, pois, o 
processo de audição, recepção, não é passivo, mas ativo: enquanto se ouve formulam-se 



   
 

 

Quando integrado à cultura, o texto passa a assumir outra função que não a 

simples transmissão de mensagens e informações: a geração de novos sentidos. 

Por ser um elo numa cadeia ininterrupta, carrega em si a memória de outros textos 

da cultura, supõe complexas relações não apenas com seus leitores, mas também 

com o contexto cultural em que está inserido, produzindo novas mensagens nas 

relações que estabelece entre e com: destinador e destinatário; auditório e 

tradição cultural; o leitor consigo mesmo; leitor e texto; texto e contexto cultural; 

texto e metatexto. 

 

Portanto, o texto não pode ser visto apenas como a realização de uma mensagem 

numa língua qualquer, mas como um complexo dispositivo pensante (Lotman), 

que guarda variados códigos e é capaz de transformar as mensagens recebidas e 

de gerar novas mensagens. 

 

Faz-se necessária também, para o estudo da produção de sentido, a observação 

do ambiente e do horizonte social de uma enunciação, bem como dos pactos 

implicados na relação entre texto e cultura. Bakhtin (1992) identifica duas 

principais instâncias discursivas que se mantém em diálogo no ambiente social: a 

da ideologia do cotidiano – em seus níveis superiores e inferiores – e a dos 

sistemas ideológicos constituídos, esfera do discurso oficial. De acordo com 

Motter (2000-01) podemos localizar a telenovela no que Bakhtin chama de níveis 

superiores da ideologia do cotidiano e considerá-la como um lugar de memória 

coletiva. 

 

A telenovela, por disponibilizar um material audiovisual, estar marcada pelo 

cotidiano do momento presente, inserir temas e acontecimentos da atualidade em 

suas tramas, trabalhar com as diferentes manifestações discursivas do ambiente 

                                                                                                                                                                                     
enunciados para a compreensão, concordância, discordância, complementação, etc. do enunciado 
ouvido.  



   
 

 

social de modo a compartilhar referenciais com seus interlocutores, entre outros 

aspectos, forma vínculos com a história e a memória brasileiras: 

 

Pode-se observar que ela fala predominantemente do 

presente do qual incorpora o cotidiano nos seus múltiplos 

aspectos: modos de viver, de pensar, sofrer e conviver com a 

realidade em transformação (...) ela fala sobre hábitos, 

costumes, preocupações que perpassam a vida cotidiana de 

um momento que ela seleciona e fixa como ambiente 

sociocultural para estruturar uma história. Ela mesma tecida 

de acontecimentos em sintonia com a realidade social, seus 

problemas, refletidos nos conflitos vividos no âmbito do 

privado, do individual das personagens. (MOTTER, 2000-

2001: 78-79). 

 

O entendimento da ficção como um texto da cultura pressupõe o estudo desses 

vínculos. Também segundo Lotman não é possível estudar textos sem considerar 

o papel ativo da memória para o desenvolvimento da cultura e seus processos de 

produção de sentido. Ainda que existam certas nuanças que particularizam o 

conceito de memória presente em Lotman, podem-se encontrar inúmeras 

convergências entre seu pensamento e os estudos desenvolvidos por Halbwachs 

(1990) e Le Goff (1990). Não se pode esquecer que, para esses autores, a história 

e a memória também são modos de narrar. No trecho acima citado podemos 

vislumbrar um pouco da trama complexa que se forma no tecido dos textos da 

cultura. 

 

 

 

 



   
 

 

A construção teórica do objeto deu-se a partir das seguintes diretrizes:  

 

1) A telenovela foi estudada como uma enunciação (Bakhtin) dentre tantas outras 

que povoam a nossa realidade. 

2) A telenovela foi entendida como um gênero do discurso (Bakhtin), pois, apresenta-

se como um tipo estável de enunciado. 

3) Por ser um elo na cadeia discursiva, além de transmitir significado, contribui para 

gerar novos sentidos; foi entendida, então, como um texto da cultura (Lotman) que 

carrega memória e história enquanto gênero discursivo e enquanto documento 

que registra e modeliza as transformações socioculturais. 

