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Resumo 

Este artigo científico resulta de uma pesquisa realizada na ESPM e financiada pelo 
CNPq. Através de uma análise sobre a telenovela Babilônia, discutimos a relevância 
deste produto cultural, que promove a diversidade através da representação de um 
casal homoafetivo na terceira idade. Nosso objetivo é entender como o público da 
mesma faixa etária em São Paulo, recebe esse conteúdo. Como metodologia, 
utilizamos pesquisas qualitativas com emprego das técnicas de entrevista em 
profundidade e grupo de discussão, cuja análise tem como embasamento a análise 
de discurso de linha francesa (ADF). Além disso, investigamos o campo da 
comunicação, a mídia e a televisão, bem como os temas homoafetividade e 
terceira idade, a partir de autores como Hjarvard, Musse, Baccega, Lopes e outros. 
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Introdução 

 A mídia é um agente de mudanças, tanto no campo social quanto 

cultural, agindo em possíveis alterações no comportamento das pessoas e sua 

forma de se relacionar uns com os outros (HJARVARD, 2012). Aliás, “A sociedade 

contemporânea está permeada pela mídia de tal maneira que ela não pode mais 

ser considerada como algo separado das instituições culturais e sociais” 

(HJARVARD, 2012, p. 54). 

 Essas mudanças ocorrem devido a um processo conhecido como 

“midiatização”. Entende-se que esse processo de midiatização submete a 

sociedade à mídia de forma progressiva. Aliás, sua principal característica provém 
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da capacidade dos meios de comunicação de atuarem como instituições sociais de 

pleno direito, além de se integrarem às operações de outras instituições sociais 

(HJARVARD, 2012). Essa dualidade, como consequência, é responsável pela 

interação social, que ocorre dentro dos meios de comunicação, uma vez que estes 

fazem parte das instituições e da sociedade em geral (HJARVARD, 2012). 

 Outro ponto abordado por Hjarvard (2012) é que toda “a lógica da mídia 

influencia a natureza e a função das relações sociais, bem como os emissores, o 

conteúdo e os receptores da comunicação” (2012, p. 65). Isso abre espaço para 

discutirmos um efeito mais específico da mídia, que é a alteração dessas relações. 

 Segundo Becker (Apud MUSSE, 2013), a televisão se tornou a mais 

poderosa mídia no país, responsável por reter aproximadamente 60% dos 

investimentos publicitários nacionais (Ibid., 2009) e além disso, trazer temas 

presentes no cotidiano das pessoas. O resultado disso é um veículo capaz de 

influenciar as decisões de compra de seus públicos, bem como a decisão de um 

voto, engajando e construindo desejos tanto para homens quanto mulheres em 

todo o território nacional (MUSSE, 2013).  

 A televisão não apenas pauta conversas cotidianas, mas como Lopes 

(2009) complementa, difunde informações de forma acessível, para todos os tipos 

de pessoas, sem distingui-las por classe, região ou pertencimento social. Ademais, 

depreendemos com Baccega (2003) um novo modo de ser e estar no mundo devido 

a esse meio de comunicação. Nosso comportamento não é mais o mesmo, pois não 

construímos mais os mitos de nossa identidade através de histórias contadas pelo 

nosso povo em frente a uma fogueira, por exemplo (BACCEGA, 2003). 

 A identidade nacional construída pelo nosso país é proveniente da 

televisão, especialmente pelas telenovelas e pelo telejornalismo (MUSSE, 2013). A 

autora mostra que essa identidade produzida pela televisão é incapaz de englobar 

a diversidade cultural de todo o país, pois possui um eixo que segue as duas cidades 

mais representativas do país em termos econômicos, ou seja, São Paulo e Rio de 

Janeiro. A produção de programas provém dessas regiões, expandindo-se para as 

demais localidades do Brasil devido às emissoras afiliadas às grandes corporações 

de comunicação pelo território nacional (MUSSE, 2013). 

 Há mais de 30 anos a temática brasileira se estabeleceu nas telenovelas, 

com autores renomados tanto no campo dramatúrgico quanto no da cidadania 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

3 

política (BACCEGA, 2003). A infinidade de temas que podem ser abordados na 

telenovela faz com que ela possua o papel de “agenda setting”, ou seja, funciona 

como uma agenda temática que permite e acompanha o debate sobre o que está 

ocorrendo na sociedade (LOPES, 2009). Além disso, os temas apresentados, mesmo 

sendo tratados de forma naturalista, não apagam os elementos de conflito e 

preconceito presentes na sociedade, fator que atribui à novela alta credibilidade 

junto ao público (LOPES 2009).  

