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Resumo 

 

O presente artigo propõe a observação das representações de personagens LGBTTQ
3
 

em determinadas telenovelas de autoria (e coautoria) de Aguinaldo Silva. O estudo se 

propõe à análise de diferentes perfis e performances relacionadas à temática no trabalho 

do autor, partindo de algumas marcas autorais de Silva. O percurso realizado buscou 

seguir uma cronologia não linear das obras, focando em questões relativas ao tópico 

tratado que se intercalam nas produções. Os caminhos percorridos no presente artigo 

apontam que, ainda que a temática LGBTTQ e suas implicações estejam presentes na 

obra do autor, o tratamento e as performances dos personagens oscilam entre perfis 

caricaturais e discussões a respeito do papel e conquistas sociais dos sujeitos LGBTTQ 

ao longo do período analisado. 

 

Palavras-chave: telenovela; LGBTTQ; Aguinaldo Silva; identidade; gênero. 

 

Introdução 

Aguinaldo Silva foi responsável pela autoria ou coautoria de 14 telenovelas 

exibidas na Rede Globo de televisão, entre os anos de 1984 (Partido Alto, em que 

trabalhou em coautoria com Glória Perez) e 2014 (Império), todas no horário nobre
4
, 

mais especificamente as “novela das oito”
5
, o principal horário dos folhetins televisivos 

no país. Dessas, 11 trouxeram a representação ou sugestão de personagens LGBTTQ, 

com tramas envolvendo 32 sujeitos mapeados ligados a essa temática ao longo de 30 

anos. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do PPGCom da UFOP, email: maribgoncalves@gmail.com. 

 
3
 Sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Queer. Existem diversas siglas para 

designar esses sujeitos e população e, neste artigo, optamos pela sigla LGBTTQ por abranger uma gama 

maior de identidades 

 
4 Dentro da programação televisiva (conjunto de programas transmitidos pelas emissoras de televisão em 

determinados horários), o horário nobre é compreendido entre as 19 e 22 horas, sendo a faixa de maior audiência e 

maior valor comercial para a veiculação de publicidade (SOUZA, 2004). Os principais programas vão ao ar nessa 

faixa horária, geralmente, com poucas alterações. Na Rede Globo de Televisão, por exemplo, desde a década de 1970 

essa faixa é preenchida intercalando um telejornal, novela “das sete”, Jornal Nacional, novela “das oito”. 

 
5 Para a elaboração deste trabalho, consideramos a nomenclatura “novela das oito” para nos referirmos às produções 

que vão ao ar após o “Jornal Nacional”. 
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Silva é o único autor brasileiro que só escreveu novelas das oito. Por ser a 

principal faixa horária da produção ficcional e também por conta da classificação 

indicativa, que restringe algumas abordagens em outros horários, na novela das oito é 

possível tratar de temáticas mais complexas para a sociedade. A forma como questões 

consideradas tabus são abordadas nos folhetins serve como uma ferramenta para a 

reflexão sobre esses temas, fornecendo ao espectador elementos para a formação de um 

pensamento crítico sobre tais assuntos, como também para reforçar estereótipos e 

caricaturas que empobrecem tal reflexão. Por isso, a forma como a temática LGBTTQ é 

abordada se torna relevante. Ainda que de forma pontual, desde os anos 1960 

personagens homoafetivos são representados nas tramas e, em 2017, algumas questões 

relativas a essa temática ainda são restritas na televisão – beijo, sexo, adoção – gerando 

debates (muitas vezes discursos de ódio). Esse fato nos dá pistas de que a sociedade 

brasileira ainda não consegue lidar com sua diversidade de identidades e gênero.  

Como autor, Silva tem, em grande medida, o controle das obras as quais escreve 

o roteiro. Na indústria televisiva brasileira, a autoria das telenovelas é atribuída ao 

roteirista titular, que assume o poder de escolha diante da equipe e também de decisão 

na construção narrativa – ainda que esse controle não seja total, uma vez que outras 

interferências externas também podem definir os rumos da produção como a emissora 

que transmite, o público, etc. (NOGUEIRA, 2002; SOUZA E WEBER, 2009). Desta 

maneira, é o autor o responsável desde a concepção do papel, pelas narrativas e destinos 

das personagens, o que inclui a profundidade dos temas sociais levantados. 

O objetivo deste trabalho é investigar a representação LGBTTQ na obra de 

Aguinaldo Silva, e como isso é permeado pelo contexto social brasileiro ao longo de seu 

trabalho. Nossa proposta é observar elementos da trajetória do autor, algumas 

especificidades de sua obra e de que maneira essas marcas presentes em um “universo 

Aguinaldo Silva” perpassam a abordagem do autor diante dessas personagens.  