4) Como um texto, a telenovela participa da semiosfera (Lotman) e está marcada 

pelo hibridismo, já que se compõe a partir da interação entre diferentes códigos. 

5) É uma enunciação dos níveis superiores da ideologia do cotidiano (Bakhtin) que 

mantém diálogo com os níveis inferiores, os sistemas constituídos da ideologia 

oficial e com os indivíduos que fazem parte desse ambiente social. 

 

Nossa intenção, portanto, foi acompanhar uma fração do diálogo social observado 

a partir da telenovela, mais especificamente das imagens sobre a masculinidade 

veiculadas pela telenovela do horário nobre da Rede Globo. Para acompanhar 

esse diálogo precisamos então do auxílio e da combinação de diferentes teorias e 

métodos. Se a telenovela brasileira, ao longo de sua existência, foi se fortalecendo 

enquanto produto de comunicação de massa na medida em que foi construindo 

vínculos com a história e a memória do país, com a economia, a política, com a 

cultura e as práticas socioculturais brasileiras, com a experiência cotidiana nas 

esferas pública e privada, com a vida de cada um de seus espectadores, com o 

imaginário de nossa época, enfim, para estudá-la é preciso considerar todas essas 

vinculações que, de diferentes modos, se fazem presentes nas tramas ficcionais e 

se tornam visíveis e concretas nos textos construídos e seus signos. É através, 

então, dessas marcas que observamos que tentaremos sublinhar e tornar mais 



   
 

 

evidentes tais vinculações e diálogos mantidos com a telenovela. Nosso ponto de 

partida passa a ser, portanto, os estudos de linguagem e a semiótica da cultura. 

 
Metodologia: a observação do diálogo entre a telenovela e o cotidiano 
sociocultural brasileiro 
 

Para atingir os objetivos propostos fizemos uma combinação de métodos e 

procedimentos como pesquisa histórica, bibliográfica e análise qualitativa.  

 

Dividimos o trabalho em cinco etapas gerais: 

 

Etapa 1 - Pesquisa e estudo da bibliografia. 

 

Etapa 2 - Seleção da amostra: rastreamento do tema e seleção das obras para 

estudo. 

 

Etapa 3 - Detalhamento, descrição e interpretação das informações da ficção: para 

a observação da construção dos enunciados recorreremos à pesquisa de 

produção de sentido - observação das narrativas e personagens, bem como 

análise sígnica. 

 
Etapa 4 - Pesquisa no ambiente social: observamos as manifestações discursivas 

não-ficcionais sobre a questão da masculinidade. Estudamos as representações 

da masculinidade nas manifestações discursivas da ideologia oficial e da ideologia 

do cotidiano em seus níveis superiores e inferiores. 

 

Etapa 5 - A análise e os resultados: confrontamos as análises descritivas e 

interpretativas dos objetos a fim de perceber, nas fronteiras, sua interação 

discursiva nessa semiosfera. Percebemos os sentidos sociais construídos da 



   
 

 

masculinidade e sua modelização na telenovela; o diálogo entre as diferentes 

visões do assunto e avaliamos de que modo a telenovela se propõe contribuir com 

o processo de construção/reconstrução da imagem e das experiências do homem 

brasileiro atual.  Portanto, a análise confrontou a construção teórica e empírica do 

objeto. 

 

Neste artigo apresentaremos um resumo das análises das telenovelas trabalhadas 

na Tese. 

 

As análises: as representações da masculinidade na telenovela  
 

A representação da masculinidade ideal 

 

Estudando A Favorita, descobrimos com Zé Bob, quais são os atributos de 

masculinidade valorizados pela telenovela, propostos como ideal, por meio da 

personagem protagonista. Normalmente, qualquer que seja a telenovela, os heróis 

– ou “mocinhos” - carregarão os seguintes atributos: ser honesto, confiável; tem 

princípios morais de dignidade e integridade e age de acordo com eles; tem uma 

profissão da qual se orgulha; por ser heterossexual, pode até ser “mulherengo”, 

mas até encontrar o amor verdadeiro, quando deve ser fiel (nunca é “canalha”); é 

romântico; tem bom gosto; tem amigos sinceros; é interessante e bonito; pode ter 

um ar de mistério; se pai, importa-se com a paternidade; desmascara os vilões; é 

corajoso. 

