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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investiga representações de travestis em três séries veiculadas pela TV Globo: 

Carandiru – outras histórias (2005), Queridos amigos (2008) e Ó paí, ó (2008/2009). Seu 

objetivo é discutir quais normas e valores que regulam gêneros e sexualidades são evocadas 

(problematizados e/ou reiterados) nessas obras televisivas ao serem representadas travestis e 

como se dão os processos de humanização e abjeção de tais personagens. Para tal, nos 

baseamos em uma concepção pós-estruturalista de representação e em reflexões 

desenvolvidas no âmbito da teoria queer e dos chamados Estudos gays, lésbicos e 

transgêneros. O estudo das séries foi desenvolvido através da análise da caracterização, 

gestualidade e discursos das personagens e de alguns recursos de linguagem (tamanho e 

ângulo dos planos e elementos sonoros) e aspectos narrativos (posições ocupadas na trama e 

como as personagens são caracterizadas narrativamente). As conclusões do trabalho 

demonstram em que medida as séries construíram representações “aceitáveis”, através da 

abordagem restrita de determinados aspectos da vida das travestis e do enquadramento a 

determinadas normas de gênero e sexualidade. Entretanto, também são discutidos os 

momentos em que foram criados pequenos espaços nos quais tais normas foram negociadas.     

 

Palavras-chave: representações; travestis; séries televisivas; sexualidade; gênero; teoria 

queer. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research analyzes the representations of travesties in the following series broadcast on 

TV Globo: Carandiru – outras histórias (2005), Queridos amigos (2008) e Ó paí, ó 

(2008/2009). The intent is to discuss gender and sexuality rules and values that are evoked in 

the series and the processes of humanization and abjection of the travesties characters. This 

work is based on a post-structuralist conception of representation, queer theoretical approach 

and gay, lesbian and transgender studies. The study analyzes the visual identity, gestures and 

speeches of the characters. Also includes the interpretation of aspects related to television 

language and narrative. The conclusions show to what extent the series introduced acceptable 

representations, inserting the characters in hegemonic codes of sexuality and gender. 

However, the moments that these codes were negotiated also are discussed.       

 

Keywords: representations; travesties; TV series; sexuality, gender; queer theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Além de proporcionar a Pedro Almodóvar o prêmio de melhor diretor no Festival de 

Cannes de 1999 e receber o Oscar e o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro em 2000, a 

obra Tudo sobre minha mãe (1999) nos despertou o interesse em investigar representações da 

travestilidade. Ao ocuparem a tela, as personagens Agrado e Lola revelaram a riqueza de um 

fenômeno que, concluímos com certo deslumbramento, deveríamos pesquisar. Através delas, 

de suas inúmeras transgressões no terreno dos gêneros e das sexualidades, Almodóvar propõe 

uma ressignificação da autenticidade, que perde o vínculo com a naturalidade e originalidade 

dos corpos para se relacionar a um “vir a ser”, ao uso de tecnologias corporais para nos 

construirmos de acordo com os nossos desejos. 

Dessa forma, buscamos por mais representações semelhantes em toda a obra do 

cineasta espanhol e, com base no tema, desenvolvemos um trabalho de conclusão de curso de 

graduação
1
. Na ocasião, foram analisadas personagens travestis e transexuais presentes em 

três filmes: A lei do desejo (1986), Tudo sobre minha mãe e Má educação (2004). A partir de 

reflexões feministas e de uma tímida aproximação com a teoria queer, investigamos três 

aspectos: a relação com o corpo, a vivência da sexualidade e as interações sociais. 

Ao concluir a pesquisa, percebemos que havia ainda inúmeras possibilidades a serem 

exploradas (ideais de gênero, o ato de passar por mulher, par atividade/passividade, quais os 

espaços ocupados pelas travestis, vínculos familiares, entre outros temas) dentro de um campo 

de estudos em expansão. Isso pode ser observado, por exemplo, a partir das comunicações 

apresentadas no Congresso da Associação Brasileira dos Estudos da Homocultura (ABEH). 

Se na 1ª edição do evento, realizada em 2002, apenas um trabalho falava sobre travestis, na 

quarta, em 2008, 23 apresentações abordavam a travestilidade, a transexualidade e as/os 

transgêneros. 

No que diz respeito à América Latina, Benedetti (2005) conclui que a região parece 

conformar uma nova “área cultural” nos estudos das transformações do gênero, com uma 

série de pesquisadores dedicados a documentar e analisar as diferentes formas culturais para 

dar conta de valores e práticas sociais relacionadas ao universo trans (BENEDETTI, 2005). 

                                                 
1
 Em dezembro de 2006, a monografia intitulada “Transexualidade e travestismo representados em três obras de 

Pedro Almodóvar” foi apresentada como requisito final para obtenção do grau de Bacharel em Comunicação 

Social, na Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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Nesse sentido, a criação do grupo de pesquisa em Cultura e Sexualidade – CuS 

(primeiro a tratar do tema na Universidade Federal da Bahia), em março de 2008, foi uma 

oportunidade fundamental para aprofundarmos nossos conhecimentos sobre autores e 

proposições queer. As produções alinhadas a tal perspectiva fazem uma crítica à reificação da 

heterossexualidade como único modelo a ser seguido, ao curso natural atribuído à sexualidade 

e à concepção de gênero como elaboração social de um sexo biológico. Ou seja, tais estudos 

permitem uma compreensão do universo trans
2
 que se desvincula das noções de cópia, 

disfarce e inversão, sobretudo, porque as categorias homem e mulher não são percebidas 

como referências originais. 

Contudo, era preciso selecionar um novo objeto de análise. Dentro do citado campo de 

estudos sobre a temática trans, análises sobre os modos como travestis e transexuais são 

representados nos meios de comunicação são relevantes e necessárias, sobretudo, porque 

vivemos em um contexto no qual a visibilidade sociocultural e a visibilidade midiática se 

confundem. No entanto, tais estudos ainda são bastante escassos no Brasil
3
. Com o intuito de 

colaborar com o avanço das incipientes pesquisas sobre mídia e homossexualidade, o CuS 

vem desenvolvendo um estudo mais amplo sobre a representação de personagens não-

heterossexuais nas telenovelas da Rede Globo
4
. 

Ao participarmos da execução do projeto, que inclui a análise de uma personagem 

travesti na novela Tieta (1989) e de uma transexual na obra As filhas da mãe (2001), ao 

mesmo tempo em que notificamos a existência de outras pesquisas semelhantes sobre 

folhetins
5
, não encontramos análises desse teor a respeito de minisséries e seriados produzidos 

pela mesma emissora. Uma verificação dos debates realizados em três eventos acadêmicos 

(dois deles relacionados ao campo da comunicação e um aos estudos sobre gênero) é 

ilustrativa nesse sentido.  

Entre os Simpósios Temáticos relacionados à mídia, discursos e representações do 

Seminário Internacional Fazendo Gênero (4ª a 9ª edição), não foram apresentadas 

comunicações sobre representações de sexualidades dissidentes em séries nacionais. O mesmo 

ocorreu nos Grupos de Trabalho sobre produção de sentido nas mídias, mídia e 

entretenimento, cultura das mídias e estudo de cinema, fotografia e audiovisual durante as 

                                                 
2
 O termo trans é utilizado por abarcar uma variedade de experiências de transformações de gêneros, que não se 

resumem a transexuais e travestis. O tema será discutido mais detidamente no tópico Universo trans. 
3
 Retomando o exemplo dos Congressos da ABEH, de todos os trabalhos sobre a temática trans contabilizados 

por nós, somente um analisava uma imagem fotojornalística da travestilidade. 
4
 O projeto de pesquisa é desenvolvido com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(Fapesb). 
5
 Ver Peret (2005), Ribeiro (2010), Beleli (2009), Borges (2007), Santana (2009) e Marques (2002).    
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últimas 11 edições do Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-

graduação em Comunicação (Compós) e no Núcleo de Pesquisa Ficção Seriada das edições de 

2000 a 2003 e 2005 a 2010 do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom). 

Nos três eventos, representações de gays e lésbicas foram tema de dois trabalhos acerca de 

novelas globais. Já o debate sobre a presença de personagens travestis e transexuais nos dois 

formatos televisivos esteve totalmente ausente.    

O interesse acadêmico acerca das telenovelas se justifica, sobretudo, por tratar-se de 

formato ficcional consagrado na televisão brasileira, com capacidade para mobilizar e entreter 

milhões de brasileiros. No entanto, desvinculados do tom romântico e melodramático inerente 

à novela, realizadores de minisséries e seriados têm mais liberdade para abordar temas 

considerados polêmicos, sendo, inclusive, reconhecidos por promoverem uma mudança de 

costumes
6
. Tal fato nos provocou um questionamento: como esse quadro se traduz na 

representação da travestilidade e da transexualidade? 

Com o intuito de minorar uma lacuna e responder à citada pergunta, optamos por 

desenvolver uma pesquisa sobre as representações dessas duas expressões identitárias em 

minisséries e seriados exibidos pela Rede Globo de Televisão, emissora que se destaca 

nacional e mundialmente por suas produções ficcionais. Durante o processo de delimitação de 

um corpus empírico, em que buscamos obras cuja participação de tais personagens fornecesse 

elementos para uma discussão sobre questões de gênero, corpo e sexualidade, não foram 

encontradas personagens transexuais e a presença de travestis foi observada somente em três 

produtos: a minissérie Queridos amigos (2008) e os seriados Carandiru - outras histórias 

(2005) e Ó paí, ó (2008/2009). 

De modo que, para investigar as obras descritas acima, esta pesquisa é orientada por 

duas questões centrais. Ao representarem travestis, elas evocam (problematizam e/ou 

reiteram) quais normas que regulam gêneros, corpos e sexualidades? Nessas representações, 

como se dão os processos de humanização e abjeção de tais personagens? O que, em síntese, 

significa discutir em que medida as travestis presentes nas narrativas de três séries televisivas 

estão inscritas em uma perspectiva heteronormativa. Ou seja, ao analisarmos as obras, 

observamos se o modelo heterossexual é representado como único modelo legítimo para a 

vivência dos gêneros e das sexualidades, se masculino e feminino são retratados como 

categorias fixas e totalmente opostas, se há uma associação entre feminilidade e maternidade, 

orientada por aspectos biológicos, dentre outros temas. 

                                                 
6
 Nesse sentido, são emblemáticas as obras Malu Mulher (1979) e Anos Rebeldes (1992). 
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De forma sucinta, podemos afirmar que, enquanto o processo de tornar as personagens 

abjetas tem a ver com uma espécie de condenação por não corresponderem à norma 

hegemônica (o que, dentre outras coisas, significaria invisibilizar determinadas manifestações, 

a exemplo do desejo sexual, ridicularizá-las e tratá-las como meros exemplares de um grupo e 

não como pessoas singulares que possuem especificidades), a ação de humanizá-las se 

relaciona com uma revisão e expansão do que é considerado humano, através da qual tais 

normas se tornam menos restritivas. 

No trabalho, todas estas discussões são organizadas da seguinte maneira. De início, no 

capítulo 2, discutiremos os conceitos de gênero, corpo e sexualidade buscando contemplar 

processos de ressignificação e desconstrução ao longo da história de cada um deles. Nesse 

sentido, priorizamos a abordagem de críticas contemporâneas de tais noções, relacionadas a 

uma perspectiva “pós-feminista” e queer. No mesmo capítulo, com o objetivo de 

contextualizar a categoria identitária investigada aqui (a travestilidade), trataremos do 

universo trans, de modo mais amplo, e da inserção, na sociedade brasileira, de duas 

expressões identitárias muito próximas e ao mesmo tempo conflitantes: transexualidade e 

travestilidade. 

No capítulo 3, faremos um debate sobre o conceito de representação. O tema será 

apresentado de acordo com uma perspectiva pós-estruturalista, que problematiza a concepção 

das representações como reflexo da realidade. Além disso, nesta etapa, também nos 

debruçaremos sobre as particularidades do produto cultural analisado no presente trabalho – 

séries televisivas – tanto no que diz respeito às suas características formais, situando-o no 

campo da ficção televisiva, quanto ao seu histórico de produção na TV Globo. 

Os conceitos e teorias discutidos nesses dois capítulos fornecerão as bases para a 

realização das análises das séries Carandiru - outras histórias, Queridos amigos e Ó paí, ó, 

apresentadas nesta ordem no capítulo 4. Nessa etapa, inicialmente, discutiremos como são 

representadas Camille, Melissa e Madona, três presidiárias da Casa de Detenção de São Paulo 

(Carandiru), nos centrando na história de amor romantizada vivida pela última personagem 

dentro e fora da cadeia. Em seguida, voltamos nossa atenção para duas ladies que circulam 

entre intelectuais da classe média do eixo Rio - São Paulo: Cintia e Brenda. Por fim, 

analisamos a “fechativa” Yolanda, moradora do Pelourinho e futura mãe/pai de família junto 

com a lésbica Neusão. Aqui, também descreveremos o processo de delimitação do corpus 

empírico e o método utilizado para investigar as séries televisivas.    