 É essa credibilidade que a novela transmite aos telespectadores, que 

permite a inserção de mensagens sobre tolerância, respeito à diferença e os 

direitos das minorias (LOPES, 2009). No país, a frequência de novelas que dão 

representatividade aos casais homossexuais no roteiro é significativa3. Esse fato 

permite a discussão sobre esse tema e também nos permite ilustrar o cenário social 

de aceitação da diversidade sexual no Brasil. 

 Quando se trata de aceitação, a opinião pública é tão relevante, que 

tem um papel decisivo na continuação da novela, pois define se a mesma continua 

ou não no ar, funcionando como um termômetro (RODRIGUES, 2005). Segundo a 

autora, o público, ao longo da história, precisou se adaptar às questões da 

homossexualidade feminina e, quando essa adaptação não se configura as cenas de 

beijo gay são descartadas, evidenciando um despreparo da população para lidar 

com o relacionamento homoafetivo.  

 Então, para justificar a inserção dos processos de recepção da telenovela 

temos que a força e a repercussão proveniente desse segmento da mídia, 

mobilizam toda uma rede de comunicação, através da qual circulam seus temas e 

sentidos, gerando a chamada “semiose social” (LOPES, 2009). Por isso a novela 

pode ser considerada como um espaço público, a partir de sua capacidade de gerar 

discussões e provocar a polêmica nacional (LOPES, 2009). 

 Por fim, a pesquisa permitirá a compreensão de como idosos interpretam 

o tema da homoafetividade na televisão. Buscamos compreender como o público da 

terceira idade4 telenovela selecionada se relaciona com o tema e, a partir disso, 

                                         
3 Personagens gays que fizeram sucesso nas novelas brasileiras. Disponível em: 

http://www.opovo.com.br/app/galeria/2012/03/15/interna_galeria_fotos,166/personagens-gays-que-fizeram-

sucesso-nas-novelas-brasileiras.shtml Acesso em: março. 2015 

4 Fazemos uso da expressão terceira idade, embora saibamos que há muita discussão sobre a classificação do 

processo de envelhecimento.  

http://www.opovo.com.br/app/galeria/2012/03/15/interna_galeria_fotos,166/personagens-gays-que-fizeram-sucesso-nas-novelas-brasileiras.shtml
http://www.opovo.com.br/app/galeria/2012/03/15/interna_galeria_fotos,166/personagens-gays-que-fizeram-sucesso-nas-novelas-brasileiras.shtml
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poderemos perceber a eficácia (ou não) do merchandising social proposto pela 

telenovela em questão. 

 

A homoafetividade no Brasil transmitida em telenovelas 

 É na telenovela brasileira que nos deparamos com um dos principais 

meios de representação da atualidade, segundo Lopes (2003). Isso porque dentre os 

todos componentes da mídia, a telenovela foi constituída através de todo um 

processo histórico, desde sua a chegada na televisão brasileira até hoje. A 

importância desse produto é decorrente do seu caráter narrativo e alcance, ou 

seja, a agenda temática que promove a representação das situações reais no 

cotidiano e os diferentes indivíduos que se identificam com esses temas a cada 

novela exibida, sejam eles de diferentes religiões, idades, etnias ou gêneros 

(LOPES, 2003). Os temas pautados podem representar qualquer situação, seja no 

ambiente de trabalho, na faculdade, no grupo de amigos ou na família. Baccega 

(1997) ainda ressalta que o fato da televisão ter se “banalizado” não a tornou 

menos importante, mas sim um objeto que deve ganhar mais atenção pelo aumento 

em seu nível de complexidade. 

 Esse formato exclusivamente brasileiro que encontramos hoje, para 

Souza (2004), é uma criação da Globo, que ainda é referência na produção de 

telenovelas. Seu material é reconhecido mundialmente na atualidade, além de ser, 

em geral, altamente lucrativo. A atenção voltada a esse produto cultural faz a 

emissora submete-lo aos padrões rigorosos de edição e produção, desenvolvendo 

estratégias para renovar a temática e a técnica da telenovela (REBOUÇAS, 2009). 

Como consequência, há um alto fluxo de investimento na publicidade e análise da 

audiência. 