 

Acreditamos ser possível generalizar a valorização de tais atributos para as 

demais telenovelas, já que a maioria das características mencionadas será 

recorrente em outros personagens, e em outros autores, para valorizar um modelo 

de masculinidade como o ideal a ser buscado. Claro que atualmente já há certa 

pluralidade nas representações e podemos encontrar heróis “menos perfeitos”, 



   
 

 

como o bem intencionado, mas autoritário, Juvenal Antena (Antonio Fagundes), da 

novela anterior à Favorita, Duas Caras de Aguinaldo Silva (2007), mas que 

também mostrava heróis ideais como Evilásio (Lázaro Ramos) e Professor 

Madureira (José Wilker). De qualquer modo, Juvenal sofrerá uma sanção negativa 

por seus desmandos: ele termina a trama sem o final feliz do casamento com a 

bela Alzira (Flávia Alessandra), que para novela é uma punição e tanto. Ele 

perdeu a briga dos sexos pelo poder da relação. O macho impunha condição à 

fêmea: que ela parasse de exercer a sua profissão de dançarina noturna de pull 

dance, mas a heroína não aceitou a condição e preferiu ser dançarina em Ibiza, na 

Espanha. Ele poderia ter aceitado uma relação de outro tipo que não a do 

casamento convencional, não poderia? Me ele não quis, ele não suportaria os 

olhares de outros para sua esposa, a dúvida da fidelidade da mulher. 

 

Em Caminho das Índias, Raj (Rodrigo Lombardi) era a representação do homem 

ideal enquanto seu rival Bahuan (Márcio Garcia) não era o tipo puro nem de herói 

nem de vilão, já que tinha boas qualidades e tinha falhas de caráter. O primeiro é 

íntegro, justo, sincero, marido exemplar, filho exemplar, empresário bem sucedido, 

perdoa Maya por enganá-lo, por dizer que o filho, que era de Bahuan, era dele. 

Tudo isso além de ser bonito. Seu único mal foi se envolver com uma brasileira 

sabendo que sua família tradicional indiana não aceitaria a união com uma 

estrangeira. Mas por um tempo ele se ilude e faz Duda (Tânia Khalill) sofrer muito, 

já que ela não entende que ele precisa obedecer aos pais ou ficará sem família e 

sem casta, no caso, sem identidade. Ele também sofre muito por casar com uma 

mulher gostando de outra, mas Duda acha que ele é um cafajeste como tantos 

que existem por aí. Do mesmo modo Maya (Juliana Paes) casa-se com Raj 

gostando de Bahuan.  Entretanto, se isso pode ser estranho para nossa cultura, 

do ponto de vista da cultura indiana, o que importa é construir um amor. E Maya e 

Raj conseguem, apesar de todos os obstáculos. Então, aqui, Raj tem como 



   
 

 

recompensa por sua nobreza o amor da heroína, o final feliz da vida amorosa e 

familiar segundo as expectativas da manutenção da tradição. 

 

Podemos considerar que há sempre uma representação da masculinidade ideal, 

desejada, e da masculinidade oposta, a ser transformada. No meio, ficam as 

representações secundárias, mais próximas da nossa realidade. 

 

Em Caminho das Índias, no outro pólo extremo da masculinidade ideal, está a 

masculinidade criticada representada por Zeca (Duda Negle): garoto sem limites 

de classe média alta, cujo passatempo é infernizar a vida alheia. Zeca e sua turma 

jogam ovos pela janela no pé dos pedestres para treinar a pontaria; praticam o 

bulling na escola; dirigem carro em alta velocidade para “tirar finas” das pessoas 

na rua; atiram com pistola de paintball (atiram bolas de tinta). Agrediu um rapaz e 

foi filmado. A imagem foi parar no Youtube e nos telejornais. Frente ao juiz, junto 

ao seu pai e advogado, aceitam o acordo que só podem fazer porque podem 

pagar. A falta de uma ação educativa nesse momento oportuno justifica a 

legitimação do comportamento que, então, não tem porque mudar. Com o 

pagamento de 10 cestas básicas, o garoto volta a ser réu primário. A autora critica 

a falta de limites em nossa sociedade e com isso também critica a educação dada 

aos filhos, sobretudo homens, na qual é possível toda a prática de falta de ética, 

de “tirar vantagem”, de violência, tudo para provar superioridade e poder. O pai de 

