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Resumo 
O presente artigo analisa, a partir das estratégias comunicativas e dos valores que 

emergem na interação, a construção de personagens homossexuais nas telenovelas, a 

partir de um estudo de caso dos personagens Félix, de “Amor à Vida” (2013/2014) e 

Ivan, de “Babilônia” (2015). O eixo teórico é o  paradigma relacional da comunicação e 

o conceito operador é a noção de valores que são construídos na e pela  interação entre a 

telenovela e os telespectadores. Nossa pergunta condutora foi: quais estratégias 

comunicativas são acionadas pela produção da telenovela na construção dos 

personagens gays? Nos procedimentos metodológicos, recortamos algumas cenas das 

respectivas telenovelas que expressam os valores da homossexualidade dos personagens 

em questão. 

 

Palavras-chave:  Comunicação; Televisão. Telenovela; Valores; Estratégias 

comunicativas. 

 

Introdução 

Abrimos essa introdução apresentando nosso objeto de estudo: dois personagens 

homossexuais Félix e Ivan, das novelas Amor à Vida e Babilônia, veiculadas pela Rede 

Globo de Televisão entre os anos de 2013 e 2015. Félix vive o papel de um 

administrador, protagonista e caracterizado como o vilão da trama. Já Ivan é um 

professor de educação física, coadjuvante, inserido em um núcleo secundário do 

folhetim. Os personagens foram selecionados devido a sua repercussão e também para 

apontar as inflexões das questões raciais em seus enredos. Em nossos procedimentos 

metodológicos buscamos realizar a análise da posição ocupada pelos personagens nos 

enredos das determinadas tramas, selecionando e recortando cenas das novelas. Entre 

outros achados, vimos que o rumo destinado aos personagens inicialmente foi mudado 

na continuidade do processo comunicativo e como os valores sociais dominantes afetam 

a reação do público. A fundamentação teórica teve como eixo o modelo relacional da 
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comunicação, situando nossa visada da interação entre os personagens, novela e o 

público.  

Passamos, no percurso do artigo, a um breve panorama das produções globais e 

dos respectivos personagens homossexuais. 

 

 

  

Amor à Vida 

Amor à Vida foi uma telenovela veiculada pela Rede Globo entre 2013 e 2014. 

A trama da novela gira em torno da disputa entre a protagonista Paloma e seu irmão, o 

antagonista Félix. A disputa entre eles é quem ficaria com a direção do hospital da 

família, sendo Paloma médica e Félix administrador.  

 

Félix 

O personagem foi construído para rivalizar com sua irmã, não somente pela 

herança da família, mas também pelo amor do pai. O personagem age todo o tempo da 

novela com o intuito de benefício próprio, chegando até mesmo a roubar o próprio 

hospital. O personagem quer que toda a atenção da família seja voltada para si, e não 

mede esforços para isso. 

 

Babilônia 

Babilônia foi uma telenovela veiculada pela Rede Globo no ano de 2015. O 

enredo da novela concentra-se na inveja sentida por Inês pela antiga amiga Beatriz. 

Beatriz é uma mulher elegante e ninfomaníaca, cujo objetivo de vida é manter seu 

padrão de luxo, tendo se casado duas vezes com milionários para conseguir seu desejo, 

porém casamentos de fachada e repletos de infidelidade. Inês é uma advogada falida, 

que sempre invejou Beatriz pela beleza e capacidade de sedução, além de sua boa vida. 

Beatriz era filha de Estela, que terminou o casamento com o pai dela para viver o 

romance com Teresa. Teresa é uma das maiores advogadas do país e em seu escritório 

trabalha Paula. Paula foi criada no morro da babilônia com o irmão, Ivan, gay assumido 

e instrutor de slackline4, melhor amigo do neto de Estela, Rafael. 

                                                 
4 Prática esportiva que consiste em caminhar, equilibrando-se sobre uma fita ou corda de náilon, bem 

esticada e presa entre duas árvores, geralmente a uma altura de 30 cm do solo. 
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Rafael sofre preconceito explícito pelo enteado de Beatriz e seus amigos, por 

chamar Estela e Teresa de mães, além de defender sempre Ivan perante todos. 

 

Ivan 

O personagem vive com a irmã Paula em um apartamento no leme e é formado 

em educação física. Apesar de não apresentar nenhum problema com sua sexualidade, o 

personagem enxerga as barreiras sociais pelo fato de ser negro, gay e de comunidade e a 

leitura que faz de si próprio é de não ser merecedor de alguém com mais condições 

financeiras que ele. 