Posteriormente, iremos expor as conclusões das análises, além de comentarmos as 

limitações e desafios deste trabalho e delinearmos algumas possibilidades futuras de pesquisa. 
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2 (DES)CONSTRUINDO GÊNEROS E SEXUALIDADES: A TEMÁTICA TRANS 

  

 

Neste capítulo, serão discutidos conceitos fundamentais ao desenvolvimento das 

análises das séries televisivas apresentadas mais adiante, tais como gênero, corpo, 

sexualidade, heteronormatividade, queer, camp, performatividade e abjeção. Para nós, torna-

se igualmente essencial expor e problematizar aqui não somente a categoria identitária 

investigada nas análises – travestis – mas o próprio contexto em que ela está inserida: o 

universo trans. Dentro deste âmbito composto por várias expressões identitárias que 

vivenciam o trânsito entre os gêneros, discutiremos mais detidamente a travestilidade e a 

transexualidade por se tratarem de fenômenos contíguos e ao mesmo tempo conflitantes
7
. 

Nesse sentido, propomos também um breve panorama sobre a inserção de travestis e 

transexuais na sociedade brasileira. 

No que diz respeito à produção teórica sobre gênero e sexualidade, são privilegiadas 

aqui as críticas contemporâneas de tais noções - relacionadas a uma perspectiva “pós-

feminista” e queer -, que contribuíram, direta ou indiretamente, para o desenvolvimento do 

debate trans dentro desse campo de estudos. Conceitos têm uma história, o que significa dizer 

que eles estão submetidos a um constante jogo de construção e desconstrução. Ainda que de 

forma sintética (o que, sabe-se, implica uma redução das ideias apresentadas), os conceitos 

que norteiam este trabalho serão discutidos tendo em vista tal aspecto processual. 

 

2.1 CRÍTICAS CONTEMPORÂNEAS ÀS NOÇÕES DE GÊNERO, CORPO E 

SEXUALIDADE 

  

 A partir do final do século XVIII, as sociedades ocidentais vivenciam uma 

proliferação de discursos sobre o sexo. “Não se fala menos do sexo, pelo contrário. Fala-se 

dele de outra maneira; são outras pessoas que falam, a partir de outros pontos de vista e para 

obter outros efeitos” (FOUCAULT, 1988, p. 33). Dessa forma, no citado período,   

 

nascia uma tecnologia do sexo inteiramente nova; nova, porque sem ser 

realmente independente da temática do pecado escapava, basicamente, à 

instituição eclesiástica. Através da pedagogia, da medicina e da economia, 

fazia do sexo não somente uma questão leiga, mas negócio de Estado; ainda 

melhor, uma questão em que, todo o corpo social e quase cada um de seus 

                                                 
7
 “Talvez o esforço permanente em definir limites e incomensurabilidades sejam indicadores de proximidades 

entre estas duas experiências identitárias” (BENTO, 2008, p. 56). 
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indivíduos eram convocados a porem-se em vigilância (FOUCAULT, 1988, 

p. 127). 

 

Assim, a tecnologia do sexo se organiza em torno da exigência da normalidade, do 

problema da vida e da doença e não mais da morte e do castigo eterno. Cem anos mais tarde, 

mais um discurso passa a integrá-la: a sexologia. A disciplina voltada para o comportamento 

sexual se ocupava, sobretudo, de desvendar as leis naturais que supostamente governavam o 

mundo sexual. No pioneiro estudo Psychopathia sexualis, de Richard Von Krafft-Ebing, o 

sexo é descrito como um instinto natural que exige satisfação (WEEKS, 2001). A sexologia, 

nesse contexto, assume uma posição sobre seu objeto que pode ser descrita como 

essencialista. 

 

O essencialismo é o ponto de vista que tenta explicar as propriedades de um 

todo complexo por referência a uma suposta verdade ou essência interior. 

Essa abordagem reduz a complexidade do mundo à suposta simplicidade 

imaginada de suas partes constituintes e procura explicar os indivíduos como 

produtos automáticos de impulsos internos (WEEKS, 2001, p. 43). 

            

 A partir de tal perspectiva essencialista, a sexologia não só definiu as características 

básicas da masculinidade e da feminilidade - entendidas como elementos distintos de homens 

e mulheres biológicas - como catalogou uma infinidade de práticas sexuais, produzindo uma 

hierarquia entre o que era considerado normal e anormal (as perversões sexuais). Nesse 

sentido, “trabalhos brasileiros em Sexologia assinalaram uma multiplicidade inacabável de 

práticas que comportam a sexualidade anômala. Só pra lembrar algumas: frigidez (...); 

masturbação ou onanismo, exibicionismo, fetichismo, sadismo, masoquismo; bestialismo” 

(DÍAZ-BENÍTEZ; FÍGARI, 2009, p. 24). 

 É também nesse período que se observa a emergência de dois importantes termos 

interdependentes: heterossexual e homossexual. As expressões foram criadas pelo escritor 

austro-húngaro Karl Kertbeny e utilizadas publicamente, pela primeira vez, em 1869 

(WEEKS, 2001). Antes disso, as relações entre indivíduos do mesmo sexo não eram 

vinculadas a um tipo de pessoa em particular, mas se configuravam como uma prática 

pecadora que poderia ser realizada por qualquer um: a sodomia. Assim, se “o sodomita era um 

reincidente, agora o homossexual é uma espécie” (FOUCAULT, 1988, p. 51). 

      
O desenvolvimento desses termos deve ser visto, por conseguinte, como 

parte de um grande esforço (...) para definir mais estreitamente os tipos e as 

formas de comportamento e da identidade sexuais (...). Durante esse 

processo, entretanto, as implicações das palavras mudaram de forma sutil. A 

homossexualidade, ao invés de descrever uma variante benigna da 

normalidade, como, originalmente, pretendia Kertbeny, tornou-se (...) uma 
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descrição médico-moral. A heterossexualidade, por outro lado, como um 

termo para descrever a norma até então pouco teorizada, passou, lentamente, 

a ser usada ao longo do século XX - mais lentamente, devemos notar, do que 

a palavra que era seu par (WEEKS, 2001, p. 62). 

        

Nesse processo, Weeks identifica o que ele chama de institucionalização da 

heterossexualidade, tema que veremos mais adiante, dentro da perspectiva queer. O autor 

também ressalta que a caracterização da homossexualidade como categoria científica e 

sociológica, possivelmente, “iniciou uma nova fase da auto-definição homossexual, em face 

do trabalho definidor das novas normas médicas e psicológicas” (WEEKS, 2001, p. 68). 

Questão que também se reflete na configuração de movimentos políticos identitários na 

segunda metade do século XX. 

Assim como os citados discursos que se proliferaram no século XIX, posteriormente, 

autores como Marcuse (1981) assumiram uma postura diante da sexualidade que também 

pode ser caracterizada como essencialista. De acordo com estes teóricos, a sexualidade é alvo 

de constante silenciamento e repressão (hipótese que, como veremos, Foucault irá contestar) e 

sua libertação (no caso de Marcuse, uma mudança na própria dinâmica instintiva) seria capaz 

de configurar uma sociedade não repressora. Ainda que com objetivos opostos, as duas 

abordagens - uma “científica” e a outra libertária - enxergam na sexualidade uma potência 

instintiva, um dado da natureza.  

Em contraponto, o tema também foi alvo de pontos de vista historicamente orientados, 

dentre eles, o construcionismo social. De acordo com tal abordagem, “só podemos 

compreender as atitudes em relação ao corpo e à sexualidade em seu contexto histórico 

específico, explorando as condições historicamente variáveis que dão origem à importância 

atribuída à sexualidade num momento particular” (WEEKS, 2001, p. 43). Como veremos 

mais adiante, a perspectiva queer vai além do debate entre essencialismo e construcionismo e 

propõe pensarmos a desconstrução. Para tal, se apropria das ideias de alguns teóricos 

franceses, a exemplo de Derrida e Foucault. 

Ao analisar a intrincada relação entre técnicas de saber e estratégias de poder na 

configuração da sexualidade ocidental, desenvolvendo a temática nos três volumes de A 

história da sexualidade, Michel Foucault se tornou uma das maiores referências em 

abordagem histórica sobre comportamento sexual. Compreender o que o filósofo concebe 

como sexualidade passa obrigatoriamente pelo entendimento do seu conceito de poder: uma 

“multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas 

de sua organização” (FOUCAULT, 1988, p. 102). 
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O poder não é algo que se adquira, arrebate ou compartilhe, algo que se 

guarde ou deixe escapar; o poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em 

meio a relações desiguais e móveis (...). As relações de poder não se 

encontram em posição de exterioridade com respeito a outros tipos de 

relações (processos econômicos, relações de conhecimentos, relações 

sexuais), mas lhe são imanentes; são os efeitos imediatos das partilhas, 

desigualdade e desequilíbrios que se produzem nas mesmas e, 

reciprocamente, são as condições internas destas diferenciações 

(FOUCAULT, 1988, p. 104). 

         

Assim, se a sexualidade se constituiu como campo a conhecer, foi a partir de relações 

de poder que a instituíram como objeto possível.  

 

Não se deve concebê-la como uma espécie de dado da natureza que o poder 

é tentado a pôr em xeque, ou como um domínio obscuro que o saber tentaria, 

pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é o nome que se pode dar a um 

dispositivo histórico: não à realidade subterrânea que se apreende com 

dificuldade, mas à grande rede da superfície em que a estimulação dos 

corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos 

conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se uns 

aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder 

(FOUCAULT, 1988, p. 1116-117).   

    

E aqui Foucault esclarece: conceber a sexualidade como dispositivo histórico não 

significa eliminar a anatomia e sim  

     

mostrar de que modo se articulam dispositivos de poder diretamente ao 

corpo a corpo, a funções, a processos fisiológicos, sensações, prazeres; longe 

do corpo ter se apagado, trata-se de fazê-lo aparecer numa análise em que o 

biológico e o histórico não constituam sequência, como no evolucionismo 

dos antigos sociólogos, mas se liguem de acordo com uma complexidade 

crescente à medida em que se desenvolvam as tecnologias modernas de 

poder que tomam por alvo a vida (FOUCAULT, 1988, p. 165).                           

 

Além disso, quando Foucault criticou movimentos de liberação sexual não é porque 

não acreditava na possibilidade de uma transformação e sim porque defendia que a resistência 

“nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder” (FOUCAULT, 1988, p. 

105). Assim, o filósofo argumentava que não era suficiente libertar a sexualidade, era preciso 

liberar-se da noção mesma de sexualidade - enquanto elemento que atribui ao indivíduo um 

caráter único e estável e funciona como um objeto de regulação social e gestão de pessoas.        

Nesse sentido, novos pontos de apoio deveriam ser adotados. Não a sexualidade, mas 

os corpos e os prazeres. Corpos que experimentam novas formas e intensidades de prazer. E 

aqui Foucault propõe a dessexualização do prazer, o que significa separar o prazer sexual da 

especificidade genital e expandi-lo para diversas partes do corpo, promovendo assim uma 

redistribuição das zonas erógenas. 
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Por fim, “a emergência de uma nova política [e teorização] acerca da sexualidade - 

exemplificada pelo feminismo, pelas políticas gay e lésbica e por outros movimentos sexuais 

radicais” (WEEKS, 2001, p. 46) - entre fins dos anos 60 e início dos anos 70 do século XX 

traz à tona novos e profundos questionamentos à normalização das vidas sexuais. Intimamente 

ligados às limitações de um sistema hegemônico da heterossexualidade, marcado pela 

homofobia e pelo machismo, tais teóricos e ativistas se empenharam em reverter este quadro. 

Mas, como veremos, na maioria das vezes, não havia diálogo entre estes empreendimentos. 

Assim, gays e lésbicas se empenharam em escrever uma nova história da 

homossexualidade, “uma história de identidades: sua emergência, complexidades e 

transformações” (WEEKS, 2001, p. 69). Nesse contexto, as mulheres se ocuparam, dentre 

outras coisas, de denunciar a falta de uma identidade lésbica no modelo de homossexual que 

emerge no século XIX, extremamente baseado na homossexualidade masculina. Por sua vez, 

tendo em vista que “a noção de ‘diferença de sexos’ engendra e delimita, restringe e produz 

uma certa sexualidade que no caso das mulheres habita totalmente seu ser: SÃO seu sexo e 

existem enquanto mulheres pela sua função específica: a reprodução” (SWAIN, 2000, p. 9), 

as feministas expuseram e contestaram a sexualização do corpo da mulher e, para isso, 

utilizaram o conceito de gênero. 

Mais especificamente, as feministas anglo-saxãs, passam a usar gender como distinto 

de sex. Visando rejeitar um determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou 

diferença sexual, elas desejavam acentuar, através da linguagem, o caráter fundamentalmente 

social das distinções baseadas no sexo. E também chamar a atenção para a distinção entre 

identidade de gênero, sujeitos se identificando, social e historicamente, como masculinos ou 

femininos, e identidade sexual, formas como as pessoas vivem sua sexualidade (LOURO, 

2003). Nesse sentido, não havia uma negação da materialidade dos corpos e sim uma ênfase 

deliberada na construção histórica produzida sobre as características biológicas.  