Zeca, César (Antonio Caloni), é o típico malandro, mau exemplo que estimula o 

filho a brigar na rua e a cometer pequenos delitos. É nesses momentos que eles 

exercem sua masculinidade e conseguem se auto-afirmar. Através de ambos, 

Glória Perez faz a crítica de um modelo de masculinidade, que apesar de estar em 

voga em alguns segmentos, não deveria ser seguido. Como os autores podem 

sugerir soluções para nosso mundo através do seu mundo imaginado, neste caso, 

a autora fez a sua transformação quando, no final, de novo em frente ao juiz, 

agora por ter atropelado Duda e fugido, Zeca recebe como pena a prática de 



   
 

 

serviços comunitários, uma opção que existe na lei brasileira, mas é pouco 

utilizada. Como ele era praticamente um “produto” dos pais, o garoto descobre 

outro mundo ao ter que ler e contar histórias para crianças de orfanatos. Foi uma 

maneira de dizer que os jovens refletem a educação que damos para eles. 

 

Enfim, nas telenovelas teremos sempre a representação da masculinidade ideal, 

do seu oposto, e a representação de dramas comuns. Zé Bob e os demais galãs e 

heróis das telenovelas são bons exemplos de representação do homem ideal. 

Agora vamos observar o oposto da masculinidade ideal em A Favorita: que tipo de 

masculinidade ela condena? 

 
A representação do machismo que gera a violência contra a mulher 

 

A história de Leo (Jackson Antunes) e Catarina (Lília Cabral) faz a crítica ao 

machismo e à violência contra a mulher. Leo é o típico machista: a mulher serve 

porque deve ser dona de casa e deve cumprir com suas obrigações conjugais 

sempre que ele estiver com vontade. Também é quem deve estar disponível para 

ouvir reclamações e más-criações quando o macho estiver com problemas ou 

simplesmente mal humorado. Vive criticando e jogando a mulher para baixo. 

 

Também se definem os atributos que as telenovelas desprezam num homem: 

bebida em excesso; agressão contra a mulher e a família; fofoca, calúnia e 

maledicência; assédio sexual, falta de compreensão e diálogo com a família; falta 

de valorização da esposa; ser mesquinho; importar-se apenas com o trabalho; ser 

bajulador do chefe, tratar mal a família da mulher; usar palavreado chulo; ser 

preconceituoso, praticando discriminação racial (Alicia e Didu) e contra orientação 

sexual homossexual (Estela), discriminação contra a mulher (Catarina, Dedina); 

agredir fisicamente a esposa, ou qualquer mulher. 

 



   
 

 

É interessante notar que a infidelidade não é tão grave quanto o comportamento 

do “cafajeste”. Basta que vejamos as histórias dos outros personagens que foram 

infiéis aos seus parceiros, mas não foram ridicularizados: Átila, Copola, Cassiano, 

Gonçalo. Com exceção de Dedina que, provavelmente por ser mulher, acabou 

sendo severamente punida, como veremos logo adiante. Leo também teve 

participação na história de Dedina. Era ele quem provocava Elias, rotulando-o de 

“corno”, e Damião, rotulando-o de “traidor”. Dedina era a “vagabunda”. 

 

Leo não sofrerá nenhuma transformação, ele não vai se regenerar. Ele vai acabar 

solitário, voltando para seu lugar de origem, sem ser querido por ninguém, 

parcialmente perdoado pelos filhos, que dizem “é pai, afinal”. A punição do macho 

foi a solidão, o abandono e rejeição da rede social, o desemprego. É que a 

história, na verdade, é de Catarina. O autor nos mostrou um percurso de 

emancipação feminina. De dona de casa, mãe, esposa dedicada e dependente à 

mulher independente, separada e feliz. De machista a feminista. É interessante 

notar que nas telenovelas, as mulheres que, ao final, ficam sem um par amoroso, 

de alguma forma, por alguma razão, estão sendo punidas. Catarina, não. Se ela 

chega ao último capítulo e opta por não se casar com Vanderlei (Alexandre Nero), 

é porque não quer voltar à condição de esposa dedicada e dependente. Para ela, 

o divórcio foi a recompensa, ou melhor: a liberdade e a autonomia foram seus 

prêmios por uma conduta exemplar. 