 

Fundamentação teórica 

 Nosso eixo teórico é paradigma relacional da comunicação. Segundo França (2012), a 

idéia relacional da comunicação explicita que a dinâmica da comunicação não está 

cimentada na estrutura emissor-mensagem-receptor, mas sim na relação entre os 

sujeitos, sejam individuais ou coletivos. Apesar de fazermos uma análise dos 

personagens, segundo Vera, “acentuar a participação dos agentes, contudo, não significa 

desconhecer ou minimizar a intervenção do meio e as distinções trazidas por diferentes 

mediações midiáticas”(FRANÇA, 2012, p.7). Nossa análise tem como plano principal a 

interface televisiva e por isso seguimos o caminho da interação entre os telespectadores 

das telenovelas da Rede Globo no período em que as tramas ocorreram, que apesar de 

receberem a mensagem através da televisão, responderam através da internet. A internet 

foi utilizada como uma estratégia de comunicação por facilitar o envolvimento dos 

telespectadores com as novelas, deixando exposto o conteúdo das novelas em vídeos, 

resumos escritos e prognósticos dos capítulos que viriam a seguir. Através dessa 

plataforma, os telespectadores puderam se expressar livremente já que a internet não 

exige que mostrem a face. A telenovela é exibida em horário nobre, o que potencializa o 

alcance da discussão que a trama gostaria de levantar, afinal nesse horário há a interação 

do telespectador no próprio núcleo familiar. Os valores transmitidos nos discursos dos 

personagens da novela assumem um papel essencial para a percepção do público quanto 

ao caráter do personagem, deixando claro se a intenção é causar desconforto ou 

relaxamento. 

Definidos o eixo teórico e os conceitos operadores, damos conta dos procedimentos 

metodológicos organizados para potencializar o processo de investigação. 
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Procedimentos metodológicos: 

Analisamos sete cenas da novela Amor à Vida e cinco cenas da novela 

Babilônia. As cenas selecionadas do personagem Félix retratam como as pessoas ao seu 

redor se posicionam sobre sua orientação sexual e como ele próprio lidou com isso, 

procurando evidenciar que a sexualidade do personagem foi o fator principal da análise. 

Os recortes do personagem Ivan procuram evidenciar não somente a sexualidade do 

personagem, mas também de que maneira as questões raciais e sociais afetam a 

percepção que o personagem tem sobre si.  A análise mostrará como o discurso das 

personagens é diferente devido à própria aceitação com a sexualidade. Pontualmente, 

veremos o percurso da mudança do caráter do personagem Félix e a superação do 

personagem Ivan. A comunicação entre os personagens e o público foi mediada pela 

televisão, porém a resposta do público para a televisão foi dada meio internet. Posto 

isso, apresentamos as transcrições das cenas e logo após a análise de cada uma para a 

melhor compreensão de leitura. 

 

Achados da pesquisa: Félix 

Cena 1- Edith descobre a traição de Félix 

 

Edith: Como fui burra! Não queria enxergar a verdade nunca, desde o começo 

do nosso namoro, todo mundo me alertou. Mas ele é gay? Mas ele não é gay? 

Achava que era só o seu jeitinho divertido. [...] Isso é humilhante demais, vou 

me divorciar de você, Félix. [...] Não vou suportar ficar casada depois do que vi. 

Vai ser melhor para você também, Félix. O mundo mudou. Vá viver sua vida, 

ser feliz.  

Félix: Meu pai jamais admitiria.  

Edith: O que você disse? Você está comigo por causa do seu pai?  

Félix: Sempre me senti diferente. Na escola, os meninos brincavam, mexiam 

comigo, caçoavam. Na medida em que fui crescendo, fui tomando consciência 

da minha diferença. Falam muito em opção. Opção é uma palavra errada. Sou 

assim, porque nasci assim. Mas batalhei para mudar, nunca quis ser desse jeito. 

Tive namoradas, nunca frequentei lugares gays. Meu pai, você sabe, família 

libanesa, machão. Eu queria ter uma família. Queria poder mostrar para ele, 

olhar e dizer: “pai, sou igual a você”. E aí, te conheci. Aprendi a gostar de você, 

do seu corpo. Não nego, tive inseguranças no início, mas consigo, te faço feliz. 

É essa a vida que quero. [...] Me sinto melhor assim. Sendo um homem, um pai 

de família. Tendo esposa e filho. [...] Edith, não me larga, não me deixa. Edith, 

por favor, não me deixa. Eu te imploro. Se tivesse que escolher entre você e ele, 

escolho você. Edith, por favor, eu abri uma frestinha na porta do armário. Eu dei 



 

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

 

 5 

uma escapadinha, mas eu volto. Eu entro dentro do armário e tranco a porta com 

cadeado, eu juro. Não me deixa. (REDE GLOBO, 2013a). 