Mas é importante ressaltar que nunca houve um consenso no uso do conceito de 

gênero assim como nem todas as teóricas feministas passaram a utilizar tal ferramenta 

analítica. Por exemplo, estudos franceses adotaram o conceito “relações sociais de sexo”, 

segundo o qual “o próprio sexo não se inscreve puramente no terreno biológico, mas sofre 

uma elaboração social, que se pode negligenciar sob pena de naturalizar processos de caráter 

histórico” (SAFFIOTI, 1992, p. 183). 

Ao falar em gênero, as feministas estavam interessadas em discutir o quanto as 

práticas e espaços sociais como a política, a justiça, a igreja e a escola eram generificadas e 

reproduziam desigualdades entre os sujeitos, o que implicava em uma opressão feminina. Para 
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isso, em sua maioria, desenvolveram trabalhos em que eram descritas as condições de vida e 

de trabalho das mulheres em diferentes instâncias e espaços. Entretanto, em seu uso 

descritivo, o gênero não tinha “força de análise suficiente para interrogar (e mudar) os 

paradigmas históricos existentes” (SCOTT, 1991).      

Dessa forma, a necessidade de interpretar e não mais somente descrever as vidas 

femininas levou as autoras a ancorarem suas análises em referências teóricas tais como o 

marxismo e a psicanálise ou buscarem explicações propriamente feministas, o que dá origem 

a uma vertente intitulada feminismo radical. Contudo, “nem os pontos de vista marxistas nem 

os feministas radicais tenderam a alcançar o status de uma explanação parcial; ambos se 

constituíram regularmente como totalidades” (HARAWAY, 1994, p. 257). O que implica no 

reconhecimento de uma origem central de opressão.  

De modo geral, os estudos sobre gênero foram criticados por analisarem somente as 

mulheres enquanto a masculinidade não era discutida. Simone de Beauvoir, teórica que em 

1949 já refletia sobre os modos de construção que nos tornam homens e mulheres, explicava 

que o homem não era interrogado por que sempre foi considerado o sujeito absoluto enquanto 

à mulher cabia o papel de outro. E justamente por ser a mulher posicionada como outro é que, 

nessa fase do feminismo, se enfatizava “a busca de um significante geral para a multiplicidade 

do ser-mulher [que] colocava a afirmação de um sujeito-em-si, não apenas um reflexo 

invertido ou uma construção do olhar masculino” (SWAIN, 2000, p. 2). Contudo, diante de 

tal problemática,  

 

as [autoras feministas] que estavam mais preocupadas com o fato de que a 

produção dos estudos femininos centrava-se sobre as mulheres de forma 

muito estreita e isolada, utilizaram o termo “gênero” para introduzir uma 

noção relacional no nosso vocabulário analítico. Segundo esta opinião, as 

mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos e nenhuma 

compreensão de qualquer um poderia existir através de estudo inteiramente 

separado (SCOTT, 1991). 

 

Estando o gênero posicionado no âmbito social, tornava-se nítida a importância de 

entendê-lo não como atributo inerente às pessoas, mas como uma relação. Passou-se, então, a 

falar em relações de gênero, através das quais os indivíduos são transformados em homens e 

mulheres. De modo que, embora as pesquisas sobre a mulher continuassem sendo priorizadas, 

a presença de discussões sobre o masculino nos estudos tornou-se mais significativa. Assim, 

ocorre um trânsito dos estudos das mulheres na década de 70 para os estudos de gênero nos 

anos 80. Neste período, “se a constituição de categorias tais como gênero ou patriarcado, 

enquanto instrumentos analíticos pontuais das relações sociais, foi fundamental para a 
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expansão das teorias feministas, a crítica do sexo biológico enquanto determinante estratégico 

de relações hierarquizadas ainda é incipiente” (SWAIN, 2000, p. 8). Como veremos, somente 

no início dos anos noventa, o sexo e a própria distinção entre sexo e gênero serão 

notadamente problematizados dentro desse campo de estudos.   

Entretanto, não demorou muito para que as ideias aparentemente universais sobre 

gênero construídas no seio do feminismo nos anos oitenta e a busca por uma fonte central de 

opressão mostrassem as suas fragilidades e provocassem tensões. 

  
As experiências generalizadas e validadas nos ‘pequenos grupos’ tendiam a 

ser as das mulheres brancas, ocidentais, classe média e heterossexuais. (...) 

Isto gerou novas formas de exclusivismo que alienaram e oprimiram as 

mulheres que não se ajustavam a esta norma (BONDI, 1999, p. 257). 

 

Assim, não se contemplava o fato de que, aliado ao gênero, o sujeito é constituído por 

outros elementos igualmente fundamentais tais como etnia, classe, nacionalidade, geração e 

sexualidade. O que indica a existência de várias fontes de opressão. Uma das respostas a tal 

demanda foi o chamado processo de “colocar hífens”. As teóricas e ativistas passaram a se 

identificar (e rotular suas produções) como feminista-negra, feminista-proletária, feminista-

lésbica. Ainda que tenham objetivado compreender melhor as particularidades de cada 

opressão, como se enxergassem uma ameaça ao sujeito político do feminismo, as teóricas 

mantinham uma noção de sujeito humanista
8
 - indivíduo humano como uma unidade auto-

suficiente, centrada e coerente -, mas com muitas essências identitárias ao invés de uma.  

Contudo, entre o final da década de 80 e início dos anos 90, as discussões sobre gênero 

adquiriram outros direcionamentos por conta da intensa articulação entre autoras feministas e 

teorizações pós-estruturalistas (em destaque, a produção de pensadores franceses como 

Derrida e Foucault), dando origem à corrente intitulada por alguns como “pós-feminismo”. 

Em entrevista a Jesús Carrillo, Beatriz Preciado descreve as transformações vivenciadas no 

feminismo por conta desse diálogo.   

 

No discurso dos anos noventa, o termo “pós-feminismo” marca um giro 

conceitual dos debates de igualdade e diferença, justiça e reconhecimento, e 

inclusive essencialismo e construcionismo, para debates acerca da produção 

transversal das diferenças. Marca um deslocamento daquelas posições que 

partem de uma única noção de diferença sexual e de gênero – entendida esta 

em termos essencialistas, em termos marxistas (divisão sexual do trabalho) 

ou em termos linguísticos (ordem simbólica ou pré-simbólica) – para uma 

análise de natureza transversal (CARRILLO, 2007, p. 376).  
              

                                                 
8
 Como será discutido mais adiante, as teóricas “pós-feministas” e os autores queers criticam tal concepção de 

sujeito.  
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Nesse sentido, o método de desconstrução proposto por Jacques Derrida tornou-se 

fundamental para as discussões feministas e suas reflexões sobre o gênero. Para o teórico, o 

pensamento moderno foi e continua sendo marcado por dicotomias - teoria/prática, 

ciência/ideologia – que, ao cristalizarem certas estruturas, buscam conter o movimento dos 

sentidos ou o jogo da linguagem. Assim, Derrida propõe um abandono de tal lógica, 

“problematizando a constituição de cada pólo, demonstrando que cada um na verdade supõe e 

contém o outro, evidenciando que cada pólo não é uno, mas plural, mostrando que cada pólo 

é, internamente, fraturado e dividido” (LOURO, 2003, p. 31).  

A desconstrução sugere que se busquem os processos que estabeleceram os termos da 

polaridade. Supõe que se historicize a hierarquia nela implícita. O que significa compreender 

que “o momento de instauração da dicotomia entre homem e mulher, entre hetero/homo, já é 

o momento onde se instauram as desigualdades. Os personagens que surgem com estas 

dicotomias já nascem em hierarquias, naturalizadas para apagar o seu aspecto social, (...) 

contextual e transitório” (MONTEIRO, 1997). Joan Scott é uma das pensadoras feministas 

que se utilizam da perspectiva pós-estruturalista para investigar as relações de gênero.  

 

Para esta historiadora (1988, p. 42), o núcleo da definição do gênero “reside 

em uma conexão integral entre duas proposições: gênero é um elemento 

constitutivo das relações sociais, baseado em diferenças percebidas entre os 

sexos, e gênero é a maneira primordial de significar relações de poder”. 

Embora aparentemente as diferenças anatômicas entre homens e mulheres 

readquiram relevância na postura sob enfoque, na verdade, a ênfase é posta 

sobre o “percebidas” e não sobre as “diferenças”. Desta sorte, o vetor vai do 

social para o anatômico e não o inverso. Ou melhor, o social engloba tudo, 

na medida em que o anatômico só existe enquanto percepção socialmente 

modelada (SAFFIOTI, 1992, p. 197). 

   

Assim, de acordo com Scott, são os processos que orientam o modo como as 

diferenças são percebidas que devem ser investigados e não a diferença, entendida como um 

dado da natureza. Ao conceber o gênero sem enxergar na oposição binária homem/mulher um 

pressuposto, a teórica também torna possível (e desejável) a compreensão das diferentes 

formas de masculinidade e feminilidade que se constituem socialmente. 

  
Só podemos escrever a história desse processo se reconhecermos que 

“homem” e “mulher” são ao mesmo tempo categorias vazias e 

transbordantes; vazias porque elas não têm nenhum significado definitivo e 

transcendente; transbordantes porque, mesmo quando parecem fixadas, elas 

contêm ainda dentro delas definições alternativas negadas ou reprimidas 

(SCOTT, 1991).  
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Por sua vez, Donna Haraway propõe a construção de um novo mito político para o 

feminismo, conectado aos rearranjos das relações sociais mundiais no tocante à ciência e a 

tecnologia: o cyborg. Esforço de contribuição para o feminismo em uma perspectiva “não-

naturalista e pós-moderna”, a proposta do cyborg não só pretende mudar o que foi 

estabelecido como “experiência feminina” nas últimas décadas do século XX como “insere-se 

na tradição utópica de imaginar um mundo sem gênero” (HARAWAY, 1994, p. 245). Além 

de assinalar a ligação entre homem e outros seres vivos, a política do cyborg também torna 

imprecisa a distinção entre humano e máquina. Nesse sentido, Haraway coloca a relação entre 

natureza e cultura em outros termos, resgatando a “ligação desacreditada” entre as duas 

coisas, na qual uma não pode ser mais fonte de apropriação ou incorporação pela outra.  

Haraway argumenta que as tecnologias de comunicação e a biotecnologia tornaram-se 

instrumentos cruciais no readestramento dos corpos. O que faz com que as noções de sexo e 

papel sexual não possam ser entendidas em termos de aspectos orgânicos em objetos naturais. 

“Nossos corpos, nós mesmos; os corpos são mapas de poder e identidade. Os cyborgs não 

representam nenhuma exceção. Um intenso prazer na destreza, destreza da máquina, deixa de 

ser um pecado, mas um aspecto da corporificação” (HARAWAY, 1994, p. 281-282). 

Entendendo que “não há absolutamente nada a respeito do ser ‘mulher’ que aglutine 

naturalmente todas as mulheres” (HARAWAY, 1994, p. 250), a autora defende que o gênero 

não deve ser considerado uma identidade global e sim íntima experiência de fronteiras, 

construção e desconstrução. Nesse sentido, a imagística dos cyborgs constitui uma política 

para “abraçar as construções parciais contraditórias e permanentemente abertas das 

subjetividades pessoais e políticas” (HARAWAY, 1994, p. 253).  

O sujeito do feminismo também é problematizado por Teresa de Lauretis. Para ela, 

não seria nem “a mulher” nem as mulheres concretas e sim uma construção teórica, “uma 

forma de conceitualizar, de entender, de explicar certos processos e não as mulheres” 

(LAURETIS, 1994, p. 217). Constituído como sujeito excêntrico, estaria “dentro e consciente 

de suas condições de produção, mas constituído por uma constante atividade de des-

identificação do ego, do grupo, da família, e deslocamento do próprio ponto de entendimento 

e articulação conceitual” (SWAIN, 2000, p. 4). 

A partir de uma releitura da noção foucaultiana de tecnologia do sexo, a autora propõe 

pensar o gênero em termos de uma tecnologia. “O gênero, como representação e como auto-

representação, é produto de diferentes tecnologias sociais, como o cinema, por exemplo, e de 

discursos, epistemologias e práticas críticas institucionalizadas [como o próprio feminismo], 

bem como das práticas da vida cotidiana” (LAURETIS, 1994, p. 208). Dessa forma, para a 
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teórica, gênero não é sexo, uma condição natural, e sim a representação de cada indivíduo em 

termos de uma relação social preexistente ao próprio indivíduo e predicada sobre a oposição 

conceitual e rígida dos dois sexos biológicos. Sua construção é tanto o produto quanto o 

processo de sua representação. Nesse sentido, avança em interpretar o gênero como uma 

construção discursiva que não reflete meramente a diferença sexual, mas se mantém presa ao 

esquema sexo/gênero, distinção que, como veremos, será implodida pela teórica Judith Butler. 

Até aqui, no âmbito dos estudos feministas, embora teóricas filiadas a uma perspectiva 

pós-estruturalista como as três últimas citadas tenham, em alguma medida, problematizado a 

heterossexualidade como norma hegemônica, as discussões sobre o gênero pouco avançaram 

para além de um ponto de vista heterossexual. Sem dúvida, uma questão a ser levada em 

conta quando o tema é a falta de diálogo entre o debate feminista sobre o gênero e os estudos 

gays e lésbicos. 