 

Aguinaldo Silva: o autor e algumas marcas presentes em seu trabalho 

 

Hoje considerado um dos principais autores de telenovela da Rede Globo de 

Televisão, Aguinaldo Silva atuou, primeiramente como jornalista e escritor. Sua carreira 

na televisão teria início em 1979, como roteirista do seriado policial “Plantão de 

Notícias”, também exibido pela Rede Globo. Ainda que em diversas entrevistas o autor 
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afirme não levantar bandeiras sociais ou fazer em suas tramas o chamado 

“merchandising social”, as histórias que tratam de temas ligados a minorias são 

recorrentes na sua trajetória desde o período de mídia impressa. 

Aguinaldo Silva começou a trabalhar como jornalista na sucursal do Última 

Hora em Pernambuco. Após o golpe militar de 1964, mudou-se para o Rio de Janeiro, 

trabalhando no Última Hora Carioca, Jornal do Brasil e O Globo. Durante a carreira 

como jornalista, Silva acabou se especializando na editoria policial, em que trabalhou 

como repórter e editor (SILVA, 2008). 

Durante a década de 1970, atuou como colaborador de dois jornais alternativos 

de esquerda que faziam resistência à Ditadura Militar: Opinião e Movimento. Durante 

esse  período, o autor foi processado duas vezes por crime de opinião, baseado na Lei de 

Imprensa (REIMÃO, 2009). Também foi fundador, ao lado de Peter Fry, Jean-Claude 

Bernardet, Darcy Penteado, João Silvério Trevisan e outros artistas e intelectuais, do 

jornal O lampião, lançado em 1977 e que perdurou até 1981. A publicação era voltada, 

a princípio, para a defesa dos direitos das minorias, concentrando-se na luta contra a 

discriminação e pelos direitos dos sujeitos LGBTTQ. “O nome da publicação no 

primeiro número era Lampião de Esquina, e esse título era uma referência tanto à vida 

das ruas, a vida noturna, quanto ao rei do cangaço – Virgulino Lampião” (REIMÃO, 

2009, p. 214). Editor da publicação, Aguinaldo Silva também respondeu, em 1979, a um 

processo baseado na Lei de Segurança Nacional. 

Aguinaldo Silva trabalhou na editoria policial do jornal O Globo até 1978. Foi 

em sua atuação como jornalista que adquiriu a expertise que o levou a trabalhar na 

televisão, segundo o próprio autor. Sua primeira experiência no meio de comunicação 

foi como roteirista do seriado Plantão de notícias, entre os anos de 1979 e 1981. A 

personagem principal da trama era Waldomiro Pena, um jornalista de polícia 

interpretado por Hugo Carvana. 

Já no ano seguinte escreveu, com Doc Comparato, a primeira minissérie da 

brasileira, Lampião e Maria Bonita (SILVA, 2008). A primeira experiência como autor 

de telenovelas veio em 1984, quando trabalhou com Gloria Perez em Partido Alto. A 

partir de então, é possível observar algumas marcas do autor nas telenovelas em que 

trabalhou. 

Agnaldo Silva faz parte da chamada “segunda geração de autores” de telenovela, 

que começou a atuar no canal nos anos 1980. Seu segundo trabalho em telenovelas foi 
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em Roque Santeiro, novela de 1985, que escrevera com Dias Gomes. Inspirada na peça 

O Berço do Herói, escrita em 1963, por Dias Gomes, foi adaptada pelo autor para a 

televisão pela primeira vez em 1975, quando censurada pela ditadura, e, novamente, em 

1985 (HAMBURGER, 2005). Aguinaldo Silva, na época, novato no campo da 

telenovela brasileira, protagonizou com Dias Gomes uma disputa pela autoria e sucesso 

da telenovela (SACRAMENTO, 2014). Roque Santeiro tinha a “marca autoral” de Dias 

Gomes, apesar de ter sido escrita e executada, em grande parte, por Aguinaldo Silva, 

que fazia parte de uma segunda geração de autores. No fim, Dias Gomes retomou a 

trama para si, escrevendo seus últimos capítulos, o que desencadeou o desentendimento 

entre os dois autores e um não-reconhecimento do trabalho do autor mais jovem 

(HAMBURGER, 2005; SACRAMENTO, 2014). 

A trama foi escrita por Dias Gomes, até o capítulo 41. Após sua saída como 

autor  principal, a novela foi assumida por Aguinaldo Silva, que já colaborava no 

trabalho, e permaneceu até o capítulo 163, quando Gomes decidiu retomar o trabalho e 

terminar a trama. O fato causou uma briga entre os autores já que ambos reclamavam a 

autoria (e o sucesso) da novela (SACRAMENTO, 2014; SILVA, 2008). Segundo 

Sacramento (2014), justamente pelo capital simbólico que Dias Gomes possuía à época 

que, embora tenha escrito a maior parte da trama, Aguinaldo Silva não recebeu o 

reconhecimento pela autoria. 