 

Na cena percebe-se que a maior humilhação para Edith não é o ato da traição e 

sim o fato de ter sido traída com um homem. Ao mesmo tempo em que ela se enoja com 

a relação do marido, ela afirma que o mundo em que vivem no presente mudou, não é 

como era quando eles se conheceram. Porém ela não o quer por perto, quer que ele seja 

feliz contanto que seja longe dela. O discurso feito por ela assemelhasse ao discurso da 

falsa tolerância praticado na realidade. Você pode ser gay, eu aceito que você seja gay, 

porém não perto de mim. 

Já o discurso de Félix demonstra o sofrimento que os homens gays que fogem do 

padrão de comportamento masculino sofrem desde a infância. Um ponto a ser destacado 

nesse discurso é que ele salienta que a sexualidade não é uma opção, como dito 

erroneamente muitas vezes e sim orientação5, algo que é inerente e não escolhido. Mas 

que ele a escolhe, ele aprendeu a reprimir o seu sentimento em detrimento de ter uma 

família, que da forma em que foi criado, significa um casamento heterossexual com 

filhos. Para ele é isso que significa ser homem e caso ele assumisse sua 

homossexualidade, ele nunca seria um homem completo pois não teria família. O 

personagem veste-se como um executivo, de terno e gravata, sem nada que chame a 

atenção para sua sexualidade, para que houvesse a denúncia disso, o personagem usa 

uma entonação de voz mais fina, atribuída aos homens gays afeminados. 

 

Cena 2 - Edith e Tamara conversam sobre Félix 

 

Tamara: Você tirou a sorte grande, você consertou o Félix.  

Edith: Não se trata de consertar.  

Tamara: Você sabe muito bem que o Félix tinha tudo para ser gay de 

carteirinha.  

Edith: Ele aprendeu a gostar de mim, gostar do meu corpo, a gente sabe que ele 

cometeu deslizes, mas ele sufocou, se tornou um homem de família. Muitos 

homens são assim, escondem da mulher, dos filhos, dos amigos...  

Tamara: Eu sei filha, ele não quer sofrer discriminação, quem é que quer ser 

discriminado a vida inteira?  

                                                 
5 O termo orientação sexual é considerado mais apropriado do que opção ou preferência sexual. A 

tendência sexual começa a desenhar-se ainda na infância, por esse motivo o termo opção sexual é 

inadequado, uma vez que a tendência sexual começa a manifestar-se mais ou menos aos sete anos de 

idade. Neste período a criança ainda não possui uma capacidade avaliativa e que possamos chamar de 

escolha. 
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Edith: Acho que o Félix é muito mais feliz assim, tendo família, filhos, do que 

se fosse gay.  

Tamara: O que importa é que ele fez tudo que o pai quis e você ajudou, aceitou 

as regras do jogo. O César ficou tão feliz que permitiu que você se casasse com 

o filho dele, mesmo sabendo que você era garota de programa.[...]Ele não iria 

suportar ter um filho gay. O Félix tem muito a agradecer a você, filha. Ele 

jamais seria diretor do hospital se fosse um gay de carteirinha, assumido. O pai 

não admitiria. O César teria muita vergonha do filho. (REDE GLOBO, 2013a). 

 

No discurso de Tamara, ela age como se a homossexualidade de Félix fosse um 

defeito, algo a ser consertado e que Edith seria a salvadora do mesmo porque conseguiu 

consertá-lo, referindo-se à homossexualidade por um viés retrógrado6: uma doença que 

precisa de cura. Na fala de Edith, ela volta a falar sobre família, como se sendo 

homossexual assumido, Félix não teria essa possibilidade. Já Tamara desmerece a 

profissão de garota de programa como algo inaceitável, salientando que mesmo que 

Edith fosse prostituta no passado, era preferível para Cesar ter uma nora com essa 

profissão, do que um filho assumidamente gay ao comando de seu hospital, trazendo 

nas entrelinhas que homossexuais não podem ocupar cargos de chefia em uma empresa. 

 

Cena 3 - Félix e Jacques conversam sobre sexualidade 

 

Jacques: Félix, você nunca gostou de mulher?  

Félix: Jacques, você sabe que sou muito bem casado.  

Jacques: Tem muito homem que casa, vive uma vida dupla e a mulher nem 

desconfia. Porque você casou se tinha outros interesses?  