  
Parece (...) contribuir para o distanciamento aludido a percepção, em alguma 

medida correta, da existência de um heterossexismo fortemente presente nos 

estudos feministas e de gênero e nas ciências sociais e humanas como um 

todo, o qual, ao conceder reduzido espaço à experiência gay e lésbica, a 

transformaria apenas em uma nota de rodapé exemplificativa de alguns 

fenômenos e nunca como processos relevantes em si mesmos (GÓIS, 2003). 

 

Assim, em paralelo às pesquisas sobre gênero, foram se consolidando nas 

universidades os estudos gays e lésbicos - conjunto de pesquisas interdisciplinares sobre a 

homossexualidade. No Brasil, nos anos 70, se iniciam reflexões sobre a construção social dos 

significados associados à homossexualidade, que buscam também analisar as estratégias 

individuais e coletivas voltadas à superação da opressão enfrentada por homossexuais. Já nos 

anos 90, se observa uma maior diversificação temática e metodológica em tais estudos (GÓIS, 

2003). No geral, além do esforço em recuperar a homossexualidade na história, estas 

pesquisas “têm um primeiro movimento de criticar representações sociais estereotipadas, os 

silêncios e as opressões” (LOPES, 2004, p. 65). No entanto,  

 

as peculiaridades e contradições presentes nas diferentes culturas no que se 

refere à organização e representação do gênero e da sexualidade são 

reduzidas, em boa parte desses estudos, a uma “personalidade gay” ou 

“cultura gay”. Assim, aquilo que por origem é relacional (...) é, mais uma 

vez, essencializado e substancializado (BENEDETTI, 2005, p. 28).           

 

E é a partir de uma proposta de revisão e crítica, tanto de um pensamento feminista 

que limita a categoria gênero a uma construção teórica heterossexual, fortemente marcada 

pelo binário homem/mulher, quanto dos estudos gays e lésbicos de visão minoritarista e 
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pautados pela dicotomia homo/heterossexual, que surge a Teoria Queer. Considerando que “a 

sexualidade envolve tantas dimensões que não são bem descritas, de modo algum, em termos 

do gênero do objeto do desejo” (SEDGWICK apud MOITA LOPES, 2004, p. 4), os autores 

queers propõem, sobretudo, um deslocamento do objeto de análise: do centro (branco e classe 

média) para as margens da sociedade.     

Desenvolvida a partir de meados dos anos 80, por pesquisadores e ativistas com uma 

grande diversidade de pensamentos e posições, a Teoria Queer
9
 tem relação direta com a 

política
10

 queer, uma nova forma de militância que surge no movimento gay e lésbico dos 

Estados Unidos nesse mesmo período. Queer pode significar estranho, ridículo, excêntrico ou 

extraordinário, raro. A expressão foi escolhida para nomear o movimento e a teoria com o 

intuito de positivar um termo comumente utilizado para insultar homossexuais. “Queer 

adquire todo o seu poder precisamente através da invocação reiterada que o relaciona com 

acusações, patologias e insultos” (BUTLER, 2002, p. 58).  

A política queer surge em um período de crise da identidade homossexual, devido ao 

seu caráter unificador e generalizante, a partir do qual todos que não fossem heterossexuais 

eram classificados apenas como gays, independente das especificidades com que lidavam com 

sua vida sexual e suas identidades. Ao contrário do que almejava o movimento gay naquele 

período - a igualdade reivindicada através da luta por direito civis, como a possibilidade de 

casar e ingressar no exército - os queers adotavam uma postura de não assimilação em que a 

condição marginal não deveria ser negada e sim desfrutada. Assim, denunciavam a exclusão e 

renaturalização implicadas nestas políticas identitárias. “Queer designa tudo que está em 

desacordo com o normal, o legítimo, o dominante. Não há nada em particular a que 

necessariamente se refira” (HALPERIN, 2007, p. 83).  

De acordo com tais proposições, as identificações queers são auto-construídas, 

mutáveis e se opõem à padronização e ao essencialismo de uma única identidade – vistos 

como uma forma de dominação cultural que tenta impor um padrão à diversidade das 

experiências afetivas e sexuais (GALLINA, 2006). Não se trata de um discurso contra a 

identidade, mas a busca de uma política de identidades reconstruídas em meio à dispersão 

contemporânea (LOPES, 2002). 

                                                 
9
 É Teresa de Lauretis que, em fevereiro de 1990, emprega, pela primeira vez, a expressão Teoria Queer para 

nomear esta perspectiva analítica (MISKOLCI, 2007).  
10

 Para uma descrição detalhada do contexto político que propiciou o surgimento do movimento queer nos EUA, 

Ver HALPERIN, David. Prefacio a la edicion francesa. In: _______. San Foucault. Para una hagiografia gay. 

Buenos Aires: El cuenco de plata, 2007.      
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Os estudos queers são muito próximos de uma perspectiva “pós-feminista” e pós-

estruturalista. A partir do método desconstrutivo, Butler argumenta que “não é suficiente 

afirmar que os sujeitos humanos são construídos, pois a construção do humano é uma 

operação diferencial que produz o mais e o menos humano, o inumano, o humanamente 

impensável” (2001, p. 161). De modo que é preciso investigar os apagamentos e exclusões 

pelos quais a construção do sujeito atua.  

Assim como Lauretis propõe o sujeito excêntrico do feminismo, Halperin argumenta 

que, a partir de uma “posição excêntrica do sujeito queer” (2007, p. 83), se pode imaginar 

uma diversidade de possibilidades para reordenar as relações entre condutas sexuais, 

identidades eróticas, construções de gênero, regimes de enunciação, lógicas de representação, 

modos de construção de si e práticas de comunidade. E com base no pensamento de Foucault, 

os teóricos queers vão descrever como são constituídos os discursos homofóbicos, como 

constroem seus sujeitos e objetos, participam da legitimação de práticas sociais opressivas e 

tornam invisíveis suas próprias operações.  

As produções englobam não só a crítica literária, cinematográfica, mas também a 

análise de discursos científicos, legais, religiosos e pedagógicos. Ao analisar espaços de 

sociabilidade masculina na literatura inglesa do século XIX, Sedgwick deu o pontapé inicial 

para a compreensão de que a ordem social contemporânea não difere de uma ordem sexual. 

Sua estrutura está no dualismo hetero/homo, mas de forma a priorizar a heterossexualidade 

por meio de um dispositivo que a naturaliza e, ao mesmo tempo, a torna compulsória. 

Dispositivo este que, em 1991, Michael Warner iria intitular heteronormatividade 

(MISKOLCI, 2007).  

Por heteronormatividade, compreende-se a legitimação do modelo heterossexual como 

norma regulatória das relações sexuais e de gênero na sociedade ocidental contemporânea, 

que se torna uma imposição ao invés de ser uma entre tantas formas de viver a sexualidade. 

De acordo com tal padrão, a sexualidade é orientada por aspectos biológicos. Há uma 

associação entre heterossexualidade e reprodução, concebida como natural, e são atribuídos 

papéis rígidos e estanques ao feminino e ao masculino.    

 Embora as duas expressões, por vezes, sejam utilizadas como sinônimos, a 

heteronormatividade vai além da heterossexualidade compulsória. A heteronormatividade 

alcança não só os heterossexuais, mas também aqueles que não se relacionam com pessoas do 

sexo oposto. Ela se configura como um mecanismo de regulação e controle que forma os 

indivíduos para a heterossexualidade ou para organizarem suas vidas a partir do modelo 
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supostamente coerente, superior e “natural” da experiência heterossexual. Miskolci 

contextualiza historicamente o tema: 

 
A prescrição da heterossexualidade como modelo social pode ser dividida 

em dois períodos: um em que vigora a heterossexualidade compulsória pura 

e simples e outro em que adentramos no domínio da heteronormatividade. 

Entre o terço final do século XIX e meados do século seguinte, a 

homossexualidade foi inventada como patologia e crime e os saberes e 

práticas sociais normalizadores apelavam para medidas de internação, prisão 

e tratamento psiquiátrico dos homo-orientados. A partir da segunda metade 

do século XX, com a despatologização (1974) e descriminalização da 

homossexualidade, é visível o predomínio da heteronormatividade como 

marco de controle e normalização da vida de gays e lésbicas, não mais para 

que se “tornem heterossexuais”, mas com o objetivo de que vivam como eles 

(MISKOLCI, 2007, p. 6). 
 

Por sua vez, Butler explica que a própria construção do gênero enquanto unidade 

coerente está intimamente relacionada à institucionalização da heterossexualidade. 

   
O gênero só pode denotar uma unidade de experiência, de sexo, gênero e 

desejo, quando se entende que o sexo, em algum sentido, exige um gênero - 

sendo o gênero uma designação psíquica e/ou cultural do eu - e um desejo - 

sendo o desejo heterossexual e, portanto, diferenciando-se mediante uma 

relação de oposição ao outro gênero que ele deseja. A coerência ou a 

unidade internas de qualquer dos gêneros, homem ou mulher, exigem assim 

uma heterossexualidade estável e oposicional (BUTLER, 2003a, p. 45). 

                 
Dentro dessa lógica, a ausência da citada linha coerente entre sexo, gênero e desejo faz 

com que gays, lésbicas, travestis e transexuais sejam considerados gêneros “defeituosos”, 

falhos. A expressão corriqueira “ele não é gay não, ele é homem” é um ótimo exemplo disso. 

Relacionando o tema à homofobia, Louro argumenta que “o medo voltado contra os(as) 

homossexuais, pode-se expressar numa espécie de ‘terror em relação à perda do gênero’, ou 

seja, no terror de não ser mais considerado como um homem ou uma mulher ‘reais’ ou 

‘autênticos’” (LOURO, 2003, p. 29). 

Por outro lado, Butler chama a atenção para as nuances que fazem parte desse sistema 

hegemônico da heterossexualidade. “Há outros centros de poder/discurso que constroem e 

estruturam tanto a sexualidade gay como a hetero; a heterossexualidade não é a única 

manifestação compulsória de poder a instrumentar a sexualidade” (BUTLER, 2003a, p. 176). 

Além disso, nos diz a autora, a própria heterossexualidade apresenta posições sexuais 

normativas que são intrinsecamente impossíveis de incorporar, e a impossibilidade do 

identificar-se plenamente e sem incoerências com essas posições a revela não só como lei 

compulsória, mas como comédia inevitável.   
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Nesse sentido, também “a replicação de construtos heterossexuais em estruturas não 

heterossexuais salienta o status cabalmente construído do assim chamado heterossexual 

original. Assim, o gay é para o hetero não o que uma cópia é para o original, mas, em vez 

disso, o que uma cópia é para uma cópia” (BUTLER, 2003a, p. 57). Pensar em mera 

transposição seria também subestimar a significância erótica destas identidades. Questão que 

Butler desenvolve a partir do exemplo das lésbicas butch e femme. Sendo a butch mais 

masculinizada (em nosso contexto, ela seria a “caminhoneira”) e a femme mais feminina e 

integrada aos padrões convencionais de beleza.    

      
Nos contextos lésbicos, a ‘identificação’ com a masculinidade que se 

manifesta na identidade butch não é uma simples assimilação do retorno do 

lesbianismo aos termos da heterossexualidade.  (...) O objeto (e claramente 

não há somente um) do desejo da lésbica femme não é nem um corpo de 

mulher descontextualizado, nem uma identidade masculina distinta, ainda 

que sobreposta, mas sim a desestabilização de ambos os termos, quando eles 

entram na interação erótica (BUTLER, 2003a, p. 177-178). 

    

Para a autora, essa maneira de pensar as trocas de desejo marcadas pelo gênero 

permite uma complexidade muito maior, pois a interação entre masculino e feminino, assim 

como a inversão entre figura e fundo, pode constituir uma produção altamente complexa e 

estruturada do desejo. Neste trabalho, ela se torna fundamental para a análise de relações 

amorosas entre travestis e seus parceiros, nas quais ocorre uma apropriação das convenções 

heteronormativas. O que veremos a partir do casamento de Yolanda e Neusão, no seriado Ó 

paí, ó, e da relação entre Edelso e Madona na obra Carandiru – outras histórias.  

Outros elementos definidores do gênero são destacados a partir de uma crítica 

contundente ao sujeito do feminismo, cuja demarcação da identidade, de acordo com Butler, 

não deveria ser fundamento da política feminista. 

 

As teorias da identidade feminista que elaboram os atributos de cor, 

sexualidade, etnia, classe e saúde corporal concluem invariavelmente sua 

lista com um envergonhado “etc”. (...) Trata-se de um sinal de esgotamento, 

bem como do próprio processo ilimitável de significação. É o supplément, o 

excesso que necessariamente acompanha qualquer esforço de postular a 

identidade de uma vez por todas (BUTLER, 2003a, p. 206). 

   

Diante desta constatação, a autora propõe que as feministas considerem a própria 

incompletude como ideal normativo e sugere que talvez a ideia de representação no 

feminismo só faça sentido quando o sujeito ‘mulheres’ não for presumido em parte alguma. A 

partir daí, a teórica conclui que não somente “se tornou impossível separar a noção de 

‘gênero’ das interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e 
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mantida” (BUTLER, 2003a, p. 20), como o gênero também deve ser compreendido em termos 

de “uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada, jamais plenamente 

exibida em qualquer conjuntura considerada” (BUTLER, 2003a, p. 37). 