 O modelo atual de telenovela brasileira é considerado um dos melhores 

do mundo, difundindo-se para outros países da Europa, América Latina, África, Ásia 

e Oriente Médio (SANTOS, 2015). Um exemplo de sucesso, é a novela Avenida Brasil 

(2012), exibida pela emissora Globo, com 179 episódios, que levou o autor a 
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indicações de 118 prêmios (SANTOS, 2015). Cerca de 125 países já licenciaram a 

trama5 e mais de 40 já assistiram a ela. 

 Da programação da televisão, a telenovela acaba oferecendo a reflexão 

acerca dos temas socioculturais, dentre eles a homoafetividade, indicando o 

estágio na vida social do país (LOPES; MUNGIOLI, 2015). Isso porque seus enredos 

propõem mais espaço para a discussão acerca desses problemas sociais, sejam eles 

relações de gênero, racismo ou intolerância religiosa (SOUSA, 2009). 

 A forma como são exibidas as relações entre os casais homoafetivos 

também sofreu alterações ao longo do tempo. Para Fernandes (2010), eles 

ganharam mais destaque e menos representações estereotipadas. A transmissão 

desse tema nas telenovelas mantém o público consciente desse fato e contribui 

para o que é pensado socialmente acerca disso (SOUSA, 2009). Por isso, a 

homoafetividade não é representada pelas novelas de forma igualitária quando a 

comparamos com os casais heterossexuais, elas também expõem o preconceito 

contra o homossexual, trabalhando o conflito e a aceitação. 

 Em o Rebu (1974/1974), foi a vez do romance entre as personagens 

Roberta (Regina Viana) e Glorinha (Isabel Ribeiro) ganhar destaque por marcar a 

presença de personagens lésbicas na telenovela em plena época da ditadura. 

Segundo Fernandes (2004), a trama foi apresentada em um contexto histórico em 

que vertentes feministas e das lésbicas não existiam, esses grupos se formaram a 

partir de 1981 e não tinham muita visibilidade. Em sua descrição, é possível notar 

um discurso “(pseudo)feminista” por parte de Roberta, que considera culpa dos 

homens a infelicidade das mulheres, que veem a mulher como objeto de consumo. 

Através desse discurso, Roberta tentava afastar Glorinha de seu marido Álvaro 

(Mauro Mendonça). A personagem também defendia que apenas uma mulher 

compreende a outra. Esse discurso pode ser considerado do senso comum 

atualmente, mas não era para a época (FERNANDES, 2014). 

 Outras telenovelas que pautavam a homoafetividade foram trazidas na 

matéria sobre personagens homossexuais na teledramaturgia veiculada pela UOL6. 

Dentre elas, temos um casal em Ti Ti Ti (Maria Adelaide Amaral, 2010), em que o 

                                         
5  Fenômeno “Avenida Brasil” chega à BBC. Disponível em: 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,fenomeno-avenida-brasil-chega-a-bbc-imp-,1132790 Acesso em: 

setembro. 2015 
6 Personagens homossexuais na teledramaturgia. Disponível em: televisão.uol.com.br/álbum/personagens-gays-

novelas_album.htm#fotoNav=8 Acesso em: agosto. 2015 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,fenomeno-avenida-brasil-chega-a-bbc-imp-,1132790
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surfista Thales (Armando Babaioff) casa-se com uma mulher, Jaqueline (Claudia 

Raia), na tentativa de esconder sua homossexualidade para sua mãe, porém no fim 

da trama acaba ficando com Julinho (André Arteche). Em “Insensato Coração” 

(Gilberto Braga, 2011), a personagem Sueli (Louise Cardoso) descobre que o seu 

filho Eduardo (Rodrigo Andrade) é homossexual, então passa a militar a favor da 

homoafetividade. Na novela Fina Estampa (Aguinaldo Silva, 2011) temos também o 

personagem Crodoaldo Valério, conhecido como “Crô”, mordomo, uma figura 

cômica, que fez muito sucesso e teve uma extensão de sua personagem para o 

cinema, como protagonista.  

 Recentemente outro personagem que ficou famoso foi o Félix Khoury 

(Mateus Solano) da telenovela Amor à Vida (Walcyr Carrasco, 2013). Félix era 

casado e tinha um filho, mas acaba construindo uma relação homoafetiva com Niko 

(Thiago Fragoso). Esses personagens foram responsáveis pelo primeiro beijo gay na 

Rede Globo ficando atrás apenas da telenovela produzida pelo SBT, Amor e 

Revolução (Tiago Santiago, 2011), em que as atrizes Giselle Tigre, interpretando a 

jornalista Marina, e Luciana Vendramini, fazendo o papel de Marcela, se beijaram. 