Félix: Eu era o tipo do menino que assistia o futebol para ver as pernas dos 

jogadores. Mas o meu pai ficava muito irritado. Os meus modos. Às vezes 

perdia a paciência e dizia que eu desmunhecava.  

Jacques: Não vamos negar que, de vez em quando, você solta a franga.  

Félix: Eu me seguro, mas às vezes meus pulsos rodopiam. O fato é que meu pai 

ficava muito bravo e eu me sentia triste com isso. Culpado. Era muito 

sofrimento. [...] A Edith veio, foi tão aberta e delicada, me conduziu e eu 

também queria ser tão aceito, considerado normal.  

Jacques: Você é normal.  

Félix: A sociedade tem muito preconceito, você sabe disso. Enfim, me esforcei 

e me acostumei. Hoje tenho uma família.  

Jacques: Então, você passou a gostar de mulher. A gente poderia dizer que 

você é um quase ex-gay?  

Félix: Ex-gay não existe. Ex-gay é um cara que mente para si próprio. Eu me 

olho no espelho e sei quem sou.  

                                                 
6 Em 1973 a Associação Americana de Psiquiatria retirou a palavra homossexualidade da lista de 

transtornos mentais ou emocionais. 
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Jacques: Já amou alguém?  

Félix: [...] Amor, só poderia sentir por outro homem. (REDE GLOBO, 2013a). 

 

Félix afirma que para ser considerado normal pela sociedade ele tem que 

representar o papel de heterossexual e que sua recompensa por isso foi ganhar uma 

família. Jacques levanta um tema tabu sobre ser ex-gay, assunto que estava sob os 

holofotes da mídia na época devido ao projeto da cura-gay proposto pelo deputado e 

pastor Marco Feliciano. Por mais que não admita ser gay em voz alta, Félix afirma saber 

o que realmente é, e que amor de verdade ele só poderia sentir por outro homem. 

 

Cena 4 - Edith conta para a família que Félix é gay e Pilar o apoia 

 

Pilar: Meu filho, você é gay. Sempre soube, quer dizer, sempre achei que sabia, 

mas não tinha coragem de falar para mim mesma. Você é gay, filho.  

Bernarda: Também sabia, mas ao contrário de sua mãe, tinha até uma certa 

pena por  te ver casado, vivendo uma vida mentirosa, no armário, como dizem.  

Pilar: Exatamente meu filho, no armário. Quando você era pequeno no colégio, 

uma vez uma educadora, uma orientadora educacional disse que você sofria 

bullying por parte dos teus colegas, que te ridicularizavam, que debochavam de 

você por causa do seu jeito. Do jeito um pouco delicado de ser.  

Félix: Tenho ódio do colégio. Ódio. Debochavam de mim, riam de mim. Até 

hoje não suporto que riam de mim.  

Pilar: Essa orientadora aconselhou a levar você para o psicólogo. Meu Deus, os 

tempos são outros. Eu era jovem, não tinha esclarecimento que tenho hoje. 

Mesmo assim, levei e ela me disse o seguinte: se seu filho é gay, deve ficar do 

lado dele, deve apoiá-lo, porque isso é uma orientação sexual. Mas imagina, eu 

casada com seu pai, aquele machão. Nas poucas vezes em que tentava entrar no 

assunto ele ficava transfigurado, ele mudava de assunto. Quando você se casou 

e teve o Jonathan, me desculpe, vou confessar, respirei aliviada. (REDE 

GLOBO, 2013a). 

 

Em sua fala, Pilar afirma saber da sexualidade de Félix desde que o mesmo era 

criança, pois era uma criança delicada que, por fugir a regra do comportamento 

heteronormativo7 sofria bullying desde cedo. Novamente, o termo orientação sexual 

vem à tona, deixando claro que não é algo passível de escolha e Pilar diz ter recebido o 

conselho de uma psicóloga para apoiar o filho, porém mesmo tendo essa ciência, não foi 

capaz de passar por cima do autoritarismo do marido. O tempo todo Pilar faz 

movimento com as mãos e mexe em suas jóias, dando sinal de inquietude. 

                                                 
7 Que estabelece como norma a heterossexualidade e a instituição de categorias distintas e rígidas de 

comportamento masculino e feminino. 
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Cena 5 - César rejeita Félix 

 

César: Odeio seus trejeitos! Via você falando “papi”, “mami poderosa”, achava 

que isso fazia parte do seu jeito brincalhão. Mas meu Deus, como não 

enxergava? [...] Não posso negar, sempre achei que você tinha uma tendência, 

mas achei que esta tendência iria ser superada. Você casou, teve filho, achei que 

estava tudo bem e agora a sua própria mulher vem atirar a verdade na sua cara. 

