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Quando se fala em responsabilidade social, diversidade e discriminação na TV, a primeira coisa 
a se pensar é que a televisão é, na maior parte, gerida e patrocinada pela iniciativa privada. 
 
Programas são fabricados em escala industrial para atrair a atenção do público consumidor. A 
televisão não vende só os produtos que anuncia; ela vende principalmente audiência aos 
patrocinadores que pagam por espaço na programação. Pela lei, a televisão deve entreter, 
informar e educar. Infelizmente, muito dessa educação ainda usa conceitos ultrapassados. 
 
Quando se discute sobre o que e como a TV precisa ou não exibir, é como aquele comercial: 
precisar, ela não precisa. 
 
A emissora apresenta o que ela acredita que atrai mais público – e vende mais. E assim, ela 
cria e reforça uma cultura com sua audiência. 
 
Por exemplo, alguns humoristas fazem anedotas que só são ‘engraçadas’ porque nossa cultura 
enraizou preconceitos contra o “diferente”. Na Suécia, por exemplo, não há piadas de louras, 
porque lá as louras não se destacam. Aqui, o racismo é crime, mas muita gente ainda ri de 
piadas que ridicularizam negros e judeus. Por quê? Porque, quer gostemos ou não, nossa 
cultura ainda vê a diferença na cor da pele, nacionalidade, regionalidade, faixa etária, gênero e 
sexualidade. 
 
E, enquanto houver tais diferenças imaginadas, o “humor” que ataca o “diferente” continuará 
existindo. Deve haver educação para a cidadania e, se preciso, uma limitação judicial dos 
ataques que esse “humor” acha que pode fazer impunemente. Não se pode mais rir de negros 
e judeus (pelo menos em público). Ainda se ri de lésbicas, gays e travestis. Isso tem que 
mudar. 
 
Também há as novelas. A priori, a novela pode falar sobre qualquer tema: magia, ficção 
científica etc. Mas, desde os anos 70, autores e direções afirmam que a novela brasileira se 
propõe a ser uma “crônica do cotidiano”. 
 
Até novelas cheias de realismo fantástico se baseiam na nossa cultura. Por isso mesmo, 
demoramos a ver, na telinha, personagens negras fora da senzala, da cozinha e do canteiro de 
obras, em altos cargos, ricas, protagonistas. 
 
Por isso, também, vemos poucas famílias homoparentais, poucos gays não “afetados”, fora do 
salão de beleza e das passarelas. 
 
Sim, há gays “afetados”, estilistas e cabeleireiros no mundo real, mas, pense só: por causa do 
preconceito, a imensa maioria dos gays viveu séculos (e ainda vive) “no armário”, se 
escondendo, se casando ou se convertendo a religiões que pregam “cura e libertação” do que 
não é doença nem maldição. Então, será que a novela que mostra gays “afetados” está 
retratando uma maioria? Ou só o que o senso comum nos faz crer que é a “regra”? A TV 
precisa evoluir com a sociedade. Ela tem a chance de ser instrumento de mudança, educação e 
cidadania, mas ainda não exerceu todo o seu potencial. 
 
Enquanto seus dirigentes continuarem se eximindo de responsabilidades sociais e fugindo do 
devido controle social, ela continuará perpetuando preconceitos. 
 
Nossa cultura ainda vê diferença na cor da pele, faixa etária, gênero e sexualidade 
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