 

Catarina não teve que recorrer à delegacia de mulheres, mas reapoderou-se de 

sua dignidade. Tornou-se um exemplo para as mulheres que querem mudar suas 

vidas, emancipar-se, deixar de alimentar o machismo.  

 

Leo não tinha uma qualidade sequer porque ele não é a representação de um 

homem, mas a representação de uma situação: da prática condenável do 

machismo e da violência doméstica. Nesse sentido a telenovela tematizou a 



   
 

 

violência doméstica, contribuiu para fazer a crítica e propor modelos de 

comportamento diferentes. Numa sociedade como a nossa em que o machismo 

pode ser considerado como comportamento natural, a telenovela presta um 

grande serviço ao expor o machismo.  

 

Entretanto, como as telenovelas refletem a nossa realidade, com a história de 

Dedina (Helena Ranaldi) emerge o machismo “invisível” de nossa cultura.  

 

Dedina é casada com Elias (Leonardo Medeiros) e começa a ter um caso com um 

dos melhores amigos do marido, Damião (Malvino Salvador). A história de Dedina 

entra em contradição com a história de Catarina. Uma mulher forte, guerreira, se 

torna frágil e débil. A imagem da mulher adúltera jogada em praça pública nos 

remete àquela antiga visão da mulher, mas que ainda aparece vez ou outra, como 

a “metade perigosa”, como a serpente que enfeitiça o homem, como a 

personificação do mal. 

 

No fim, enlouquecida, largada na rua, ela adoece e, então, se torna digna de pena. 

Seu castigo é a morte, o melhor lugar para o vilão que não tem mais lugar na 

história que está sendo contada. Foi o que aconteceu com Dedina. Ela morreu de 

culpa, de vergonha, de pena e ódio de si mesma. Morreu pedindo perdão aos 

homens que a rechaçaram. Por que ela perdeu o juízo por causa de um homem? 

Por que ela saiu de casa sem direito a nada? Por que ela ficou sem ter onde 

morar? Por que ela abandonou o trabalho? Ela seria demitida por trair o marido? 

Por que ela abandonou a própria vida enquanto Damião se refez? Porque todo o 

machismo invisível que fora criticado na história de Catarina emergiu feroz na 

história de Dedina. 

 
 
 



   
 

 

A representação da diversidade na construção das masculinidades 

 

A história de Orlandinho (Iran Malfitano) fez muito sucesso por ser engraçada e 

comovente ao mesmo tempo. Eles vivem um amor profundo, ingênuo, sem 

malícia, quase sem querer. Mas o que a história de Orlandinho nos fala sobre a 

masculinidade, mais do que sobre a homossexualidade? 

 

Se como afirmou Gikovate (1989), todos os homens, alguma vez, sentem a dúvida 

de ser homossexuais, Orlandinho não teve medo e pagou para ver. Tentou ser 

gay, nos modos, nos gestos, na paixão platônica por Halley (Cauã Reymond). 

Talvez ele não se sentisse muito homem. Talvez ele tenha sido um daqueles 

garotos que optou por seguir a homossexualidade por ter fracassado em todas as 

provas de masculinidade da infância e adolescência. A honra e a masculinidade, 

desde tenra juventude, estão associadas às conquistas sexuais e às provas de 

masculinidade. No senso comum, a masculinidade está em oposição à 

homossexualidade, e os homens heterossexuais não reconhecem masculinidade 

nos homossexuais. Nesse jogo, os rapazes crescem com pavor da intimidade 

física com outro homem. Por isso o coro geral da audiência cantava: nunca vi um 

gay virar macho; não tem volta; isso é só em novela. Segundo Gikovate: “Está, 

pois, plenamente justificado o pânico que nossos pais – e depois nós mesmos 

como pais – tinham acerca dos riscos da homossexualidade. Onde há fumaça há 

fogo” (1989: 146).  E o pai de Orlandinho, assim como o pai de Bernardinho 

(Thiago Mendonça) de Duas Caras, se constrangiam pelo jeito efeminado dos 

filhos. Pelo mesmo medo, em Caminho das Índias, César estimulava o filho Zéca 

a cumprir tantas as provas de masculinidade, de agressividade, de violência. 