A cena foi considerada um marco na televisão brasileira, com o primeiro beijo 

homoafetivo nas telenovelas do país. 

 Por fim, temos a telenovela Babilônia (período de 16 de março de 2015 a 

28 de agosto de 2015), que entra em cena com a questão da homoafetividade na 

terceira idade, característica que se diferencia dos casos anteriores, devido à 

idade dos personagens. O cenário engloba as personagens lésbicas Estela Marcondes 

(Nathália Timberg) e Teresa Petroccelli (Fernanda Montenegro). Podemos trazer, 

de forma sintética, a narrativa da novela da seguinte maneira: quando o ex-marido 

de Estela vem a falecer, esta, alguns anos depois, se une a Teresa, chocando e 

descontruindo a imagem heteronormativa presente na sociedade conservadora da 

época. Trinta e cinco anos após a união, momento atual da trama, as duas 

encontram-se juntas e com uma vida estável. As personagens chegaram a se beijar 

no primeiro capítulo da novela7, causando bastante repercussão negativa8. 

                                         
7 Novela “Babilônia” estreia com beijo gay. Disponível em: http://acritica.uol.com.br/buzz/capitulo-Babilonia-

lesbico-vilas-audiencia_0_1322267766.html Acesso em: outubro.2015 
8  Babilônia é alvo de boicote. Disponível em: 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2015/03/31/noticiasjornalvidaearte,3415401/apos-exibir-beijo-

gay-babilonia-e-alvo-de-boicote.shtml Acesso em: setembro. 2015 

http://acritica.uol.com.br/buzz/capitulo-Babilonia-lesbico-vilas-audiencia_0_1322267766.html
http://acritica.uol.com.br/buzz/capitulo-Babilonia-lesbico-vilas-audiencia_0_1322267766.html
http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2015/03/31/noticiasjornalvidaearte,3415401/apos-exibir-beijo-gay-babilonia-e-alvo-de-boicote.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2015/03/31/noticiasjornalvidaearte,3415401/apos-exibir-beijo-gay-babilonia-e-alvo-de-boicote.shtml
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 De alguma forma, representar essas situações na novela, explorando a 

figura homossexual em toda sua complexidade, contribui para a formação de uma 

imagem menos vinculada de sua conotação sexual muitas vezes mencionada quando 

se trata desse tema (SOUSA, 2009). Aos poucos, Sousa (2009) acredita que a 

aceitação desse grupo pela sociedade será conquistada, o que nos permite 

defender a permanência do tema nas novelas. 

 

A formação da identidade através das telenovelas 

 Através da cultura na sociedade, baseada na concepção de Tylor (apud 

LARAIA, 2013), adquirimos diversos conhecimentos, crenças, costumes, leis, arte 

ou qualquer outra possibilidade de realização humana. O consumo desses bens e 

produtos culturais, torna pública a nossa identidade (MARCELINO, 2012). 

Identificamo-nos com o que estamos habituados ao reconhecer e expressar quem 

somos, compreendendo que existe o diferente a partir do que não está no nosso 

campo de conhecimento ou dos nossos costumes (FREIRE, 2010). A concepção de 

identidade portanto é variável, pois passamos a reconhecer quem e o que somos, 

quando entendemos que existe um “outro” (FREIRE, 2010). 

 Podemos então direcionar a nossa observação para a concepção de 

sujeitos pós-modernos, que reflete sobre relação entre indivíduo e ambiente. A 

partir de agora, Hall (2011) nos apresenta uma fragmentação dos sujeitos, em que 

é possível uma mesma pessoa obter várias identidades. Não há uma identidade fixa 

no indivíduo, ela se torna algo momentânea, “formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpretados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2011, p.13). 

 Devido ao comportamento do público, que se interessa mais na imagem 

e menos na própria narrativa (visão rasteira e unidimensional), além de ter 

afinidade pelas histórias que apresentem certa familiaridade e reconhecimento 

acerca de seus personagens e suas mensagens, a novela, pensada no âmbito 

comercial como instrumento de entretenimento, apresenta temas ligados à 

estética do realismo representacional (KELLNER, 2001). 