E essas fotos? Você e esse rapaz, rindo, íntimos, dentro de um flat. [...]  

Félix: Por favor, papai, você já traiu a mamãe com outras mulheres.  

César: Não nego, tive muitas mulheres sim, porque para um homem com “h” 

maiúsculo isso acontece. Antes de conhecer sua mãe, tive as mulheres que quis. 

E depois de casar, tive minhas aventuras. Eles me chamavam de “garanhão”. 

Como você quer que me sinta? Feliz sabendo que meu filho é tudo menos um 

garanhão. Eu, César Khoury, tenho um filho gay. [...]  

Félix: É mais forte que eu, pai. Se eu pudesse jamais seria, eu jamais seria gay. 

Mas felicidade, real, só sinto assim.  

César: Chega! Chega! Não quero saber de mais nada! Eu quero saber de uma 

coisa sim: entre você e esse rapaz, quem é o homem e quem é a mulher? Porque 

esse silêncio? Te fiz uma pergunta. Quem é o homem e quem é a mulher? Não 

quero saber, já me arrependi. Qualquer resposta seria horrível. [...]  

Félix: Pai, eu nunca quis ser como sou. Acho que a maioria dos gays preferiria 

não ser gay. Ninguém escolheria uma vida discriminada, alvo de deboches, uma 

vida dupla. Mas às vezes eu sinto uma avalanche, um vendaval. [...] Pai, me 

senti aliviado quando ela contou tudo. [...]  

César: Melhor pra mim é não ter um filho gay. Eu vou te dar um tempo para 

você reatar o seu casamento com a Edith ou casar com outra qualquer.  

Félix: E se eu não conseguir?  

César: Eu te boto na rua, sem salário e vou fazer o impossível para tirar você 

do meu testamento. Vou te deixar na merda, Félix. E me faz um favor, para de 

chorar como uma mocinha desprotegida. Tente agir como um homem (REDE 

GLOBO, 2013a). 

 

Percebe-se além da falta de tolerância com a homossexualidade do filho, a falta 

de abertura para um diálogo, a necessidade de separar em gêneros binários8 uma relação 

homossexual e também o machismo. César faz alusão à personalidade de Félix como 

uma caricatura, seu jeito de falar seria algo mascarado e não propriamente o que ele é. 

Ao afirmar que ele jamais teria um filho garanhão por causa de sua orientação, o 

personagem deixa implícito que o único homem que pode ser considerado garanhão é 

aquele que se deita com várias mulheres, levando a crer que o ato de se deitar com 

vários homens não seria algo a se vangloriar e sim sentir vergonha. Para ele, a traição é 

                                                 
8 Classificação do sexo e do gênero em duas formas distintas, opostas e desconectadas de masculino e 

feminino; homem e mulher. 
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inerente ao fato de ser homem heterossexual, ainda mais, é algo que o coloca em uma 

escala superior de macheza. Atendo-se ao discurso machista, o personagem diz para 

Félix parar de chorar como uma mocinha desprotegida e tentar agir como um homem, 

ou seja, homens de verdade não choram, a fragilidade é inerente ao sexo feminino 

apenas.  

 

Cena 6 - Márcia diz que não tem problemas com a sexualidade de Félix 

 

Márcia: Quero deixar bem claro que entendo a sua situação. Sou uma pessoa 

que tem uma mente aberta e liberal. Você é uma pessoa como qualquer outra. 

Sabe das suas tendências e pode fazer o que quiser da sua vida. Se quiser trazer 

o boy magia para casa, tá liberado.  

Félix: O único boy magia que conheço está na cadeia.  

Márcia: Ô meu amor, tem o dedo podre que nem eu, coitado. Que vida. Mas se 

você gostar de se vestir de dragqueen, fique à vontade.  

Félix: Dragqueen?  

Márcia: É. Qual o problema? Eu te empresto os meus vestidos.  

Félix: Em primeiro lugar, não tenho vocação para ser dragqueen. Para ser 

dragqueen precisa de um talento especial. E, em segundo lugar, jamais usaria os 

vestidos seus que são cafonézimos (REDE GLOBO, 2013a). 

 

Márcia afirma como Jacques, que Félix é uma pessoa normal, que não há nada 

errado em ser homossexual, inclusive incentiva que Félix tenha relações com outros 

homens. No entanto, ao questionar se Félix gosta de se vestir de dragqueen9, ela levanta 

o pré conceito que todo gay gostaria de ser uma mulher ou se vestir como uma, quando 

na verdade isso não acontece. A arte dragqueen é popular inclusive entre homens 

heterossexuais, que mantém relacionamentos heterossexuais, porém sentem prazer em 

se apresentar como drag. 