 

A provocação com o senso comum de “gay não volta a ser hetero” nos sugere 

uma proposta para a liberação dos preconceitos, uma proposta para a sociedade 

ter maior aceitação com as diferenças, com o que não é padrão. A história de um 



   
 

 

gay que volta a ser heterossexual ironiza, de novo, o machismo, já que o que se 

valoriza, aqui, é o homem companheiro, sensível e carinhoso. E mais amigo: antes 

de se apaixonar de verdade por Maria do Céu (Débora Secco), ele era um amigo 

sincero, e que não tinha a intenção de seduzi-la. Estamos confirmando que em 

todas as outras histórias protagonizadas por gays na telenovela brasileira há uma 

desconstrução do machismo. 

 

Orlandinho pode ser a esperança de menos cobranças de força e rigidez na 

educação dos meninos. Ele pode representar o novo homem, o macho que teve a 

sua masculinidade suavizada pela fêmea, sua mulher e heroína. Ele pode 

modelizar um tipo novo de construção de masculinidade. 

 

Félix, de Amor à Vida (2013/14), é uma narrativa que exemplifica tanto a 

dificuldade de expor a diferença, quanto a revolta com os padrões hegemônicos. 

O sucesso da personagem pode estar diretamente relacionado à crítica ao 

machismo e à identificação da audiência com uma proposta de masculinidade 

alternativa ao modelo hegemônico. Comemorou-se o tão esperado “beijo gay” na 

telenovela e comentou-se muito que o casal gay tornou-se o par romântico 

protagonista da história. A cena final da telenovela mostrava o pai aceitando o filho 

independentemente de sua orientação sexual e não um final feliz do par amoroso. 

 

O personagem Crô (Marcelo Serrado) de Fina Estampa (Aguinaldo Silva, Globo, 

2012) fez tanto sucesso que foi para o cinema estrelando “Crô, o filme”. Mais uma 

narrativa que foge do padrão hegemônico. Na mesma novela, o protagonista Renê 

(Dalton Vigh) exibia características bastante femininas e sentia atração por 

mulheres de traços fortes, considerados como masculinos na nossa cultura. 

 

É preciso trabalhar definições alternativas, de outros tipos de masculinidade. Hoje, 

o que está acontecendo, é que estão ficando borradas as fronteiras entre os 



   
 

 

atributos femininos e masculinos, e esse intercâmbio de atributos entre os gêneros 

origina “homens femininos” e “mulheres masculinas”. Entre a representação ideal 

e o cotidiano se oculta a diversidade. “Quiçá, a forma de subverter a noção de 

masculinidade é começar reconhecendo que, efetivamente, um boa parte dos 

homens somos “menos masculinos”, não é que sejamos masculinos de outra 

forma. Em todo caso, parece necessário propor novos caminhos para superar 

velhos esquemas.” (VALCUENDE, 2003: 21)15.  

 

Vale mencionar, ainda, a recente minissérie Amores Roubados (2014). Livremente 

inspirada num clássico do folhetim pernambucano – A emparedada da rua nova, 

de Carneiro Vilela -, a ficção televisiva redesenha a figura feminina e, ao mesmo 