 Segundo Kellner existem públicos diferentes que assistem ao conteúdo 

de forma diferente (KELLNER, 2001). Segundo o autor, os fãs possuem um 

conhecimento muito mais aprofundado quando se trata de seus programas 
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preferidos, enquanto os outros que não são tão próximos talvez não absorvam essas 

informações de forma considerável. 

 Porém, o que sabemos é que quanto mais real for a história, maior a 

identificação do público. Tendo que este fato, portanto, é o que faz a audiência 

“manifestar solidariedade” às figuras de televisão (MARTINS, 2008). Assim, o tema 

da homoafetividade aproxima-se deste contexto uma vez que essa realidade está 

ganhando mais espaço de discussão na sociedade9. 

 É esse estimulo que aumenta a proximidade do público à 

homoafetividade na novela, junto aos fatos reais que ocorrem na sociedade e são 

veiculados pela mídia. Considerando que a representação na telenovela, somada à 

“verossimilhança” da realidade como uma de suas características, é responsável 

pela identificação do público com o tema, contribuindo para a construção da 

identidade nacional, defendemos a apresentação desses conteúdos em suas tramas 

a fim de ensinar diferentes valores aos telespectadores. Porque através dessas 

medidas, acreditamos que o público pode se conscientizar e tratar com mais 

familiaridade um fato natural na humanidade desde sua existência, tornando como 

parte de sua identidade, o respeito às diferenças. 

 

Conclusão sobre a análise de discurso das entrevistas em profundidade 

 Após analisar a telenovela como produto cultural e seus papéis na 

sociedade, vimos que o seu consumo possui diferentes efeitos, que variam 

conforme cada indivíduo que assiste a ela, bem como os temas presentes em seus 

enredos, assim os telespectadores constroem diferentes opiniões, que refletem a 

sua personalidade. Partindo desse ponto, pretendemos aprofundar esse processo de 

construção de sentidos acerca do tema da homoafetividade, problematizando a 

relação do tema com o público da terceira idade, cumprindo, portanto, o segundo 

objetivo específico proposto nesta pesquisa. Para a realização dessa etapa, 

utilizaremos pesquisas bibliográficas e entrevistas em profundidade cuja análise 

será baseada na análise de discurso de linha francesa (ADF). 

 Para a realização dessa pesquisa, foi necessária a busca de uma amostra 

de idosos disposta a conversar e expor suas opiniões acerca da homoafetividade, 

                                         
9  Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2013/09/homossexualidade-na-

telenovela-brasileira-liberacao-ou-reproducao-de-preconceitos-4323.html Acesso em: outubro. 2015 

http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2013/09/homossexualidade-na-telenovela-brasileira-liberacao-ou-reproducao-de-preconceitos-4323.html
http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2013/09/homossexualidade-na-telenovela-brasileira-liberacao-ou-reproducao-de-preconceitos-4323.html
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dentro e fora das telenovelas. Como convenção, definimos que a amostra ideal 

seria composta por 4 pessoas, todas acima de 60 anos, em que duas seriam do sexo 

masculino e duas do sexo feminino. Esse fator nos levou à procura de instituições 

frequentadas por pessoas da terceira idade na cidade de São Paulo.  

 Assim, em nossa pesquisa propomos algumas categorias empíricas de 

análise, que consistem na análise do material coletado a partir dos discursos dos 

idosos, ou seja, dos fatos. Por fim, baseando-se nos discursos das senhoras Dalila e 

Sabrina e dos senhores Fúlvio e Igor, elaboramos três categorias empíricas: (a) 

Aprendizado; (b) Respeito e (c) Crença. 

 Baseando-se nos processos de produção e reprodução das palavras 

(BACCEGA, 2003), analisamos as interpretações coletadas de forma a apontar a 

individualidade de cada entrevistado no que diz respeito aos seus sistemas de 

valores, uma vez que as pessoas são resultados de vários discursos. Cada um possui 

um papel essencial na construção do conhecimento sobre essa realidade e, 

portanto, destacamos que o lugar de fala desses entrevistados permite a reflexão 

sobre suas diferentes interpretações acerca do tema homoafetividade. 

 Partindo desse princípio, apontamos que o resultado dessa pesquisa 

mostra que com diferentes comportamentos e discursos, os voluntários chegaram a 

um ponto em comum, que é o respeito pela diversidade e pelo tema da 

homoafetividade. Os depoimentos dados por esses idosos apontam a mudança 

social que ocorreu entre o período em que esses idosos eram jovens e o atual 

momento. Antes, segundo essa amostra, a sociedade não estava habituada a 

conversar sobre o tema, a repulsão era grande e casais homoafetivos eram raros, 

pois sofriam muitas barreiras político-sociais impedindo a construção de uma vida 

juntos. 