Era tanto o esquecimento de Aguinaldo Silva que, durante o debate 

promovido pelo Jornal do Brasil, a escritora Marina Colasanti 

ponderou: “até agora nós só falamos do Dias, mas o Aguinaldo Silva 

também tem uma grande responsabilidade pelo sucesso dessa novela. 

É um trabalho admirável” (Jornal do Brasil, 20 out. 1985, p. 7). Não 

foi ouvida. Muniz Sodré, Luiz Carlos Barreto, Betty Faria e 

Geraldinho Carneiro, os outros debatedores continuaram se referindo 

a Dias Gomes como autor de Roque Santeiro. A julgar pelo 

reconhecimento de seu trabalho como dramaturgo e autor de televisão, 

Dias Gomes tinha uma distinção, à época, incomparável com a de 

Aguinaldo Silva. Seu capital simbólico era acumulado externa e 

internamente à televisão, o que lhe dava não apenas autoridade para 

negociar e propor regras, mas também uma grife, uma marca autoral, 

que ancorava no seu nome próprio um conjunto de características 

estilísticas (SACRAMENTO, 2014, p. 342, grifos do autor).  

 

Aguinaldo Silva também cita as “marcas” vistas posteriormente em seu trabalho 

como argumento ao reclamar para si a autoria da telenovela: “Sempre digo que Roque 

Santeiro é uma novela de Dias Gomes escrita por mim. Mas, na verdade, quem escreve 

é o dono da novela” (SILVA, 2008, grifo nosso). O autor também fez, à época do 
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encerramento da trama, duras críticas à aproximação com a realidade e aos rumos que 

Dias Gomes apresentou em seus capítulos finais. Ainda em entrevista ao projeto 

Memória Globo, anos mais tarde, Aguinaldo Silva ressalta que os elementos da 

narrativa (recorrentes em tramas de sua autoria que foram ao ar anos depois), 

comprovaria o nível de sua colaboração. 

Roque Santeiro tinha muitos elementos meus, e isso ficou 

comprovado pelas novelas que fiz depois. Se você pega Roque 

Santeiro, Tieta, Pedra sobre pedra, Fera ferida e A indomada, vê que 

todas têm o mesmo estilo, os mesmos tipos de personagem, a mesma 

linha. Claro que não estou desmerecendo o trabalho do Dias, que era 

um grande escritor, mas eu tenho minha participação em Roque 

Santeiro, da qual não posso abrir mão, porque estaria traindo a mim 

mesmo se fizesse isso (SILVA, 2008, p. 32, grifos do autor). 

 

Essas “marcas do autor”, as quais ele se refere, remetem também ao “realismo 

fantástico”, pelo qual a obra de Aguinaldo Silva pode ser reconhecida. Essa 

característica foi, primeiramente, trabalhada por Dias Gomes, em diversas produções, e 

a fórmula articulada por Aguinaldo em suas novelas seguintes. Sobre a narrativa 

fantástica de Aguinaldo Silva, Borelli destaca que esta é 

sustentada no pressuposto da existência de uma outra lógica, que não a 

da experiência “real” e cotidiana. O fantástico desenvolve-se ao redor 

de um padrão marcado por surpresas não decifráveis pelos 

mecanismos da lógica racional. A pergunta que o receptor 

normalmente formula é: aquilo realmente aconteceu? Oscilando e 

hesitando entre a crença e a dúvida, ele passa a buscar eventuais falhas 

no sentido narrativo ou mesmo apela para uma explicação sobre a 

irracionalidade ali contida (BORELLI, 2001, p. 34). 

 

Tais narrativas estariam entre os “territórios de ficcionalidade”, espécie de rede 

utilizada pelo autor como base para traçar o fio condutor de suas tramas. Tal mecanismo 

empregado pelo autor que criaria, posteriormente, uma “marca autoral” própria de Silva. 

Ao procurar criar um estilo seu, em que distinguisse suas tramas, o autor reafirmou a 

aproximação de suas produções do folhetim melodramático, e de sua função de 

“basicamente, a distrair, divertir as pessoas, fazer com que elas acompanhassem 

histórias” (SILVA, 2008, p. 77). 

Ainda por fazer parte da “segunda geração de autores”, Aguinaldo Silva já 

iniciou a carreira com as interferências do controle de audiência, pesquisas de opinião 

com o público e o Ibope, incorporando os dados ao seu trabalho, diferente da 

considerada primeira geração (formada por nomes como Dias Gomes, Lauro César 

Muniz, entre outros), que rejeitava essa prática (HAMBURGER, 2005). 
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A influência do público para esses autores podem interferir diretamente na 

trama. Também em uma produção assinada pelo autor, a rejeição a homossexualidade 

de uma personagem, por exemplo, foi preponderante para a alteração da história (e, 

consequentemente, um desvio da narrativa para a formação de um par heteronormativo). 