tempo, a masculina. Se antes o folhetim mostrava a misoginia da sociedade 

pernambucana do século XIX (ALBUQUERQUE, 2013) agora, para modelizar os 

novos tempos, a história reformulada propõe a morte do machismo opressor. Não 

será a filha do coronel que acaba emparedada viva por ter engravidado de um 

funcionário do pai, mas sim o “macho opressor” é quem morre por não ter mais 

espaço para ele na sociedade. Vive o homem que perdoa a infidelidade da mulher 

– Celeste (Dira Paes) – e nasce o filho do homem que vivia no conflito entre o 

modelo hegemônico, ultrapassado, e o novo homem, sensível e amoroso. Leandro 

Dantas (Cauã Reymond) também teve que morrer, pois não há mais espaço para 

o sedutor inconseqüente. Estamos estudando a minissérie e possivelmente 

poderemos constatar a “morte do macho” modelizada, representada, em janeiro 

de 2014 – somando-se ainda os novos sentidos produzidos com a telenovela 

Amor à Vida e com os boatos sobre o envolvimento amoroso entre os atores Cauã 

Reymond e Ísis Valverde antes do início da minissérie. 

 

                                                            
15 Do original: “Quizás la forma de subvertir la noción de maasculinidad es comenzar reconociendo 
que, efectivamente, uma buena parte de los hombres somos “menos masculinos”, no es que 
seamos masculinos de outra forma. Em todo caso, parece necesario plantear nuevos caminos que 
intentem superar viejos esquemas.” 



   
 

 

Resultados: a telenovela e proposta de ruptura com o ideal hegemônico de 
masculinidade 

 

Nossos estudos apontaram para uma quebra de estereótipos e para a crítica do 

machismo e da masculinidade padrão. As últimas produções confirmam nossas 

hipóteses e conclusões. 

 

A Favorita, na esfera da telenovela enquanto um gênero discursivo com suas 

formas típicas de organização de seus elementos, na semiosfera com a realidade 

cotidiana brasileira da atualidade, modelizou a masculinidade de forma a criticar e 

apontar para a desconstrução do machismo, sobretudo na sua manifestação mais 

violenta no âmbito doméstico. As telenovelas vêm propondo novos traços de 

masculinidade, criticando o machismo e valorizando homens mais companheiros, 

menos dominadores e violentos.  

 

Os estudos de gênero analisam as sociedades a partir da construção dos corpos, 

seus domínios de atuação e os recursos e estratégias de poder que tem permitido 

não apenas a subordinação das mulheres pelos homens, como também de 

homens por homens, mulheres por mulheres. A democratização da vida cotidiana 

passa pela questão de gênero e os estudos empreendidos visam questionar o 

hegemônico. 

 

A luta entre forças conservadoras que pretendem manter as formas de 

organização tradicionais e as forças que fomentam a democratização e ampliação 

da participação está em processo. E a democratização da vida pública, conforme 

Giddens, está diretamente relacionada à democratização da vida privada: “As 

mulheres ficaram encarregadas, de facto, da administração da transformação da 

intimidade que a modernidade colocou em andamento” (GIDDENS, 1993: 196). A 

telenovela brasileira sem dúvida alguma vem contribuindo com esse processo. A 



   
 

 

telenovela está acompanhando essa realidade e por isso representa tantos 

triângulos amorosos16, arranjos familiares complexos e relações homossexuais. 

Para efeito de romance o amor romântico é necessário, afora isso, o que vemos 

são representações similares às vidas dos telespectadores. 

 

Não obstante, como sempre, algumas marcas ideológicas estarão impressas no 

discurso das telenovelas de forma a evidenciar algum aspecto não bem resolvido 

de nossa cultura. A usual punição de deixar as mulheres sem par amoroso no final 

da novela, por exemplo, é uma forma de valorizar a mulher que tem um homem e 

desvalorizar a mulher que não tem. O amor romântico, em alguns aspectos, é 

machista. Nesse ponto A Favorita acertou no final de Catarina, que preferiu a 

emancipação. Entretanto, a história de Dedina trouxe à tona o machismo 

“invisível”.  

 

Nossas hipóteses estavam corretas, a telenovela registra, modeliza e expressa as 

transformações e crises existentes no universo masculino criando condições para 

a formulação de novas propostas de explorações das vivências da masculinidade. 

A telenovela afirma cada vez mais a sua característica de representar o processo 

de democratização crescente nas relações de gênero que vivemos atualmente. 

  

                                                            
16 Encontramos 11 triângulos amorosos se formando e desformando em A Favorita. 
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