Tais posicionamentos sobre o gênero e a constituição do sujeito do feminismo, com os 

quais concordamos, denunciam o quão contraditória é a reação negativa de algumas 

feministas à existência do transfeminismo e das próprias transexuais
11

. Em 2007, por 

exemplo, a organização do Encontro Lésbico Feminista Latino-americano e do Caribe não 

permitiu a participação de mulheres trans. Em repúdio, o Grupo por los derechos de las 

lesbianas, de Assunção (Paraguai) escreveu uma carta, da qual Bento reproduz um trecho em 

seu livro O que é transexualidade: “Para ser lésbica e feminista, não é necessário ter Trompas 

de Falópio (...). Nossas identidades são resultados de nossas histórias, elas se materializam em 

nossos corpos, negar a construção delas é desconhecer quem somos inventando uma essência 

que não existe” (BENTO, 2008, p. 67).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Por também entender que tal essência não existe, Butler questiona a distinção 

sexo/gênero. Para isso, dentre outros elementos, utiliza a famosa frase de Beauvoir: “A gente 

não nasce mulher, torna-se mulher”. Embora objetivasse dar ênfase ao aspecto de construção 

do feminino, a expressão sugere um agente que assume o gênero, tornando-se mulher. 

Contudo, não há um sexo que em um determinando momento se tornou gênero. Não há corpo 

que não seja desde sempre interpretado por meio de significados culturais, o que sugere que o 

sexo é gênero desde o começo.                                        

 

O gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza; ele também é 

o meio discursivo/cultural pelo qual a ‘natureza sexuada’ ou ‘um sexo 

natural’ é produzido e estabelecido como pré-discursivo, anterior à cultura, 

uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura (BUTLER, 

2003a, p. 25). 

 

 Aqui, a produção do sexo como pré-discursivo é compreendida como efeito do 

aparato de construção cultural que designamos por gênero. E não sendo verdadeiro ou falso, o 

gênero é constituído, performativamente
12

, como efeito de verdade. Dessa forma,    

 

o gênero é uma identidade tenuemente constituída no tempo, instituído num 

espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos. O efeito do 

                                                 
11

 “Algumas teóricas feministas (principalmente Janice Raymond: 1979) consideram as mulheres transexuais 

como serviçais de um patriarcado insidioso e ameaçante, um exército construído para infiltrar, perverter e 

destruir as mulheres ‘verdadeiras’” (BENTO, 2008, p. 168). Nesse sentido, a possibilidade de um homem trans 

feminista seria impensável.    
12

 Por se tratar de um tema importante para a construção deste trabalho, as noções de performatividade, gêneros 

inteligíveis e corpos abjetos serão discutidas separadamente.    
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gênero se produz pela estilização do corpo e deve ser entendido, 

consequentemente, como a forma corriqueira pela qual os gestos, 

movimentos e estilos corporais de vários tipos constituem a ilusão de um eu 

permanente marcado pelo gênero (BUTLER, 2003a, p. 200).               

 

Não tendo uma existência significável anterior à marca do seu gênero - “nunca se viu 

um corpo: o que se vê são homens e mulheres” (LE BRETON, 2007, p. 24) -, os próprios 

corpos estilizados são produzidos. O que se exemplifica na distribuição das zonas erógenas. 

 
Diz-se que os prazeres residem no pênis, na vagina e nos seios, ou que 

emanam deles, mais tais descrições correspondem a um corpo que já foi 

construído ou naturalizado como portador de traços específicos de gênero. 

Em outras palavras, algumas partes do corpo tornam-se focos concebíveis de 

prazer precisamente porque correspondem a um ideal normativo de um 

corpo já portador de um gênero específico (BUTLER, 2003a, p. 107-108). 

          

Um trabalho como este não poderia deixar de discutir o corpo - dimensão que, 

destacadamente, entre transexuais e travestis, se configura como “um sistema-ação vinculado 

à experiência, à vivência cotidiana e à formulação da identidade pessoal e de uma nova 

subjetividade que mostra (por meio do controle do corpo) o que significa” (JAYME, 2009, p. 

13). E aqui, em concordância com as ideias de Foucault, Haraway e Butler, embora 

aparentemente tão real e acessível a descrições, ele não é concebido como uma natureza 

incontestável.    

Assim como Le Breton, entendemos que as ações que tecem a trama da vida cotidiana 

envolvem a mediação da corporeidade, sendo a mesma produtora de sentidos e responsável 

por inserir as pessoas no interior de dado espaço social e cultural. Nesse sentido, assim como 

Foucault pensava a sexualidade, uma abordagem que defenda a libertação do corpo 

equivocadamente “opõe o indivíduo ao corpo e, de maneira abstrata, supõe uma existência 

para o corpo que poderia ser analisada fora do homem concreto” (LE BRETON, 2007, p. 10).  

Também é importante ressaltar que o corpo como fragmento que demarca o limite do 

indivíduo e lugar de contato privilegiado com o mundo não está presente em todas as 

sociedades. “O corpo como elemento isolável da pessoa a quem dá fisionomia só é possível 

em estruturas societárias de tipo individualista [como a nossa], nas quais os atores estão 

separados uns dos outros, relativamente autônomos com relação aos valores e iniciativas 

próprias” (LE BRETON, 2007, p. 30). Além disso, sendo uma falsa evidência, o corpo é 

objeto de diversas representações e o conhecimento biomédico - tão preponderante na vida de 

transexuais, como veremos - é apenas um deles, não conformando uma verdade maior.   

Analisando, especialmente, as “transformações sexuais presentes nos corpos 

transexuais e transgêneros”, mas também “as técnicas padronizadas de estabilização do 
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gênero e do sexo que operam nos corpos ‘normais’” (CARILLO, 2007, p. 382), a teórica 

Beatriz Preciado faz da produção corpórea tema central de suas pesquisas. Assunto que, 

segundo a autora, foi de certa forma esquecido por conta de um receio de boa parte das 

feministas em reproduzir formas de essencialismo. 

Para a teórica, cujas ideias mantêm relação estreita com a política cyborg de Haraway, 

na atualidade, o corpo e a sexualidade não somente são objeto de gestão política da vida 

(como havia descrito Foucault), como tal controle se dá através de novas dinâmicas do 

capitalismo avançado. Trata-se de um sistema “farmacopornográfico”, que pode ser traduzido 

pelo governo biomolecular (farmaco) e semiótico/técnico (pornô) das subjetividades sexuais. 

Durante o século XX, período em que se materializa tal sistema, a psicologia, a sexologia e a 

endocrinologia estabelecem sua autoridade material transformando os conceitos de psiquismo, 

libido, consciência, feminilidade, masculinidade, heterossexualidade e homossexualidade em 

realidades tangíveis, em substâncias químicas, em moléculas comerciáveis, em bens de 

intercâmbio manipuláveis pelas multinacionais farmacêuticas (PRECIADO, 2008). Assim, o 

corpo não pode ser entendido como um substrato biológico, mas como entidade que incorpora 

tecnologia. 

Nesse sentido, a autora argumenta que a categoria gênero não é uma criação da agenda 

feminista e sim um índice de emergência do regime “farmacopornográfico”, a partir de sua 

utilização, em 1947, pelo psiquiatra norte-americano John Money que, ao tratar crianças 

intersexuais
13

, defendia a independência radical entre o social/psicológico e o biológico. 

Money “pensa, sobretudo, na possibilidade de utilizar a tecnologia para modificar o corpo 

segundo um ideal regulador pré-existente que prescreve como deve ser um corpo humano 

feminino ou masculino” (PRECIADO, 2008, p. 82). Para Preciado, posicionada dentro desse 

contexto, a categoria não só desnuda as fundações arbitrárias do discurso médico como 

possibilita uma abertura para novas formas de resistência e ação política. 

A medicina também está intimamente relacionada ao que a autora chama de uma nova 

distinção “ontológico-sexual”. Preciado se refere à possibilidade de modificar, através de 

tecnologias hormonais, cirúrgicas e legais, o gênero de uma pessoa adulta que não se 

identifica com o gênero que lhe foi atribuído no momento do nascimento. Assim, inaugura-se 

uma distinção entre homens e mulheres bio e trans.  

 

Ambos os estatutos de gênero (bio e trans) são tecnicamente produzidos. 

Ambos dependem de métodos de reconhecimento visual, de produção 

                                                 
13

 “Bebês nascidos com órgãos genitais e/ou cromossomos que a medicina, com seus critérios visuais e 

discursivos, não pode classificar somente como feminino ou masculino” (PRECIADO, 2008, p. 81).   
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performativa e de controle morfológico comuns. A diferença entre um e 

outro depende da resistência à norma, da consciência dos processos técnicos 

(farmacopornográficos) da produção da masculinidade e da feminilidade e 

do reconhecimento social no espaço público. Não há aqui um juízo de valor 

implícito: o gênero trans não é melhor nem mais político que o gênero bio 

(PRECIADO, 2008, p. 86).  

       

Além disso, Preciado explica que os gêneros estão expostos a uma ação transversal de 

vários modelos “somático-políticos”, com diferentes graus de efetividade na produção da 

subjetividade. 

 

Poderíamos dizer que, na atualidade e dentro de um mesmo corpo, o nariz e 

os órgãos sexuais são atravessados por dois regimes claramente diferentes de 

poder. Enquanto o nariz está regulado por um poder farmacopornográfico, 

no qual um órgão é considerado propriedade individual e objeto do mercado, 

os genitais seguem trancados em um regime pré-moderno e quase soberano 

de poder que os considera como propriedade do Estado (e por extensão, 

neste modelo teocrático, de Deus) e dependentes de uma lei transcendental e 

imutável (PRECIADO, 2008, p. 94-95). 

     

Como forma de resistência ao sistema “farmacopornográfico”, a autora propõe um 

conjunto de operações de desnaturalização e desidentificação que chama de “teoria do gênero 

como incorporação protética” ou ativismo “gender~copyleft”, que busca pontos de fuga frente 

ao controle estatal de fluxos e códigos.   

Mais de vinte anos após seu surgimento, o questionamento da heteronormatividade e 

de lógicas binárias pela teoria queer demonstrou a necessidade constante de reaprender a 

história e tentar mapear nosso presente com cuidado para que não fiquemos enredados nos 

termos das relações de poder que visamos contestar e reverter (MISKOLCI, 2010).   

 

Em seu último livro, Touching Feeling (2003), Eve K. Sedgwick reflete de 

maneira crítica sobre alguns dos hoje princípios clássicos da teoria queer 

derivados de uma leitura totalizante da genealogia foucaultiana, 

considerando-os efeitos do que ela denomina uma “hermenêutica paranóica”. 

Sedgwick entende aqui a paranóia não como uma patologia psiquiátrica, mas 

como uma modalidade do conhecimento que se caracteriza por produzir 

epistemologias miméticas daquelas que pretende criticar e por tornar-se 

progressivamente tautológica e, por tanto, politicamente estéril (PRECIADO 

in CARILLO, 2007, p. 384). 

 

Por outro lado, é muito presente no nosso próprio contexto acadêmico a crítica ao uso 

da perspectiva queer para a análise de outras sociedades que não a norte-americana: “a falta 

de tradução linguística bem pode ser um indício da falta de tradução intelectual” (LOPES, 

2002, p. 27-28). Contrária a tal questionamento, Preciado acredita ser um equívoco pensar na 

teoria queer como um exemplo paradigmático da cultura norte-americana. 
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A teoria queer poderia ser um exemplo de intenso questionamento aos 

discursos hegemônicos da cultura ocidental. Trata-se de uma resposta à 

globalização dos modelos norte-americanos de identidade sexual straight, 

mas também do feminismo liberal ou da cultura gay integracionista. (...) 

Uma crítica que emana de micropolíticas pós-feministas, de gays afetados e 

lésbicas masculinizadas, intersexuais, transgêneros e transexuais, assim 

como dos feminismos de cor e handiqueer (CARILLO, 2007, p. 387).   
               

Mas, nos adverte Miskolci, “como proposta política que nasceu das margens, o queer 

impõe que identifiquemos o que faz parte da nossa realidade de sociedade pós-escravista, 

colonial, marcada pelo imperialismo, fatos que criaram convenções culturais na esfera da 

sexualidade e do gênero” (MISKOLCI, 2010). Dessa forma, entendemos que, para que sejam 

construídas análises aprofundadas, é necessário aliar ao poderoso instrumental teórico 

oferecido pela teoria queer reflexões atentas às particularidades do nosso contexto. Tal 

posicionamento se estende a um dos conceitos utilizados na análise do comportamento, 

expressão corporal e vestuário das personagens investigados nas séries: o camp. 

Em paralelo aos estudos queers - nos quais a diferença sexual é desnaturalizada e se 

difunde a noção de que não há um modelo de conduta a ser seguido porque todas as 

experiências são construídas -, são produzidas e resgatadas estéticas que também subvertem o 

valor entre cópia e original e operam sob uma lógica de apropriação paródica da cultura 

hegemônica. É o caso do camp, que, embora tenha emergido teoricamente em 1964 com o 

texto “Notas Sobre o Camp”, de Susan Sontag, é retomado nesse período. 