 

Cena 7 - Félix pede para dormir com Niko 

 

Félix: Eu achei que amava a Edith, mas nunca com essa intensidade.  

Niko: Nem poderia, né.  

Félix: Claro, tem coisas que a gente nasce, tem nossas tendências.  

Niko: E nem com o Anjinho?  

Félix: Carneirinho, o Anjinho foi um oásis na minha vida. Mas se você me 

perguntar dele vou pensar só no corpo dele. [...] Acho que a gente está falando 

                                                 
9 Homem que se veste com roupas extravagantes de mulher e imita voz e trejeitos tipificadamente 

femininos, geralmente apresentando-se como artistas em shows. 
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de mais do que isso, né? A gente tá falando de alma, então essa conversa chega 

a você. A nós dois.  

Niko: Nós dois?  

Félix: Quando penso em você, sinto que quando eu tenho que chorar, é você 

que eu tenho que procurar. Preciso de alguém, é você que me acolhe e me dá 

carinho. Quando penso em você, sinto uma coisa que não consigo explicar.  

Niko: Não tenta explicar. Sentimento não tem explicação, acontece mesmo.  

Félix: Tô aqui dando voltas e voltas. Posso te fazer uma pergunta? Posso dormir 

aqui hoje? (REDE GLOBO, 2013a) 

 

Nesse discurso, Félix apresenta suas relações anteriores à Niko para dizer que 

nada do que ele viveu é semelhante com o que sente pelo rapaz. Em seu primeiro 

casamento, foi uma mulher que ele aprendeu a gostar, porém não a desejar e com seu 

amante foi apenas uma relação carnal. O intuito disso é mensurar para Niko o quão 

bonito é o sentimento que ele tem e a escolha da pergunta “posso  dormir aqui 

hoje?”nos mostra que Félix não tem interesse sexual mas sim de estabelecer uma 

relação madura. 

 

Achados da pesquisa: Ivan 

Cena 1 – Ivan denuncia racismo 

 

Ivan: Ninguém pode ser preso só porque ta sem documentos. Eles não podiam 

ter me tratado daquele jeito. 

Delegada: O senhor tem todo o meu apoio. Tem mesmo que exigir os seus 

direitos. (REDE GLOBO, 2015) 

 

Nessa primeira cena analisada explicita-se o caso de racismo sofrido pelo 

personagem na novela, pois Ivan é formado em educação física e trabalha na praia, 

então faz parte de sua rotina praticar exercícios sem portar documentos. A prisão em si 

já é absurda, demonstra a violência policial exacerbada, levando o público a sentir 

empatia por Ivan ao verem a injustiça sendo retratada. Tendo uma irmã advogada, Ivan 

demonstra ciência do que pode ser feito ou não, logo faz uso dos seus direitos. A 

imagem de poder é de uma delegada, um diferencial tratado na novela, que colocou 

diversas personagens femininas com sucesso em cargos no geral associados ao homem. 

O posicionamento do personagem demonstra acuamento em relação ao ocorrido, pois 

fica sentado na cadeira com os braços pra dentro, em posição de medo. 

 

Cena 2 – Sérgio assume relacionamento com Ivan 
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Regina: Fred, com a licença do Carlos Alberto, eu vou tentar tirar um elefante 

da sala. O Ivan cresceu com o meu irmão, é minha família. Eu nunca vou ficar 

totalmente à vontade se você não pedir desculpas a ele.  

Ivan: Só aceito desculpa quando acreditar que é sincero.  

Fred: Ah, não vou ficar fazendo cabeça de mocinha sensível, vaza então!"  

Carlos Alberto tentará acalmar os ânimos dos rapazes, mas Ivan dirá que já está 

acostumado com os ataques e se afastará. Sérgio irá atrás dele e o trará de volta. 

Sérgio: Não tem mulher misteriosa nenhuma. É com o Ivan que eu tô saindo.  

Fred: Ah, peraí, brincou? 

Carlos Alberto: Nunca pensei, por que você não falou? 

Sérgio: Porque tinha medo até de pensar nisso. O que mudou tudo, me deu 

coragem, tá me dando felicidade, foi a entrada do Ivan na minha vida.  