Em A Indomada, as personagens Zenilda (Renata Sorrah) e Vieira (Catarina Abdalla), 

tinham um relacionamento velado, sugerido de forma implícita para o público. Para que 

tal rejeição não interferisse na audiência da novela, o autor mudou os rumos das 

personagens. 

Tranquilamente, fui jogando a Renata para cima do Cláudio Marzo, 

que interpretava o Pedro Afonso, e o público adorou. É loucura 

insistir. Você está fazendo novela pra quê? Para conseguir audiência e 

agradar o telespectador. É para fazer sucesso, não é por outra razão. 

Então é um absurdo se colocar contra o que o espectador quer 

(SILVA, 2008, p. 35). 

 

Ainda que não tenha se concretizado a sinopse, as personagens foram 

contabilizadas em nosso levantamento de papéis LGBTTQ presentes nas tramas do 

autor. Esse não é o único exemplo em que o destino de personagens LGBTTQ é 

alterado por influências externas ao longo da carreira de Silva, como pode ser observado 

mais adiante. O próximo ponto abordado neste trabalho trata das diferentes 

representações relacionadas ao tema nas obras do autor. 

 

Representações LGBTTQ no “universo Aguinaldo Silva” 

 

O trabalho de Aguinaldo Silva nos traz um panorama importante sobre as 

representações LGBTTQ na televisão brasileira. Em um período que se estende por três 

décadas, é possível observar algumas mudanças político-estruturais no país e também 

com relação à posição social desses sujeitos. Como mencionado, Silva ainda faz parte 

da segunda geração de autores brasileiros, o que pode nos trazer aspectos das mudanças 

nas construções narrativas de uma nova fase da televisão. Além disso, o número 

expressivo de papéis ligados à temática, 32 em 11 telenovelas, nos oferece uma gama de 

representações e ocorrências mais variada que outros autores poderiam nos apresentar. 

E, por último, como todas as novelas são as de horário nobre – que costumam 

apresentar temas mais densos ao espectador, nos abre a possibilidade de analisar o 

contexto e as representações no principal horário e de maior audiência. 
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Como abordado anteriormente, esses mais de 30 personagens apresentam 

nuances e temáticas diferentes, que vão desde um perfil estereotipado de gay afetado 

que tende a integrar o chamado “núcleo cômico” da telenovela, a travestis/transexuais; 

além de personagens que, apesar da condição homossexual, seguiam padrões 

heteronormativos de comportamento. Essas diferentes abordagens não significam uma 

linearidade no tratamento de tramas, que poderiam indicar uma espécie de caminho 

seguido ao longo das três décadas. Pelo contrário, performances e questões 

intercalaram-se, de certa forma, de uma telenovela a outra, culminando na representação 

de cinco personagens, de perfis diferentes, retratados na sua última produção (Império, 

2014), que reunia uma ampla gama de questões. Por conta da característica, é esse tipo 

de abordagem, não linear, que será feita no artigo. 

Um dos primeiros personagens que, ao menos, deveria ser considerado 

LGBBTQ no trabalho de Aguinaldo Silva foi João Ligeiro, interpretado por Maurício 

Mattar em Roque Santeiro (1985). A sexualidade do personagem, no entanto, ficou 

subentendida, uma vez que, ainda que tenha sido exibida no ano da reabertura política, 

teve bastante interferência da censura praticada ao longo da ditadura militar (a 

telenovela já havia sido banida pelo regime militar, em 1975, às vésperas de sua 

exibição, só sendo liberada dez anos mais tarde, ainda sob o olhar da censura). Com os 

diversos cortes no desenvolvimento do personagem por abordar uma trajetória que fugia 

ao padrão normativo de gênero heterossexual, seja na intenção de ser um homem 

grávido ou se retratar um homossexual, o cowboy acabou perdendo sentido na 

telenovela e foi morto pelo autor. Esse ponto foi tratado pelo próprio Aguinaldo Silva, 

em entrevista ao portal Uol, em 2013. 

Nos documentos de "Roque Santeiro", há muitos pedidos de 

cortes em cenas que insinuam que o personagem João Ligeiro 

[Maurício Mattar] era homossexual. No meio da trama, inclusive, 

ele morre. Foi a censura que mandou matar? 

De certa forma sim. Na sinopse original, o João Ligeiro era um 

homem que ficava grávido. O Dias Gomes, que é o criador da história 

e escreveu apenas os primeiros e os últimos capítulos da história, 

adorava esse tipo de personagem. Posteriormente se descobriria que 

ele era, na verdade, uma mulher que foi criada como homem... 

Como o Diadorim do livro "Grande Sertão: Veredas"? 

Exatamente! Mas os censores não permitiram. Então eu resolvi que 

ele seria gay. Mas censura de novo não deixou. Aí resolvi matá-lo, já 

que ele tinha perdido a função na história (CIMINO, 2013). 