Maneira de ver o mundo como fenômeno estético - não no que se refere à beleza, mas 

ao grau de estilização -, o camp se relaciona com uma predileção pelo exagero, artifício e 

extravagância. Nesse sentido, afirmar que o camp remete ao artifício tem a ver também com 

uma capacidade de desconstruir a dualidade entre natureza e cultura e trazer à tona a 

artificialidade das categorias sociais (SONTAG, 1987). 

Além de ser uma espécie de gosto cultural, o camp também pode ser encontrado nos 

objetos e no comportamento das pessoas. “Como comportamento, o camp pode ser 

comparado à fechação, à atitude exagerada de certos homossexuais, ou simplesmente à 

afetação” (LOPES, 2002, p. 95). A delimitação de identidades rígidas também é contestada 

através do modo de vestir campy que, além do exagero, se associa a outros elementos como a 

ambiguidade e androginia, tornando o próprio corpo algo indeterminado, indefinido, fluido. 

Dessa forma, o camp subverte um dos maiores conformadores de gêneros, comportamentos e 

corpos no ocidente: o vestuário
14

. 

                                                 
14

 Por constituir um dos nossos instrumentos de análise, o tema será discutido mais adiante em tópico sobre os 

aspectos metodológicos da pesquisa.   
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Famosa por seus balangandãs, turbantes de frutas artificiais e saltos plataforma, 

Carmem Miranda é considerada uma deusa camp. Trevisan (2007) também identifica uma 

proximidade com o gosto camp na obra do escritor carioca João do Rio (1881-1921). “A 

sinuosidade de seu discurso revela-se na abundância de neologismos, na construção afetada 

das frases e na expressão sempre carnavalesca ou travestida em seu contrário. (...) Sua 

aparente frivolidade é provocadora, inventiva” (TREVISAN, 2007, p. 261). 

Além da defesa do deboche e do artifício, o camp também propõe o predomínio do 

afeto. Ele enuncia “um desafio mesmo para a constituição de novas afetividades, diante do 

declínio do amor romântico heterossexual” (LOPES, 2002, p. 98). Relaciona-se com a 

formação de uma sociabilidade sustentada por códigos específicos de uma ética do estético. 

Assim, “o gosto camp é uma espécie de amor, amor pela natureza humana. (...) As pessoas 

que compartilham essa sensibilidade não riem da coisa que rotulam “um camp”, elas a 

apreciam. Camp é um sentimento terno” (SONTAG, 1987, p. 336). 

Embora o camp não possa ser considerado originalmente gay, no século XX, ele 

adquire um papel definidor da identidade homossexual. Mas, o camp está vinculado a uma 

sensibilidade gay, não necessariamente a pessoas gays. O que permite uma conexão entre 

heterossexuais e homossexuais, fato relevante “na medida em que os movimentos 

homossexuais querem atuar no conjunto da esfera pública, sem apagar suas especificidades e 

discutir a importância de suas problemáticas fora de guetos” (LOPES, 2002, p. 97-98). 

Por conta de sua postura festiva e extravagante, muitas vezes, o camp é rejeitado entre 

parte dos homossexuais. O que não é difícil de ser percebido se pensarmos no ideal do gay 

discreto e bem vestido em contraponto à sempre discriminada “bicha louca”. Entretanto, o 

camp também é uma forma de resistência cultural e se mostra cada vez mais presente no 

ativismo gay, se opondo “ao poder do sistema de significações sociais e sexuais por meio da 

paródia, do exagero, da amplificação, teatralização e explicitação dos códigos tácitos de 

conduta” (HALPERIN, 2007, p. 48). Ou seja, o camp pode ser utilizado como uma estratégia 

de exposição do caráter performativo do gênero e da sexualidade. Neste trabalho, a teoria da 

performatividade – tema que discutiremos em seguida – é uma ferramenta conceitual 

importante para a execução das análises das séries televisivas.  

 

2.1.1 Judith Butler e a teoria da performatividade 
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Judith Butler interpreta gênero, corpo e sexualidade a partir da teoria da 

performatividade, proposta conceitual que desenvolveu com base em uma releitura de 

teorizações de Austin, Derrida, Kristeva, Foucault e Lacan e na discussão sobre 

performatividade queer desenvolvida por Sedgwick. Na perspectiva butleriana, 

performatividade é um conceito que se refere à constante reiteração das normas que 

materializam e dão significados aos corpos dos sujeitos. Isso permite entender o gênero como 

um ideal que cria os corpos que governa, materializando-os performativamente.  

Aqui há uma relação direta com os atos performativos, noção que integra a teoria dos 

atos da fala, construída por Austin. Segundo o autor, “contrariamente à visão que geralmente 

se tem, a linguagem não se limita a proposições que simplesmente descrevem uma ação, uma 

situação ou um estado de coisas” (SILVA, 2007, p. 92). Há também outra categoria de 

proposições que produzem o que nomeiam. Ou seja, existem atos linguísticos que, ao serem 

pronunciados, fazem com que algo aconteça. São as chamadas proposições performativas.   

Em sua origem, o próprio termo queer é ilustrativo, pois trata-se de uma prática 

linguística cujo propósito é a degradação do sujeito a que se refere. Por outro lado, o médico 

que identifica o sexo do bebê não está fazendo uma mera constatação. “Quando se diz ‘é um 

menino!’ não se está descrevendo um menino, mas criando um conjunto de expectativas para 

aquele corpo que será construído como ‘menino’” (BENTO, 2008, p. 29). De modo que o 

gênero resulta de “atos de fala cuja violência está em se apresentarem como reais, naturais, 

produzindo uma estrutura sempre binária e hierarquizada” (PINTO, 2007, p. 4), diretamente 

relacionada a uma heterossexualização dos vínculos sociais. Mas recorrência não significa 

igualdade, ou seja, os termos que designam o gênero estão sempre sendo refeitos.       

Por outro lado, assim como o discurso tem uma história que não somente o precede, 

mas condiciona seus usos contemporâneos, não há um sujeito voluntarista que opera a 

construção dos gêneros. Nesse sentido, o exemplo utilizado por Butler em Problemas de 

gênero para discutir performatividade - a drag queen - foi mal interpretado. Ao citar a paródia 

de gênero executada pela drag, a autora não quis argumentar que o gênero é uma escolha dos 

indivíduos, mas problematizar as relações entre o essencial e o culturalmente fabricado, pois a 

drag demonstra que os atributos de feminilidade são socialmente reiterados e não 

características inatas de todas as mulheres. 

Contudo, recorrer ao caráter citacional dos atos linguísticos - explicitado por Derrida - 

auxiliou Butler a tornar ainda mais claro que o gênero performativamente constituído não é 

uma vontade originadora, mas norma que deriva seu poder das citações que impõe. Derrida 

explica que se um enunciado performativo tem êxito “não é porque uma intenção governa 
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com êxito a ação do discurso, mas porque essa ação é o eco de uma ação anterior e acumula o 

poder de autoridade através da repetição ou citação de um conjunto de práticas autoritárias 

precedentes” (BUTLER, 2002, p. 58). Além disso, um enunciado performativo funciona na 

medida em que esconde e recorre às convenções constitutivas que o ativam. Assim, o caráter 

citacional do gênero é consolidado através de investimentos realizados por diversas 

instituições reguladoras: famílias, escolas, igrejas, leis, mídia, medicina e a ciência de modo 

geral. E a própria assunção do sexo funciona como uma prática iterativa. 

  
Quando, no jargão lacaniano, diz-se que alguém assume um sexo, a 

gramática da frase cria a expectativa de que existe um ‘alguém’ que ao 

despertar, faz uma verificação e decide qual sexo assumirá hoje (...). Mas se 

essa ‘assunção’ é imposta por um aparato regulatório de heterossexualidade 

(...) que reitera a si mesmo através da produção forçosa do ‘sexo’, então a 

‘assunção’ do sexo é constrangida desde o início (BUTLER, 2001, p. 166). 

 

Desse modo, o sexo é materializado por restrições profundamente arraigadas e 

constitutivas que são registradas psiquicamente e funcionam como limites simbólicos. Para 

Jacques Lacan
15

, o ato de assumir uma posição sexuada - crucial para a entrada da pessoa na 

vida cultural - envolve identificar-se com um sexo ou desejar alguém pertencente a ele, o que 

implica uma dinâmica de opostos que se complementam. Esse processo é determinado por 

uma lei, uma proibição que se exerce mediante a ameaça de um castigo. Assim, o terror de 

ocupar posições não legitimadas impulsionaria o indivíduo a adotar uma posição sexuada 

dentro da linguagem.  

Butler investiga a heterossexualidade compulsória implícita nesse esquema lacaniano 

(como vimos, igualmente presente em alguns construtos feministas). “A lógica heterossexual 

que requer que identificação e desejo se excluam mutuamente é um dos instrumentos 

psicológicos mais redutores do heterossexismo” (2002, p. 76). Mas a autora também ressalta 

que tal lógica excludente não é um monopólio da heterossexualidade: 

 
Na realidade, essa mesma lógica pode caracterizar e sustentar as posições de 

identidade lésbica e gay que se constituem através da produção e repúdio do 

Outro heterossexual; esta lógica se reitera na incapacidade de reconhecer a 

bissexualidade assim como na interpretação normalizadora da bissexualidade 

como uma espécie de deslealdade ou falta de compromisso: duas cruéis 

estratégias de exclusão (BUTLER, 2008, p. 169). 

       

                                                 
15

 Tanto em Problemas de Gênero (2003) quanto em Cuerpos que importan (2008), ao mesmo tempo em que 

reconhece a importância da produção de Lacan para os estudos de gênero e sexualidade e se utiliza de suas 

ideias, Butler faz duras críticas ao teórico. Dentre elas, destaca-se aqui a ontologia anterior atribuída ao 

Simbólico, uma autoridade original que retira o ser do Imaginário (pré-discursivo) e o insere no terreno da 

linguagem, e a ausência de uma crítica à heterossexualidade compulsória na constituição dos sujeitos.             
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Além disso, assim como Scott entende os gêneros como categorias vazias e 

transbordantes, Butler critica a ideia consolidada de um núcleo psicológico íntegro, de uma 

identidade coerente e verdadeira que se adquire ao assumir um sexo. 

 

Isto de “ser homem” ou ser mulher são questões internamente instáveis. 

Estão sempre assediadas pela ambivalência precisamente porque toda 

identificação tem um custo, a perda de algum outro conjunto de 

identificações, a aproximação forçada a uma norma que a pessoa nunca 

escolhe, uma norma que nos escolhe, mas que nós ocupamos, invertemos e 

resignificamos, já que a norma nunca consegue determinar-nos por completo 

(BUTLER, 2008, p. 186).    

 

Ao ampliar noções da psicanálise lacaniana, a teórica argumenta que, funcionando a 

partir de uma matriz excludente, tal processo de materialização dos sujeitos cria, ao mesmo 

tempo, dois campos interdependentes: os chamados gêneros inteligíveis e o domínio do abjeto 

– instância com a qual os indivíduos não devem se identificar, o seu exterior constitutivo. Os 

gêneros inteligíveis são os que estão de acordo com as regras por manterem relações de 

coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Assim, o corpo, 

identificado como de um homem, determina o gênero (masculino) e leva a uma forma de 

desejo dirigido ao sexo/gênero oposto (a mulher). O que, por sua vez, aponta para uma família 

“normal”, sustentada sobre a reprodução sexual e a monogamia.  

Contudo, “certos tipos de ‘identidade de gênero’ parecem ser meras falhas do 

desenvolvimento ou impossibilidades lógicas, precisamente por não se conformarem às 

normas da inteligibilidade cultural” (BUTLER, 2003a, p. 39). Tais matrizes subversivas são 

criadas pelos chamados corpos abjetos, habitantes de zonas inóspitas da vida social, povoadas 

por aqueles que não gozam do status de sujeito, mas que são fundamentais para que o 

domínio do sujeito seja circunscrito. Butler esclarece que o abjeto não se restringe a sexo e 

heteronormatividade. Relaciona-se a todo tipo de corpos cujas vidas não são consideradas 

'vidas' e cuja materialidade é entendida como ‘não importante' (PRINS; MEIJER, 2002).  

Os corpos abjetos costumam ser punidos por não desempenharem “corretamente” o 

gênero. “São-lhes impostos custos morais, políticos, materiais, sociais, econômicos, mesmo 

que, hoje, a desobediência a essa ordem e o desvio dela sejam mais visíveis e até mesmo mais 

‘suportados’ do que em outros momentos” (LOURO, 2004, p. 88). Nesse sentido, a exclusão 

de pessoas trans na sociedade é emblemática. Ser diferente implica em ter os direitos mais 

fundamentais usurpados, como o acesso à educação, saúde e trabalho e a possibilidade de 

transitar pelas ruas durante o dia sem o risco de serem agredidas verbal e fisicamente.  
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Esse conflito entre desempenhar corretamente o gênero e não alcançar tal expectativa 

está diretamente relacionado ao controle do que pode ser considerado humano. É a matriz de 

relações de gênero (no caso, ser categorizado como menino ou menina) que permite ao corpo 

fazer parte da categoria humanidade (BUTLER, 2001). Mas é preciso estar em conformidade 

com padrões reconhecíveis de inteligibilidade de gênero. “O humano se concebe de forma 

diferente dependendo de sua raça e a legibilidade desta raça; sua morfologia e reconhecimento 

daquela morfologia; seu sexo e a verificação perceptiva desse sexo; sua etnia e a 

categorização dessa etnia” (BUTLER, 2004, p. 2). 