Ivan: Eu já gostava do Sérgio. Mas agora eu também tenho orgulho. (REDE 

GLOBO, 2015) 

 

A reação de Fred com a negativa de Ivan demonstra que o primeiro não estava 

realmente interessado em ser desculpado pelo rapaz, apenas fez aquilo para agradar. Ao 

usar o termo “mocinha sensível”, demonstra como o machismo afeta aos homens 

limitando a sensibilidade ao universo feminino, por conseqüência, aos homens gays. A 

escolha de Carlos Alberto ao não repreender as falas do filho explicita a falta de tato 

para lidar com a situação, de se colocar no lugar de Ivan. 

 

Cena 3 – Ivan descobre que pode ficar paraplégico 

 

Ivan: É isso mesmo?... Que foi que aconteceu comigo? Por que eu não posso 

mexer as pernas?... Fala a verdade! O quê que tá acontecendo comigo? 

Sérgio: Calma, Ivan. Você passou por uma cirurgia pra descompressão da 

medula 

Médico: Infelizmente, você fraturou uma vértebra torácica. Existe a suspeita de 

uma lesão medular completa 

Ivan: Eu sei, sim. Sou formado em Educação Física, esqueceu? Fiz muita aula 

de anatomia. Isso significa que eu posso ficar paraplégico 

Médico: É muito cedo para se chegar a uma conclusão definitiva 

Ivan: Minha vida acabou... Quê que vai ser de mim numa cadeira de rodas?... 

Sérgio: O médico disse que, depois desse exame que você vai fazer, a gente vai 

saber melhor o que tá acontecendo. 

Ivan: E se a lesão for definitiva? Eu vou ficar preso numa cadeira de rodas pra 

sempre... (REDE GLOBO, 2015) 

 

Diante do diagnóstico prévio do médico, o personagem se desespera e relembra 

que é formado em educação física, demonstrando que não é leigo no assunto, então seu 

mundo estaria desabando não apenas pelo fato de ficar paraplégico, mas também que o 
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incidente tiraria sua condição de praticar sua profissão. O motorista que atropelou Ivan 

deixou o local sem prestar ajuda o que causou revolta nos telespectadores por se tratar 

de uma situação retratada diversas vezes em veículos de comunicação:, a impunidade da 

imprudência ao volante. O público sente-se mais próximo de Ivan pelo ocorrido, afinal 

era um rapaz do bem, que na trama da novela nunca havia feito nada de errado. 

 

Cena 4 – Ivan tem crise de choro 

 

Ivan: Sai daqui. Tira a mão de mim. Eu não vou a lugar nenhum 

Sérgio: Você vai tomar banho e depois vai para fisioterapia. Você vai por bem 

ou por mal 

Ivan: Por que isso foi acontecer comigo? Por que? 

Sérgio: Eu estou com você, meu amor. Eu te amo. (REDE GLOBO, 2015) 

 

O ápice do sofrimento de Ivan ocorre nessa cena. Ele estava depressivo, havia 

desistido de tentar qualquer coisa para melhorar sua condição, inclusive a terapia. 

Atesta-se que mais de 50% das pessoas que sofreram lesão medular sofrem de 

depressão por um período de tempo. A cena foi construída de modo a levar o público  às 

lágrimas, por retratar uma situação tão íntima de uma pessoa que não aceitou sua 

deficiência ainda, toda a raiva que Ivan sente ele encaminha para Sérgio, no intuito de 

afastar seu parceiro. Mas a partir do momento que o advogado afirma que não o deixará, 

o educador físico desmorona. Ao dar banho em Ivan, forçando o mesmo a entrar no 

chuveiro sem a preocupação de se molhar junto, totalmente entregue, mostra a devoção 

de Sérgio. A percepção da lealdade do personagem faz com que o público torça pelo 

romance dos dois, independente de ser um romance homossexual. 

 

Cena 5 – Ivan conquista medalha como para-atleta 

Durante a fisioterapia Ivan se apaixona pela piscina, com incentivo de Sérgio, 

ele passa a treinar para competir. Logo em sua primeira competição, Ivan sobe ao pódio 

em primeiro lugar.  

Essa cena é o marco de superação do personagem, que a priori duvidava da 

própria capacidade de conquistar algo em sua atual condição de cadeirante. Demonstra 

o valor do trabalho árduo para vencer as barreiras que lhe foram impostas na novela. 

Sua posição de merecedor do prêmio para o público é devido não somente a sua batalha, 
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mas também pelo fato de ter continuado humilde, a princípio ele não queria competir, 

mas não deixou que o fato de ganhar lhe subisse à cabeça. 