 

O elemento conhecido como “realismo fantástico”, no caso, do homem grávido, 

é uma das características da produção de Dias Gomes, que pode ser identificado em 
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diversas outras obras de Aguinaldo Silva, que “herdou” esse traço nas suas produções. 

Já em 1992, o autor traz à cena o dilema de “sair do armário”, em Pedra sobre Pedra. 

Adamastor, interpretado por Pedro Paulo Rangel, é diretor do Grêmio Recreativo da 

cidade. Apaixonado desde sempre pelo seu chefe, Carlão (Paulo Betti), age como seu 

grande amigo, confidente e salvador. Apesar da devoção com o amigo/chefe, a 

homossexualidade de Adamastor não é motivo de especulação ou escárnio de outros 

personagens da trama, até pelo fato de, ainda sem revelar sua condição homoafetiva, o 

personagem não apresenta indicativos dela, agindo de forma heteronormativa. A certa 

altura da trama, com a ajuda do policial Paulo Henrique (Reinaldo Gonzaga), declara 

seu amor pelo patrão, que finge não entender o amigo, e passa a desprezá-lo.  

Apesar do desprezo do seu amor desde a infância, mesmo após revelar o que 

sentia, o personagem se sente livre para viver sua sexualidade, prometendo “que entrar 

de novo, para dentro do armário, como diria o Paulo Henrique, nunca mais!” (fala do 

personagem no último capítulo de Pedra sobre Pedra). Por fim, ele conquista um 

“amante misterioso”. 

Outro tipo de abordagem nas tramas escritas pelo autor para representar 

personagens LGBTTQ é por meio de construções extravagantes, gestuais exagerados, 

de comportamento camp
6
 e, ao mesmo tempo, sensíveis. São os personagens 

estereotipados tratados anteriormente, modelos que servem ao entretenimento e que, não 

raramente, integram a ala de personagens cômicos. Podemos destacar, entre esses, 

Políbio (Guilherme Karam), em Partido Alto (1984); Uálber (Diogo Vilela) e Edilberto 

(Luiz Carlos Tourinho), em Suave Veneno (1999); Ubiracy (Luiz Henrique Nogueira), 

em Senhora do Destino (2004); Crô (Marcelo Serrado), em Fina Estampa (2011); e Téo 

(Paulo Betti), em Império (2014). 

Como contraponto, uma espécie de fórmula usada pelo autor, é relacionar esses 

tipos de personagens como tipos “machões”, fortões – outra espécie de estereótipo. 

Claudionor (Heitor Martinez) começa a trama como preconceituoso, mas se apaixona 

por Uálber, iniciando uma disputa entre o guru e a namorada do rapaz, Eliete (Nívea 

Stellman) – no final, diz que seu amor pelo exotérico é de irmão. Téo era seduzido por 

Robertão (Romulo Neto). Ubiracy vivia um relacionamento com Turcão (Marco Vilela). 

Outro exemplo desse arranjo é o do carnavalesco Bernardinho (Thiago Mendonça) com 

                                                 
6 Retomando o conceito inicialmente trabalhado por Sontag, um comportamento baseado na estética camp, em uma 

esfera LGBTTQ, pode ser considerado como tendo como essência o exagero, a “teatralização da existência”: “Camp 

é um certo tipo de esteticismo” (SONTAG, 1987, p. 27).   
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o personagem, que se dizia repetidas vezes “espada”, Carlão (Luigi Palhares), em Duas 

Caras (2007). Há, ainda, a relação doentia entre Crô e Baltazar (Alexandre Nero), o 

motorista homofóbico e violento (que, no filme, o sequestra no altar). Crô, assim como 

o personagem Adamastor, também mantinha um “amante secreto”, indicando que 

possuía uma vida amorosa ou sexualmente ativa, apesar do mistério do parceiro, 

permanecendo no imaginário como um homem que não pode “sair do armário”. A 

própria escolha dos nomes dos personagens que fazem o contraponto indica perfis 

opostos – Robertão, Carlão, Turcão. 

Ainda que muitas personagens tenham sido populares, até por permitirem, 

através do humor, cativar o público e inserir bordões usados no dia a dia, não escaparam 

de críticas tanto de grupos de representação gays, ou também por segmentos 

profissionais em que se encaixam, que não aceitam ser retratados por “estereótipos”. O 

Grupo Gay da Bahia chegou a fazer uma representação formal contra o autor, à época 

de Suave Veneno, pela maneira cômica que eram tratados temas como a violência contra 

homossexuais na telenovela (contra o personagem Edilberto). Carnavalescos também se 

manifestaram publicamente contra a representação de Ubiracy. 

Ubiracy de Senhora do destino gera polêmica entre os 

carnavalescos cariocas 

Para compor o personagem do carnavalesco gay Ubiracy em Senhora 

do destino, o novelista Aguinaldo Silva inspirou-se na vida real do 

carnavalesco Milton Cunha. Ele pertence à Escola de Samba São 

Clemente e é um dos nomes mais respeitados no Carnaval do Rio de 

Janeiro. Na novela, Ubiracy é interpretado pelo ator Luiz Henrique 

Nogueira e integra a fictícia Escola de Samba de Vila São Miguel. 