Assim, faz todo sentido quando Jennifer, ao ser entrevistada por Pelúcio, fala que ser 

travesti é uma luta contra a humanidade. “‘Lutar contra a humanidade’ é de certa forma lutar 

também contra uma pretensa ‘natureza humana’. Uma ‘natureza’ essencializada e, por isso, 

sem a marca da história e dos imperativos sociais que a conformaram” (PELÚCIO, 2004, p. 

126). E ser intersexual, da mesma forma, é lutar contra uma versão do humano que exige 

anatomias ideais.     

Propondo pensar o humano dentro do marco do cyborg, Butler indica que o processo 

de refazer o humano dá a ele um novo curso. Tal humanidade refeita se relaciona com a 

abertura de modos diferentes de vida, com o estabelecimento de condições mais inclusivas 

que abriguem e mantenham a vida que resiste aos modelos de assimilação. “Se Fanon escreve 

que ‘um negro não é um homem’, quem escreve quando Fanon escreve? Que possamos 

perguntar ‘quem’ significa que o humano excedeu sua definição categórica e que está na e 

através da elocução abrindo a categoria a um futuro diferente” (BUTLER, 2004, p. 13). 

Mais adiante, quando discutirmos a humanização de personagens nas séries será 

também dentro dessa perspectiva. Não é que travestis representadas sejam humanizadas 

porque conseguem se adequar totalmente às normas de inteligibilidade e sim porque 

proporcionam a própria revisão do humano. Trata-se, assim, de um processo crítico que se dá 

dentro da própria dinâmica da performatividade, que desfaz conceitos normativos restritivos 

em prol de outros multiplamente habitáveis.    

 

Se a subversão for possível, será uma subversão a partir de dentro dos 

termos da lei, por meio das possibilidades que surgem quando ela se vira 

contra si mesma e gera metamorfoses inesperadas. O corpo culturalmente 

construído será então libertado, não para seu passado “natural”, nem para 

seus prazeres originais, mas para um futuro aberto de possibilidades culturais 

(BUTLER, 2003a, p. 139).        

 

Mas, atuar dentro da lógica performativa não significa seguir produzindo novos corpos 

abjetos. Para Butler, é preciso questionar, justamente, os movimentos excludentes através dos 
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quais se materializam os sujeitos, resultante da imposição de identidades coerentes. Assim, as 

“formas de subjetivação que resistem de maneira a constituir sujeitos singulares, seres que 

produzem diferenças” (MISKOLCI; PELÚCIO, 2007, p. 256) surgem como alternativa.  

 

O que se pede ao pensamento político contemporâneo é traçar as inter-

relações que conectem, sem unir de maneira simplista, uma variedade de 

posições dinâmicas e de relacionamento dentro do campo político. Além 

disso, será decisivo encontrar formas de ocupar tais lugares e, ao mesmo 

tempo, submeter-los a uma oposição democratizadora na qual são 

reelaboradas perpetuamente (ainda que nunca possam ser superadas de todo) 

as condições excludentes de sua produção (BUTLER, 2008, p. 172). 

           

Nesse sentido, o abjeto funciona como um “recurso crítico na luta para rearticular os 

próprios termos da legitimidade e da inteligibilidade simbólicas” (BUTLER, 2001, p. 156). 

Voltamos ao queer como exemplo. A política queer atua como uma prática resignificadora 

que se apropria do poder desautorizador da palavra para refutar os termos da legitimidade 

sexual. Ao tornar afirmativa uma posição abjeta - construindo uma espécie de matriz de 

inteligibilidade concorrente - expõe a lei que não pode controlar suas estratégias de abjeção. 

A teoria da performatividade de Butler tem sido objeto de críticas e contribuições. 

Preciado, por exemplo, acredita que o modo como é concebida pela autora faz com que a 

performatividade seja insuficiente para contemplar processos de incorporação do gênero. Uma 

crítica que funciona como um acréscimo. “Se é possível falar com Judith Butler de uma 

produção performativa do gênero, devemos indicar que aquilo que é imitado não é 

unicamente uma representação teatral ou um código semiótico, mas a totalidade biológica da 

vida” (PRECIADO, 2008, p. 131). 

A partir do exemplo da pílula anticoncepcional, Preciado explica que no gênero 

feminino são imitados não só códigos do vestuário ou estilos corporais, mas um processo 

fisiológico: a menstruação. Ao mesmo tempo em que interrompe o ciclo hormonal natural, a 

pílula provoca tecnicamente um ciclo artificial que restitui a ilusão de natureza. Assim, exerce 

um controle da reprodução e do próprio gênero. De modo que, as mulheres administram doses 

necessárias de hormônios para transformá-las em fêmeas submissas, de grandes seios, com 

humor depressivo mas estável, sexualidade passiva ou frigidez (PRECIADO, 2008).     

Outro ponto criticado na teoria de Butler é a natureza da abjeção - “por um lado, 

refere-se a esse campo de exterioridade absoluta; por outro lado, está ela própria submetida 

aos contornos impostos pelas regras da gramática cultural que, tomando-a como limite 

interno, estabelece sua própria legitimidade” (GRUNVALD, 2009, p. 46). Questionada por 

Prins e Meijer - “corpos que não conseguem se materializar podem mesmo assim ‘ser’ 
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corpos”? (2002, p. 160) -, Butler responde que, propositadamente, realiza uma contradição 

performativa. Problematiza o próprio território da ontologia, que já “vem profundamente 

corrompido desde a sua origem” (2002, p. 161), para inaugurar um novo domínio ontológico. 

 

Recebemos uma produção diferenciada, ou uma materialização diferenciada, 

do humano. E também recebemos, acho eu, uma produção do abjeto. Então, 

não é que o impensável, que aquilo que não pode ser vivido ou 

compreendido não tenha uma vida discursiva; ele certamente a tem. Mas ele 

vive dentro do discurso como a figura absolutamente não questionada 

(PRINS; MEIJER, 2002, p. 162).  

      
Dentre os diversos corpos abjetos presentes na sociedade, figuram as travestis, 

expressão identitária cuja representação analisamos aqui.  

 

2.2. UNIVERSO TRANS 

 

Travestis estão inseridas em um conjunto diversificado de indivíduos que, em algum 

grau, se constroem subjetivamente a partir de transformações de gênero. Neste tópico, este 

universo será apresentado a partir das principais categorias identitárias que o compõem, 

concepções de gênero recorrentes, usos e significados atribuídos aos corpos e modos de 

vivenciar e interpretar a sexualidade. O objetivo é caracterizar mais detidamente a categoria 

cujas representações são analisadas neste trabalho e situar o contexto em que elas estão 

inseridas. 

Termo utilizado por Benedetti (2005) em função de sua propriedade de ampliar o 

leque de definições possíveis no que se refere às possibilidades de “transformações de 

gênero”, o universo trans é uma esfera social no que tange à questão das 

(auto)identificações. Muitas são as categorias nativas que definem e classificam pessoas, 

hábitos, práticas, valores e lógicas como pertencentes a esse âmbito. Os principais fatores de 

diferenciação entre uma figura e outra se encontram no corpo, no uso que é feito dele, e nas 

práticas e relações sociais. 

Aqui, a palavra transgênero é entendida de modo bastante semelhante, se configurando 

como um termo que, sem anular as diferenças existentes entre as mesmas, engloba todas as 

categorias que, em alguma medida, experimentam o trânsito entre os gêneros (JAYME, 

2009). Transgênero também se tornou uma expressão utilizada para representar uma aliança 

política entre pessoas que não estão em conformidade com as normas sociais para homens e 

mulheres e que sofrem opressão por conta disso.   
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Talvez o mais significante aspecto do recente e rápido desenvolvimento de 

transgênero seja o papel que o termo tem desempenhado em dar voz a um 

vasto leque de pessoas cujas experiências e concepções de gênero, 

corporeidade e sexualidade até então não tinham entrado em discussões mais 

amplas e processos decisórios (STRYKER, 2004). 

 

Porém, como no Brasil não há um consenso na utilização do termo - é comum, por 

exemplo, a diferenciação entre transgêneros e transexuais -, optamos por utilizar a palavra 

trans por considerá-la mais nitidamente abrangente. Ao discutirmos as categorias que 

adquiriram maior visibilidade dentro do universo trans, não temos a intenção de fixar quais 

atributos e comportamentos definem cada uma delas. Por tratarmos aqui de um âmbito 

subjetivo em que “as identidades são definidas num universo de critérios ambíguos, 

reversíveis e recambiáveis” (OLIVEIRA, 1994, p. 17), realizar tal intento seria tarefa não 

somente arriscada como redutora. De modo que, neste tópico nos interessa, sobretudo, expor 

as inúmeras possibilidades de incorporação do gênero. A princípio, podemos pensar as 

categorias com base no grau de intervenção ao qual os corpos são submetidos. 

Em um primeiro grupo, se situariam drag queens, drag kings, transformistas e 

crossdressers. Ainda que experimentem, em alguma medida, um trânsito entre os gêneros, de 

modo geral, tais indivíduos não desejam alterar sua anatomia de forma definitiva, seja através 

da ingestão de hormônios ou realização de cirurgias. Expor-se publicamente durante o dia 

“montadas” 
16

 também não costuma fazer parte do cotidiano dessas pessoas. 

O fenômeno drag queen surge na década de 80 em grandes centros urbanos como 

Londres e Nova Iorque. No Brasil, as drags entram em cena na década de 90 (TREVISAN, 

2007). Anna Paula Vencato (2005, p. 232) ressalta um elemento fundamental da categoria: 

“não me parece que as drags se montem ‘de mulher’. O fato de não quererem ficar parecidas 

com mulheres, inclusive, é apontado por elas como um aspecto que as distingue das travestis e 

dos transformistas”. Na verdade, ao materializar um personagem, a drag queen exagera os 

traços convencionais do feminino. Assim, ao mesmo tempo, legitima e subverte o sujeito que 

copia. Nesse sentido, a pesada maquiagem utilizada é considerada um aspecto definidor da 

identidade drag (PESSOA, 2009).    

“A atuação das drag queens foi facilitada por englobar um componente lúdico e 

satírico semelhante ao das caricatas do carnaval, o que as levou a transitar por áreas jamais 

imaginadas, como as concorridas festas de socialites” (TREVISAN, 2007, p. 246). De modo 

                                                 
16

 Ainda que vivenciado de modos distintos, o processo de “montagem” - que inclui não somente intervenções 

no corpo, mas também a escolha de um nome, do estilo, dos gestos e do tom de voz - é comum a todas as 

categorias identitárias descritas aqui.     
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que as drags conquistaram um espaço na indústria do entretenimento e “tiveram um êxito 

comercial que não foi acompanhado pelos drag kings” (LOPES, 2002, p. 114). Assim, “em 

todos os artigos e estudos e exposições na mídia sobre cultura drag queen, muito pouco tempo 

e energia têm sido gastos na contrapartida da drag queen, o drag king” (HALBERSTAM, 

1998, p. 231).   

De acordo com Halberstam, a categoria dos drag kings - que se tornou um fenômeno 

cultural nos anos 90 em São Francisco, Nova Iorque e Londres - é representada pelo 

performer que, com roupas e acessórios reconhecidamente masculinos, transforma a 

masculinidade em um show. Ainda que o grupo mantenha uma relação estreita com a 

comunidade lésbica e seja usualmente composto por mulheres, “este performer pode ser uma 

mulher heterossexual que assume uma persona masculina apenas para fazer o show, uma 

butch que encontra uma forma de expressar sua masculinidade, ou até mesmo um homem 

gay” (BERUTTI, 2003, p. 55). Se as apresentações de drag queens incitam uma reflexão 

sobre a inexistência de uma expressão feminina inata, as performances protagonizadas pelos 

drag kings demonstram que a masculinidade não é um privilégio dos homens.   

Ao contrário da falta de popularidade de drag kings, transformistas têm lugar cativo no 

imaginário social brasileiro. João Francisco dos Santos, famoso no país pelas apresentações 

de sua personagem Madame Satã nas noites boêmias da Lapa, na década de 30, no Rio de 

Janeiro, foi imortalizado em filme homônimo de Karim Aïnouz (2002). Nos anos 80, quando 

o Show de Calouros apresentado por Sílvio Santos no SBT obtinha altos índices de audiência, 

o concurso de transformistas era um dos destaques do programa.  

Transformistas e drag queens guardam muitas semelhanças. Durante o dia, a 

performance é masculina. À noite, é elaborado o feminino, com apliques no cabelo, espuma 

nos seios e coxas, altos sapatos, equilibrados por pernas que não exibem mais pelos, mas 

meias (JAYME, 2009). Mas, transformistas têm a preocupação primordial de “parecerem 

mulheres”. Em seu processo de construção, pretendem ocultar inteiramente o masculino. Na 

arte transformista, busca-se representar uma mulher ideal entendida a partir de certas 

características atribuídas à feminilidade: delicadeza, elegância, porte, recato e estilo. O corpo 

transformista procura cumprir certas condições: ser jovem, belo, grácil (AMAYA, 1999).  