 Um fato que exemplifica essa falta de proximidade com o tema, é que 

dentre os depoimentos, ou seja, nos discursos da atualidade, notamos que a 

homossexualidade é erroneamente referida de uma forma negativa, devido à 

presença de termos como “homossexualismo” no repertório de um desses idosos, 

palavra que designava a relação entre pessoas do mesmo sexo como uma ação 

doentia no passado10. Ao mesmo tempo em que há um posicionamento a favor 

                                         
10  Homossexualismo x Homossexualidade: Como a etimologia pode ajudar na propagação do preconceito? 

Disponível em: http://cultpopshow.com.br/homossexualismo-x-homossexualidade-como-etimologia-pode-

ajudar-na-propagacao-preconceito/ Acesso em: julho. 2016. 

http://cultpopshow.com.br/homossexualismo-x-homossexualidade-como-etimologia-pode-ajudar-na-propagacao-preconceito/
http://cultpopshow.com.br/homossexualismo-x-homossexualidade-como-etimologia-pode-ajudar-na-propagacao-preconceito/
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dessa prática, há também a falta de propriedade no assunto. As respostas obtidas 

nos mostram que não há uma discussão muito extensa sobre o porquê eles 

defendem a homoafetividade, muitos apenas respeitam e os consideram pessoas 

normais. Há também uma certa pontualidade e respeito ao espaço do outro por 

parte desses idosos, pois uma expressão constante nas entrevistas foi a que “cada 

um é livre para fazer o que quiser”. A homoafetividade portanto é reconhecida por 

esses entrevistados que, conscientes do tema, respeitam os indivíduos e trazem em 

pauta a repulsão pelo desrespeito, violência e preconceito, tornando-se abertos a 

aprender mais sobre o que é homoafetividade através do debate. 

 Observamos, a partir das entrevistas realizadas, que os entrevistados 

deixam transparecer uma atitude de respeito para com a temática da 

homoafetividade. Acreditamos que tal postura decorre muito mais em virtude de 

albergarem o respeito como um princípio que pauta suas condutas do que, 

necessariamente, por entenderem e serem conscientes a respeito do tema. 

Todavia, tal conclusão contribui para a nossa convicção de que a aceitação da 

temática da homoafetividade requer sejam as diferenças respeitadas, bem como 

sejam as minorias (no caso os LGBT's) escutadas. Os posicionamentos dos idosos 

convergem para esse sentido: é possível acreditar e batalhar por uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

 

Conclusão sobre a análise de discurso do grupo de discussão 

 Para alcançar o último objetivo da pesquisa, que concerne à recepção do 

tema homoafetividade na telenovela Babilônia, realizamos um grupo de discussão 

com alguns idosos da região metropolitana de São Paulo. Nesta abordagem 

finalmente apresentamos a representação da homoafetividade na terceira idade, 

transmitida na telenovela Babilônia, através de cenas recortadas da novela. 

 Para a realização do grupo de discussão, recrutamos quatro pessoas 

diferentes das que haviam composto a amostra das entrevistas em profundidade. 

De qualquer forma, o grupo se manteve equilibrado, sendo constituído por dois 

homens e duas mulheres com mais de 60 anos.  

 Além da seleção dessa amostra, propomos novas categorias empíricas 

acerca do que observamos. Assim, mais uma vez, baseando-se nos discursos das 
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senhoras Maria e Sofia e dos senhores Paulo e Lucas11, elaboramos cinco categorias 

empíricas de análise: (a) Agressividade; (b) Incômodo, (c) Valores sociais, (d) Sátira 

e (e) Respeito. 

 Pudemos observar, no decorrer do debate feito pelo grupo de discussão, 

que a relação entre o conteúdo apresentado e os receptores desencadeou um novo 

direcionamento nas ideias que até então ficaram pouco evidentes nas entrevistas 

em profundidade e que apresentaremos em seguida.  

 A recepção da homoafetividade pela terceira idade gerou um rico debate 

sobre os valores e sentimentos de cada idoso da amostra. Através da proposição 

das cenas da telenovela aos idosos, junto às análises das diferentes interpretações 

no grupo de discussão, podemos elaborar algumas considerações.  