Milton Cunha gostou de Ubiracy: “Ele é parecido comigo.” Outros 

carnavalescos desaprovaram o personagem: “Ubiracy é uma 

caricatura; a maioria dos carnavalescos não é assim”, disse Max 

Lopes, que integra a Mangueira. “Não gosto desse estereótipo afetado. 

Vira chacota”, disse Paulo Menezes, carnavalesco da Mocidade. 

(ISTOÉ, janeiro de 2005). 

 

Assim como Hamburger (2005) menciona: há a preocupação, por parte dos 

telespectadores que se sentem ameaçados com os possíveis impactos negativos de 

histórias vistas como “imorais” ou “maliciosas”, com o outro. 

Outra composição que aborda a questão de gênero nas telenovelas de Aguinaldo 

Silva é a da transexualidade, representada em diferentes situações e dilemas dessas 

personagens. Uma delas é a personagem Fabrícia (Luciana Paes), uma das maridas de 

aluguel, em Fina Estampa (2011), que, durante boa parte da telenovela, escondia um 

“segredo”. O que chama a atenção é a forma forçada em que ela se viu obrigada a 
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revelar sua sexualidade, já que foi flagrada enquanto usava o banheiro pelo personagem 

Quinzé (Malvino Salvador). Ao ser “descoberta”, conta estar na fila do SUS esperando 

a cirurgia de redesignação e que tomava hormônios. O que chama a atenção é a 

violência como é revelado o gênero de Fabrícia, ainda que não seja física, e que a 

“questão” tenha sido esclarecida e resolvida posteriormente (e tratada como uma 

abordagem cômica). A identidade da personagem é vista como desestabilizadora, 

“perigosa”, para as relações que ela tinha estabelecido naquele momento, ainda que a 

vivesse de forma silenciada e marginalizada, reproduzindo o tratamento muitas vezes 

dado na “vida real” às “identidades sexuais de oposição” (LOURO, 2008). 

Já em Tieta (1989), a aceitação na cidade da travesti Ninete (Rogéria) foi 

“comprada” pela protagonista que dá nome à trama (PERET, 2005). Tieta ainda realiza 

um dos principais discursos contra a homofobia em telenovelas nacionais: 

Ricardo: Tu acha certo que alguém seja como ela. Tão diferente dos 

padrões? 

Tieta: Mas o que que tu chama de padrão, de comportamento. 

Ricardo que que tu quer? Tu quer que todo mundo seja igual? Que se 

comporte do mesmo jeito. Que siga as mesmas regras? Não. O ser 

humano não foi feito por decreto. Que isso, eu lá sou máquina por 

acaso? A gente sai da fábrica tudo bonitinho, enfileiradinho, assim, 

um atrás do outro, tudo exatamente igual. É isso? 

Ricardo: Não, eu não acho que todo mundo é igual. 

Tieta: Mas acha que todo mundo tem que se comportar do mesmo 

jeito. Não admite que uma pessoa não viva dentro do jeito que tu 

considera normal. 

Ricardo: Mas ela é muito diferente.  

Tieta: Mas diferente por que, Ricardo? Ah, a gente não pode julgar as 

pessoas desse jeito. Quem é tu pra julgar? Quem que sou eu pra julgar 

os outros. 

Ricardo: Tieta. A gente vive numa sociedade.  

Tieta: Numa sociedade que quer que todo mundo se comporte do 

mesmo jeito. Que não aceita que uma pessoa siga seu impulso e faça o 

que a natureza manda.  

Ricardo: Mas não pode ser assim. Imagine como seria se as pessoas 

saíssem por aí seguindo seus impulsos.  

Tieta: Ricardo. Quando tu largou o seminário, tu não tava seguindo o 

impulso? Se tu tivesse continuado naquela vida, tava até hoje infeliz. 

Então. Cada um tem seu próprio impulso. Tem que respeitar a 

liberdade dos outros, se não, quem vai respeitar a tua?  

Ricardo: Tu tá comparando de novo. 

Tieta: Tô. Tô porque que sou tua tia. Tu é meu sobrinho. A gente se 

ama e escondido, porque os outros não aceitam o nosso tipo de amor. 

Se essa cidade inteira soubesse, ia nos condenar do mesmo jeito que 

condenou a Ninete. E tu acha que no nosso caso eles iam tá certo?  

Ricardo: Claro que não.  

Tieta: Então. Ricardo. Por que que tu quer que condene Ninete? Tu 

acha certo condenar a Ninete. Abra um pouco o seu coração e aceite 

as pessoas como elas são. Aí elas vão te aceitar como tu é. E não 
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venha com esse papo que tu é normal não, porque normal ninguém é. 

