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RESUMO

Tomando a mídia televisiva como dispositivo pedagógico contemporâneo de difusão de modelos de identificação de gênero e que contribui na construção das performatividades

gendradas, pretendemos discutir a representação de personagens homossexuais femininos e masculinos das tramas novelísticas da Rede Globo. Advogamos a ideia de que as

telenovelas apresentam estes personagens sob a lógica da adequação ao universo heteronormativo. Ou seja, os personagens são homo-orientados, mas agem como se não

fossem, comportando-se de maneira discreta e ajustada aos princípios heternormativos. Ou, ao contrário disso, são representados de forma caricata e jocosa, na intenção de

transformar a condição homossexual em piada e/ou reforçar o estereótipo a ela atrelado. A metodologia de pesquisa envolve a análise documental de capítulos de novelas

exibidas de 2011 a 2015, no horário das 21h, e divulgados em site da própria emissora, recortando trechos das narrativas dramatúrgicas adotadas no desenvolvimento dos

personagens em cada um das novelas analisadas (“Fina estampa”- 2011; “Amor à vida”- 2013; “Em família”- 2014;  “Império”- 2014/2015 e “Babilônia”- 2015). Têm sido

selecionados capítulos das tramas que garantem a elaboração de um perfil sócio-emocional dos personagens. Considerando que os resultados são apenas parciais, já foi

possível notar que os personagens homossexuais nas citadas obras caracterizam-se pela adequação aos modelos de atitude socialmente tolerados. Via de regra são discretos e

sustentam comportamentos esperados para o padrão de seus gêneros, de forma a não chocarem a moral heterossexual. A exceção fica por conta do personagem Félix,

interpretado por Mateus Solano, que na metade final da novela foi configurado pelo roteiro de modo extremamente caricato, contribuindo para que se reforce o tratamento jocoso

oferecido socialmente aos gays não discretos. 
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