 Notamos que as relações homoafetivas são parcialmente aceitas pelo 

público da terceira idade. Se deparar com cenas de beijo gay é algo incômodo para 

eles, pois, ao longo da formação de todos do grupo, os familiares, amigos e a 

sociedade abominavam essa prática. A construção de sentidos acerca do tema se 

tornou negativa, afirmando que relações homoafetivas, quando apresentadas em 

público, são sinônimos de agressão contra os heterossexuais. A condição de 

aceitação aos homossexuais ocorrerá apenas se eles não se expuserem, pois assim 

deixarão de ser ofensivos. 

 Há a compreensão de que a homossexualidade existe, mas ao mesmo 

tempo é um assunto pouco discutido na rotina desse grupo. Essa falta de discussão 

faz com que todos do grupo se apropriem de termos antigamente utilizados para 

relacionar a homossexualidade a uma doença, como por exemplo, o termo 

“homossexualismo” ou até mesmo considerar que as pessoas optam por isso. Assim 

falam sobre opção sexual, ao invés da orientação sexual. 

 Ao mesmo tempo em que os senhores C e D gostariam de omitir a 

transmissão das cenas na televisão, por se sentirem agredidos, há a ideia das 

senhoras A e B, que apenas não estão à vontade com as cenas de beijo, mas 

defendem a transmissão da homoafetividade por compreenderem que é algo que 

sempre existiu na sociedade e precisa ser discutido. 

 Temos, portanto, dois efeitos diferentes no processo de formação desses 

idosos, que são reflexos dos seus valores. Os idosos que não gostam das cenas de 

                                         
11 Ressaltamos novamente que optamos por preservar a identidade das amostras através de nomes fictícios. 
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beijo, mas não se importam em assistir aos casais homoafetivos na televisão e os 

idosos que não gostaram de nenhuma das cenas, sendo a favor da extinção desse 

conteúdo nas novelas. A sociedade, no consenso do grupo, reprimia a 

homossexualidade enquanto todos faziam parte dela, mas seus pensamentos ainda 

sim são divergentes. 

 As senhoras que defendem a representação da homoafetividade na 

televisão, enxergam que a sociedade irá se adaptar ao tema e passará a respeitar 

as diferenças. Para elas, é possível existir amor entre duas pessoas do mesmo sexo, 

a base para a afirmação é a experiência que tiveram com amigos que são 

homossexuais e com quem têm um relacionamento agradável. Também, a 

compreensão de que a televisão é capaz de educar, faz com que elas acreditem 

que a sociedade pode se comportar de outra maneira e que todos podem viver 

respeitando o espaço do outro. 

 Já os senhores têm aversão ao tema, procuram manter os valores 

passados através das gerações passadas. O respeito existe no sentido de manter a 

integridade do outro, porém eles desejam que a telenovela pare de difundir esse 

assunto que promove a desordem e a desconstituição da família tradicional. Não há 

espaço para os dois mundos na sociedade, segundo eles. Então a solução seria 

omitir os fatos, silenciando os meios de comunicação e também os homossexuais na 

vida real. 

 Por fim, notamos que os valores de cada um se mantiveram os mesmos 

ao longo da discussão. Houve posicionamentos contrários e argumentos que 

justificassem seus discursos, porém, nenhuma das partes cedeu aos diferentes 

pensamentos e trocou de ideia. O que acontece é que esse tema, mesmo que 

pouco comentado entre eles, parece ser algo que já está no âmbito do 

conhecimento e eles já trabalharam suas opiniões a respeito do tema, mesmo antes 

da telenovela. 

 A recepção da homoafetividade na terceira idade, portanto, é muito 

mais complexa do que apenas o fato de gostarem ou não. O tema, ao ser 

transmitido, envolve questões sociais e políticas, que foram absorvidas por cada 

um do grupo desde seu nascimento e agora precisam utilizá-las como justificativa 

para suas opiniões sobre a trama. 
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Considerações finais 

 O desenvolvimento dessa pesquisa foi marcado por um profundo estudo 

acerca da homoafetividade representada nas telenovelas, especificamente a 

Babilônia, em que se destaca por trazer duas personagens lésbicas na terceira 

idade. Pudemos construir uma análise a partir dos estudos bibliográficos e as 

pesquisas qualitativas (algumas entrevistas em profundidade e grupos de 

discussão), que juntos, se uniram para responder o principal objetivo do estudo: 

como a homoafetividade na terceira idade, apresentada na telenovela Babilônia, é 

recebida e ressignificada pelo público da mesma faixa etária que reside na região 

metropolitana de São Paulo? 