No fundo, no fundo, todo mundo tem um segredozinho escondido, um 

pecado, uma mania, uma tara, sei lá. Quem não tem vontade de 

mandar tudo se explodir e seguir seu impulso, mas não faz. Não faz 

porque tem medo do que o povo vai dizer. Aí vive reprimido, vive 

infeliz, como tu vivia antes de aceitar o nosso amor.  Não é? (TIETA, 

Rede Globo, 1989) 

 

Transexual também na vida real, a atriz Rogéria ainda faria outra participação 

em Duas Caras, como Astolfo (seu nome de batismo), assistente da fotógrafa Dolores 

interpretada por Vera Fischer. Ainda que use seu nome masculino, o papel de Rogéria é 

de uma elegante cenógrafa. 

A última personagem a abordar a temática é Xana Summer (Ailton Graça), em 

Império (2014). Identifica-se como mulher transexual (autor e ator usam de vários 

estereótipos: cabeleireira, com trajes femininos, gestual e voz exagerada, e, ao longo da 

trama, alguns flashes de ações ditas como da masculinidade, que têm um toque de 

surpresa para o expectador). Acaba se relacionando amorosamente com os personagens 

Naná (Viviane Araújo) e Antônio (Lucci Ferreira).  

Essas personagens fogem do padrão binário (macho/fêmea, homo/hétero), 

comuns nas suposições de gênero, trazendo nuances que vão muito além do desejo em 

uma definição sexual. Retomando conceitos da teoria da construção social, é possível 

ver, através de tais representações distinções entre “atos sexuais, identidades sexuais e 

comunidades sexuais”. 

Na verdade, em muitos trabalhos recentes sobre culturas sexuais e 

sobre a construção social de relações sexuais, até mesmo as noções de 

gênero e de identidade de gênero têm sido, cada vez mais, 

questionadas; O que significa ser macho ou fêmea, masculino ou 

feminino, em contextos sociais e culturais diferentes, pode variar 

enormemente, e a identidade de gênero não é claramente redutível a 

qualquer dicotomia biológica subjacente. Todos os machos e fêmeas 

biológicos devem ser submetidos a um processo de socialização 

sexual no qual noções culturalmente específicas de masculinidade e 

feminilidade são modeladas ao longo da vida. É através desse 

processo de socialização sexual que os indivíduos aprendem os 

desejos, sentimentos, papéis e práticas sexuais típicos de seus grupos 

de idade ou de status dentro da sociedade, bem como as alternativas 

sexuais que suas culturas lhes possibilitam (PARKER, in: LOURO, 

2000). 

 

Com diversas nuances, as personagens combinam identidades distintas (a 

transexual com nome masculino, a mulher que ainda possui pênis, a transexual feminina 

que sente desejo por homens, mas também, por mulheres). Para Marques (2010), ao 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

conferir visibilidade a sujeitos homoeróticos, quando acompanhada de um processo 

público de debate, a telenovela contribui para ampliar as possibilidades de entendimento 

e os modos de ver e perceber esses grupos. 

A personagem Xana ainda passa por um processo difícil para conseguir adotar o 

filho de uma amiga que morreu, a personagem enfrentou entraves na Justiça para 

conseguir a guarda devido ao preconceito (da sociedade e de agentes que atuaram no 

processo) sobre a capacidade de conseguir dar uma criação “normal” para uma criança. 

O debate sobre a adoção já havia sido discutido em outra trama de Aguinaldo Silva, 

Senhora do Destino (2004). Após se apaixonarem uma pela outra, Jenifer (Bárbara 

Borges) e Eleonora (Mylla Christie) enfrentam a resistência da família numa trama que 

se arrastou pela telenovela. Elas passaram a viver juntas e adotaram um recém-nascido, 

abandonado próximo ao hospital onde Eleonora trabalhava como médica. A página 

dedicada à trama no site Memória Globo destaca que o “relacionamento das duas 

ganhou grande repercussão, provocando debates sobre a adoção de crianças por 

homossexuais” – o reconhecimento pelo STF do direito da adoção por casais 

homoafetivos sem restrições só aconteceu em março de 2015. 

Outro ponto que chama a atenção na trajetória do autor é o fato de haverem 

menos personagens de destaque lésbicas (nove). Ainda assim, elas foram representadas 

principalmente com perfis heteronormativos. Apenas Alice, interpretada por Thais de 

Campos, em Fina estampa, apresentava gestuais mais masculinizados. Ainda assim, a 

relação da personagem com Iris Siqueira (Eva Wilma) era apresentada de maneira sutil, 

ficando subentendida, evidenciada apenas para quem conhece o vocabulário LGBTTQ, 

ao final da telenovela, quando ambas viram “caminhoneiras” – gíria atribuída à mulher 

homossexual masculinizada. 