  

A influência da sexualidade na construção dos personagens  

O personagem Félix foi construído de maneira a causar diferentes reações nos 

telespectadores com suas ações. Pois a cada aspecto ruim apresentado, logo em seguida 

se mostrava o que o tornou aquilo. Exemplificando, o desprezo advindo do pai resultou 

no ressentimento sentido pela irmã e as vilanias cometidas a ela. A infelicidade conjugal 

resultado de sufocar o desejo que sentia por homens. Adjunto a sua performance sempre 

cômica, Félix conquistou o público por não ser um personagem vazio, ele mostra a 

faceta humana, que todos cometemos erros e estamos passíveis de arrependimento e 

perdão. 

Apesar da comunicação entre o personagem e o público ser mediada pela 

televisão, a plataforma online das redes sociais deu uma visibilidade maior ao 

personagem, devido à criação da fanpage Félix sincero, que foi criada por Marco 

Andrade (30) para ressaltar o jeito irônico do personagem com frases ditas pelo próprio 

na televisão e em suas palavras, seria um sonho que o personagem dissesse uma das 

frases criadas por Marco. A criação da fanpage possibilitou o alcance em uma outra 

dimensão, já que uma vez na internet o acesso é infinito, as frases foram divulgadas 

sobrepostas em imagens, que circularam também nos celulares através do aplicativo 

WhatsApp. O personagem ganhou uma sobrevida que não era esperada através dessa 

plataforma. 

Diferente do primeiro, Ivan foi construído para ganhar o público pela sua 

coragem e superação, a temática sexual do personagem não foi um fator de risco já que, 

segundo o autor da novela, seu relacionamento seria trabalhado passo por passo, 

diferente do outro casal homossexual da trama, duas senhoras, que deram um beijo logo 

no primeiro capítulo e causou uma rejeição do público e também boicote do público 

conservador. A questão trabalhada aqui foi a conquista de um homem negro, morador 

da favela, estudioso, que mesmo após ter sua mobilidade reduzida, conseguiu vencer na 

vida através do esporte. Essa dedicação é um valor muito apreciado pela sociedade, que 

o estudo abre portas e a dedicação ao esporte, por menos subsídio que houver, lhe 

concede reconhecimento. O relacionamento com Sérgio foi construído, o público 

testemunhou o desenvolvimento do romance deles, dando-lhe poder sobre o 
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personagem. A revolta gerada com o acidente de Ivan também agitou a internet, 

diversos comentários negativos a respeito do que aconteceu foram postados em portais 

de notícias que possuem opção de interação com os leitores, como o perfil da novela no 

site da Rede Globo10 e também site do jornal Extra11. Alguns comentários ainda 

levantam a hipótese que o acidente acometido seria por causa de sua sexualidade, idéia 

refutada veementemente pelo autor, que se limitou a dizer que era o enredo destinado ao 

personagem desde o princípio. Apesar do acidente, com a comoção gerada nas redes 

sociais, o personagem teve um final vitorioso. 

Apesar da comunicação entre os personagens e o público ser mediada pela 

televisão, como a telenovela não assume um papel como um reality show, que permite 

ligações, toda a participação do público foi feita através da internet. 

 

Considerações finais 

A análise permitiu ver que a trama de uma telenovela pode causar comoção no 

público de diferentes formas, de acordo com o assunto abordado. Através do viés 

comunicacional, percebemos que a forma como o telespectador se porta com aquilo que 

lhe é transmitido é essencial para o sucesso de uma telenovela.  

Certas telenovelas, por vezes, sofrem sérias inflexões em seu enredo, atendendo 

expectativas e restrições de sua audiência (no processo interacional no contexto 

televisivo privado, a telenovela segue uma lógica comercial, de audiência, e da afetação 

das reações do público). Tradição da televisão brasileira, as telenovelas, ainda, 

alcançam um sucesso tão grande que entram na pauta das conversações, instituem 

modismos, projetam novos ídolos. (FRANÇA, 2017, p.7) 

Conclui-se que os personagens afetam a vida dos telespectadores a medida com 

que os segundos se identificam com os primeiros ou reconhecem nessas figuras valores 

dignos de alguém a ser espelhado. Suas frases são englobadas ao dia-a-dia dos 

telespectadores e sua história de vida é quase tão próxima a realidade representada que 

se sentem parte daquilo. Os valores vistos aqui mostram, de um lado, a tensão entre 

reconhecimento e aceitação e de outro, representações ainda baseadas em preconceitos e 

em aspectos caricatos da homossexualidade.  
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10 http://gshow.globo.com/novelas/babilonia/ 
11 https://extra.globo.com/tv-e-lazer/ 
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