 Através dos estudos bibliográficos, justificamos o motivo pelo qual 

elaboramos essa pesquisa e compreendemos como a televisão, a homoafetividade e 

a terceira idade estão inseridas no cenário brasileiro. O estudo teórico também 

serviu como base para que pudéssemos analisar o conteúdo das entrevistas em 

profundidade e do grupo de discussão. Portanto, a junção da teoria com os estudos 

empíricos proporcionou os resultados que obtivemos. 

 Em nosso primeiro item, refletimos um pouco sobre os meios de 

comunicação. A discussão procurou explorar a forma como nós, inseridos na 

sociedade, precisamos nos comunicar uns com os outros. Com o avanço da 

tecnologia, nosso poder de fala se tornou muito mais intenso devido aos veículos de 

comunicação. A comunicação em massa, nos dias de hoje, é uma realidade que 

impactou na forma como vivemos. Passamos a utilizar aparelhos eletrônicos para o 

trabalho, para manter contato com amigos e familiares e, então, nos tornamos 

dependentes deles. 

 A televisão, como um veículo de comunicação, é responsável pela 

mediação, um processo que provoca constantes transformações de significados a 

partir do que recebemos, que transitam de uma mídia a outra e que todos são 

mediadores. 

 No segundo item, identificamos o formato exclusivo de telenovela no 

Brasil, que é uma criação da rede Globo, referência na produção de telenovelas. As 

novelas brasileiras têm alcance mundial e possuem padrões rigorosos de edição e 

produção. Ao mesmo tempo, a emissora Globo foi responsável por reforçar o que 

entendemos por “merchandising social” em suas novelas.  
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 O merchandising social nada mais é do que o combate aos problemas 

sociais que encontramos na sociedade, como a violência, as drogas, o preconceito 

etc. E assim, é possível formar uma sociedade mais consciente, que respeita a 

diversidade, já que a televisão também contribui para a formação da identidade 

dos telespectadores. 

 O terceiro item nos direcionou para o público específico a ser estudado, 

os idosos. Os respondentes demonstraram respeito e aceitação aos casais 

homoafetivos, bem como a temática da homoafetividade nas telenovelas, mesmo 

que não tivessem assistido a Babilônia. Tal postura decorre muito mais em virtude 

de albergarem o respeito como um princípio que pauta suas condutas do que, 

necessariamente, por entenderem e serem conscientes a respeito do tema. 

 Já no último item, nos deparamos com o incômodo dos idosos ao assistir 

uma cena de beijo entre duas personagens do mesmo sexo na novela Babilônia. O 

motivo dessa aversão às cenas se dá devido aos modelos de conduta impostos pela 

sociedade, em que ser homossexual é errado, e ainda, os homossexuais são 

agressivos por tentarem impor aceitação. 

 Podemos concluir que este estudo reflete o conflito que a representação 

da homoafetividade produz na sociedade. Enxergamos, através das transmissões, 

que há dois posicionamentos acerca do tema. O primeiro é o pensamento de que 

transmitir a luta dos homossexuais é uma forma de difundir o respeito e o amor aos 

outros, e, portanto, deve ser reconhecida, respeitada e transmitida na televisão. O 

segundo é a aversão à representação do tema nas novelas, em que a relação 

homoafetiva deve ser jogada para escanteio por não ser algo importante para a 

sociedade e sim, algo agressivo e prejudicial para a constituição da família 

tradicional.  

 O que tiramos desse estudo, portanto, é apenas uma parcela dos 

milhares de possíveis respostas dos telespectadores idosos que ainda não foram 

ouvidas. Assim, a complexidade desse tema nos deixa a desejar e nos faz 

questionar alguns pontos a serem explorados no futuro: será que as mulheres 

aceitam a homoafetividade mais que os homens? As pessoas realmente deixam de 

assistir uma novela só por causa de uma cena de beijo entre pessoas do mesmo 

sexo? Como é possível garantir que a manifestação das relações homoafetivas não 
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seja considerada uma afronta aos heterossexuais? É possível ressignificar o tema da 

homoafetividade na concepção dos idosos a partir das telenovelas?  

 A continuidade dessa pesquisa é indispensável. 
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