Também foi, na maior parte dos casos, com os personagens de perfil 

heteronormativos em que foram tratadas temáticas mais relevantes de direitos legais por 

vezes negados aos LGBTTQs, como a adoção (Leonora e Jenifer, em Senhora do 

Destino), direito a herança e união estável (Laís e Cecília/Marília, em Vale Tudo), além 

de conflitos familiares mais densos (Cláudio e Léo, em Império, que são vítimas da 

homofobia de Enrico, filho do primeiro).  

Outro ponto observado no universo de telenovelas de Aguinaldo Silva é a 

ausência do tão falado/polêmico “beijo gay”. Ainda em casos de relações estáveis, ou 

com a sugestão da sexualidade ativa dos personagens, o próprio autor, já afirmou 
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diversas vezes que não vai de encontro com o seu público, impondo cenas que ele 

considera que serão rejeitadas (como o beijo gay). O único casal que se beija é Cláudio 

e Léo, na última semana de Império. 

Acho que as pessoas não querem ver isso. Você tem que pensar o 

seguinte: você escreve a novela para 50, 60 milhões de pessoas. 

Desses 60 milhões a maioria não quer ver isso e a novela é escrita para 

o público, tem que dar audiência. Você tem que ser suficientemente 

maduro para saber disso", explicou. "Na novela é uma coisa, na minha 

casa é outra coisa. Na minha casa pode ter beijo gay à vontade, não 

tem problema nenhum", divertiu-se. (CARAS DIGITAL, 2 de julho de 

2015) 

 

O autor deixa claro que só evita o “beijo gay” por não ser o que o público quer, 

refletindo sua preocupação com audiência.  

Ainda que não expresse, em sua totalidade, a complexidade de indivíduos 

LGBTTQ ao abordar as vivências desses grupos em telenovelas, durante os meses que o 

folhetim permanece no ar, é possível, através das performances e representações do 

cotidiano, trazer à sociedade um debate e ressignificação sobre as identidades e 

alteridades que emergem e, principalmente, com o rompimento de uma norma no 

período pós-moderno, se sentem livres para assumir sua individualidade. 

 

Considerações finais 

 

Aguinaldo Silva lança mão de diversas fórmulas para abordar a temática, como 

visões estereotipadas de gays como personagens cômicos, que estão para servir alguém 

(seja um patrão, um grande amigo, seu amor). Esses mesmos personagens possuem 

nuances que, ao longo dos meses de exibição da trama, trazem questões caras aos 

debates sobre os direitos sociais das minorias LGBTTQ, acompanhando e, muitas vezes, 

antevendo lutas e conquistas desses indivíduos. 

Ao observar as performances de gênero no universo do autor, é possível 

identificar diversos padrões que não seguem uma linearidade ou uma suposta 

“evolução” de um perfil homossexual. Tal qual, mesmo que haja uma série de “normas 

regulatórias” de gênero, a construção do sujeito pode subverter tais imposições, com 

noções e desejos complexos, além de um padrão binário, simplificador de sexo e 

gênero, que transcendem o corpo. 

É possível observar, também, que tais perfis, vão surgindo de maneira mais 

numerosa, desde a primeira até a última telenovela observadas, e ganhando espaço, 
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além de importância na trama. Todos os personagens são coadjuvantes, mas compõem 

núcleos centrais que alteram a narrativa, o que significa mais tempo na tela e, 

consequentemente, mais interlocução com a sociedade. De uma sugestão da 

homossexualidade retratada em Roque Santeiro, pela limitação imposta pela censura, 

Império apresentou cinco perfis LGBTTQ: que vão desde gays que se portam seguindo 

o padrão heteronormativo; à transexual feminina, que tem rompantes de masculinidade 

exacerbada e demonstra desejos por homens e mulheres; sem esquecer de recorrer à 

fórmula estereotipada de uma estética camp. 

Na obra se Silva, há oscilações a respeito da forma como as personagens 

aparecem e revelam contextos, que refletem a identidade e os enfrentamentos dos 

sujeitos LGBTTQ. As narrativas e posicionamentos do autor diante de tais questões 

variaram ao longo do percurso de sua carreira. No entanto, temáticas recorrentes (seja 

nas profissões das personagens, relacionamentos estabelecidos, ou o recurso do humor e 

de caricaturas para despertar o interesse e aceitação do público) podem ser percebidas 

também como marcas do autor diante dessa temática. 

Ao representar essas formas e construções sociais nos folhetins televisivos 

brasileiros, provoca-se a reflexão sobre a existência desses sujeitos, bem como a sua 

problematização e produção de sentidos. Violências diversas podem ser simbolizadas 

através dos conflitos e narrativas. Lutas e conquistas são abordadas e desencadeiam, por 

diversas vezes, o debate social sobre o lugar social e de fala desses sujeitos, que fogem 

às normas de gênero. Bem como o silenciamento e a ridicularização de certos tipos. 

Ambas as formas articulando com o real, além dos limites da ficcionalidade.  
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