Para Vencato (2008), tal concepção de mulher também serve de modelo para a maioria 

dos praticantes de crossdressing
17

: um tipo de feminilidade comprada de revistas femininas 
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 Embora não se descarte a possibilidade da existência de mulheres crossdressers, os estudos consultados, 

majoritariamente, se referem ao crossdressing masculino. 
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como a Nova, produzida com certo tipo de roupas, maquiada, controlada e, sobretudo, frágil e 

que necessita ser protegida e “bem tratada”.   

 

A grosso modo uma pessoa crossdresser pode ser definida como alguém que 

eventualmente usa ou se produz com roupas e acessórios tidos como do 

‘sexo oposto’ ao seu ‘sexo biológico’. A prática do crossdressing se 

combina com um amplo leque de possibilidades em termos de sexualidades e 

‘identidades de gênero’, assim como também é utilizado para falar de 

pessoas que se vestem do ‘outro sexo’ para a prática sexual (VENCATO, 

2008, p. 2).  

 

Dessa forma, por abraçar parcialmente uma feminilidade (OLIVEIRA, 2006), 

crossdressers se assemelham com drag queens e transformistas. Contudo, ainda que alguns 

deles também frequentem lugares públicos “montados”, não são figuras eminentemente 

públicas e nem fazem de sua prática um show. Entre os praticantes de crossdressing, 

costuma-se tratar tal hábito como algo que deve permanecer apenas no âmbito privado e, 

preferencialmente, em segredo. De modo geral, se crossdressers, drag queens, drag kings e 

transformistas questionam as convenções ao adotarem uma indumentária e gestualidade que 

não são consideradas apropriadas para o seu gênero, travestis e transexuais vão além e 

constroem um corpo que a sociedade não concebe como legítimo e condizente com o seu 

órgão genital. 

As travestis modificam as formas de seu corpo com o intuito de torná-lo parecido com 

o das mulheres; comportam-se no cotidiano como uma delas, mas não desejam explicitamente 

recorrer à cirurgia de transgenitalização (BENEDETTI, 2005). Ao construírem uma imagem 

feminina, adotando, inclusive, nome de mulher, preferem ser tratadas, e se tratam entre si, no 

feminino, mas, por possuírem um pênis, se consideram pessoas do sexo masculino 

(PELÚCIO, 2004). 

Trata-se de uma identidade construída a partir da apropriação direta de tecnologias 

médicas. Nesse sentido, Benedetti explica que, além da revolução provocada na vida das 

mulheres, a pílula contraceptiva (em outras palavras, a comercialização de progesterona e 

estrogênio) “significou a ‘libertação’ do feminino nas travestis. A partir do surgimento desta 

tecnologia [na década de 60], começou-se a se formar uma cultura travesti e um 

‘embodiment’ (Csordas, 1988) desta identidade” (2000, p. 59). Assim, o hormônio tem um 

status tão privilegiado entre as travestis que muitas delas só reconhecem como iguais pessoas 

que fazem ou fizeram uso destas substâncias. “Para Claudinha Delavatti, travesti já falecida, 

‘travesti que não toma hormônio não é travesti, pensa que é carnaval e sai fantasiado de 

mulher’” (PELÚCIO, 2006, p. 525).  
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Mesmo que “passar por mulher” seja algo almejado pelas travestis, o que funciona 

como uma “prova” do êxito de sua construção, é fundamental ter a noção de que “o feminino 

travesti não é o feminino das mulheres. É um feminino que não abdica de características 

masculinas, porque se constitui em um constante fluir entre esses pólos” (BENEDETTI, 2005, 

p. 96). Elas buscam exaustivamente a feminilidade, mas “não querem abrir mão de alguns 

bens simbólicos que julgam próprios da masculinidade, tais como independência, autonomia, 

força física, racionalidade, entre outros” (PELÚCIO, 2004, p. 133). E é nesse ponto que reside 

uma distinção central entre travestis e transexuais.  

 

Talvez a diferença [entre travestis e transexuais] esteja nos mecanismos 

mediante os quais se explicita ou visibiliza as divergências com as normas 

de gênero. As mulheres e os homens transexuais lutam para serem 

reconhecidas socialmente e legalmente de acordo com o gênero identificado 

(BENTO, 2008, p. 60-61). 

 

Ainda hoje, usualmente, se considera que, entre transexuais, tal reconhecimento é 

obtido somente quando há a realização da operação de adequação genital. O que ocorre, 

sobretudo, porque as ciências psi (Psicologia, Psiquiatria e a Psicanálise), que se tornaram o 

saber autorizado para tratar do fenômeno, majoritariamente, o interpretam como uma doença, 

um desvio psicológico permanente cujo tratamento inclui a cirurgia
18

. Bento (2006/2008) 

explica que, a partir de 1950, observa-se um saber sendo organizado em torno da experiência. 

Mas, ressalta a autora, quem fornece as bases para a construção do “transexual de verdade” é 

Harry Benjamin em 1966, com o livro O fenômeno transexual. Na citada obra, Benjamim 

estabelece os parâmetros para avaliar se uma pessoa é mesmo transexual. Contudo, desde os 

anos 90, tal definição vem sendo contestada por uma parcela de estudiosos e militantes. 

  

O “transexual de verdade” não apresenta nenhum “problema biológico”, mas 

tem certeza absoluta de que está em um corpo equivocado. Segundo essa 

concepção, a cirurgia para os/as transexuais seria a única possibilidade para 

encontrarem um lugar e um sentido identitário. (...) Problematizo essa 

construção a partir das narrativas dos sujeitos que se definem transexuais, 

mas que encontraram respostas para os conflitos entre corpo, subjetividade, 

gênero e sexualidade divergentes das universalizadas nos documentos 

oficiais formulados pelo saber médico (BENTO, 2006, p. 23-24). 

 

Assim, Bento (2008) prefere situar a transexualidade como uma experiência 

identitária, caracterizada pelo conflito com as normas de gênero. A autora explica que, para 

muitas pessoas transexuais, a mudança legal da identidade de gênero é prioritária, uma vez 
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 Em março de 2010, a França se tornou o primeiro país do mundo a retirar a transexualidade da lista de 

desordens mentais.   
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que afirmam que suas identidades de gênero não são determinadas pela presença/ausência de 

uma determinada genitália. De modo semelhante, Cabral (2010) critica pressupostos como a 

heterossexualidade obrigatória das pessoas trans, a semelhança morfológica como valor e 

norma e o binário genérico-sexual. É fundamental esclarecer que os dois pesquisadores não 

pretendem descartar a relevância da realização de uma cirurgia para a vida de muitos/as 

transexuais. A crítica que se faz é à norma que torna reconhecido/a socialmente somente o/a 

transexual que deseja fazer tal procedimento. 

Cabral chama a atenção para outra questão fundamental: a invisibilidade dos homens 

trans na sociedade como um todo e nos estudos acadêmicos. “Temos ocupado, e ocupamos 

ainda hoje, um permanente lugar marginal tanto na teorização psi e jurídica do fenômeno 

trans quanto nas preocupações que historicamente o feminismo manifestou sobre a mudança 

de sexo” (CABRAL, 2010, p. 179). O autor explica que as poucas pesquisas específicas sobre 

as masculinidades trans contribuíram decisivamente para a conformação de um saber baseado 

em certas premissas tão irremovíveis como não confrontadas, a exemplo da inferioridade 

numérica com relação a seus pares femininos.  

 “Definir e explicar o que sou é inaugurar disputas implícitas com outras identidades, 

com alteridades que povoam a ‘minha subjetividade’” (BENTO, 2008, p. 54). Nesse sentido, 

ao ser constituído por diversas categorias identitárias, constantemente, o universo trans se 

torna um palco de disputas. Por exemplo, travestis costumam desconfiar de transformistas. 

Em sua concepção, são pessoas covardes que não tiveram “peito” para levar adiante o seu 

desejo de transformação (KULICK, 2008; OLIVEIRA, 1994) e se expor diariamente aos 

preconceitos da sociedade. Por outro lado, por vezes, transformistas dizem que a drag está 

mais para uma brincadeira do que para um trabalho artístico. Porém, dentre as expressões 

identitárias descritas aqui, é notório que há uma maior estigmatização da travesti. Oliveira 

(1994) afirma que pessoas bem sucedidas costumam rejeitá-la e preferem, em alguns casos, 

definir-se como transexual.  

 

Parece que ser transexual ainda soa como algo que confere mais legitimidade 

e poder, enquanto a travesti é construída como a outra radical. É como se a 

categoria médica ‘transexual’ fizesse o trabalho de limpeza, assepsia de uma 

categoria de rua. O mais intrigante é que essa disputa efetivada às margens 

não reverbera no centro. Os ‘normais’ não diferenciam estas experiências 

identitárias, simplificam tudo sob a rubrica de ‘anormais’, ‘aberrações’, 

‘coisas esquisitas’ (BENTO, 2008, p. 60).  

 

Contudo, é justamente quando a disputa reverbera no centro, quando é preciso se 

impor frente aos “normais”, que as categorias podem unir-se em um “nós” (no caso, uma 
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identidade trans) em determinadas situações, entre elas, nas reivindicações políticas do 

movimento LGBT ou mesmo numa identidade de artistas que abrilhantam os palcos das 

boates frente àqueles que apenas assistem ou anseiam lá estar (COELHO, 2009).  

Uma vez caracterizado o universo trans, em seguida, discutiremos as categorias 

travesti e transexual a partir dos temas de interesse desta pesquisa: corpo, gênero e 

sexualidade. Embora se saiba que, na vida prática, esses três elementos são experimentados de 

modo bastante intrincado, para melhor analisá-los, eles foram divididos em três tópicos. 

  

2.2.1 O corpo - seus usos e significados 

 

Travestis e transexuais constituem um dos exemplos mais ilustrativos de uma 

perspectiva teórica que compreende o corpo como sujeito da cultura, como dimensão ativa e 

construída historicamente que influencia pensamentos e comportamentos ao passo que é 

influenciada por eles. Ao perceberem a reconstrução permanente do corpo como um aspecto 

fundamental de suas vidas, tais pessoas demonstram que a incorporação dos valores e das 

práticas não pode ser explicada simplesmente pela ideia de um esquema mental aplicado 

sobre um corpo natural, mas sim a partir da consideração da própria criação e experimentação 

corporal dessas características e valores (BENEDETTI, 2005).  

A constituição desses sujeitos está diretamente ligada à elaboração dos corpos assim 

como as próprias características culturais do grupo. Isso faz com que a experiência seja uma 

forma de conhecimento muito valorizada. É o que ilustra a fala da travesti Porcina que, com a 

mesma desenvoltura, faz suas roupas e seu corpo.  

 

… arranjei uma máquina de costura e aí comecei a fazer minhas roupas. Fui 

fazendo minhas roupas, como eu não tinha seios, eu fazia roupas com uns 

‘jabôs’, assim, com umas coisas assim na frente, pra tapear, sabe, e umas 

calças largas, uns bons saltos. Depois eu comecei a tomar hormônio e em 

sete meses eu fiz um corpo, eu tinha um peito maravilhoso com sete meses, 

quadril, tudo, comigo foi muito rápido; tem pessoas que não, mas em mim 

foi muito rápido, em mim foi rapidíssimo, tem gente que demora, comigo, 

sete meses e eu tava com um corpo maravilhoso, seios lindos (Porcina in 

JAYME, 2009, p. 11). 

 

Assim, as modificações corporais criam subjetividades e provocam também uma 

mudança na identidade social desses indivíduos, reformulando-a. No processo, são 

construídos corpo, mente e pessoa. É através do corpo que travestis e transexuais se 

diferenciam e expressam a alteridade e, mais do que isso, o corpo – e, então, o sujeito – é 
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transformável, performático, tanto no sentido de que expressa algo, como naquele de que 

acrescenta a transitoriedade ao sujeito (JAYME, 2009). Em seu estudo sobre fisiculturistas 

cariocas, Sabino incita uma reflexão totalmente apropriada para a compreensão dos grupos 

sociais investigados nesta pesquisa. O autor adverte que, antes que se julgue os procedimentos 

em busca de um corpo específico como ignorância ou irracionalidade, é necessário: 

 

Focalizar o aspecto social que confere significado a tal uso. Este, 

frequentemente, está imerso em sistemas simbólicos com lógica própria. Em 

se tratando do sistema simbólico inerente aos grupos sociais das academias, 

a dor e o sacrifício aparecem como um preço a ser inevitavelmente pago pela 

conquista de uma vitória presumível na construção de uma identidade 

inerente à aceitação em um grupo restrito (SABINO apud PELÚCIO, 2005, 

p. 103). 

 

Para desconstruírem suas formas masculinas, travestis utilizam uma série de recursos, 

do mais simples (como a pinça que auxilia diariamente na retirada dos pelos faciais
19

) aos 

mais complexos (o silicone líquido injetado no corpo). As unhas geralmente são pintadas com 

esmaltes vermelhos e cores da moda. A maquiagem é um elemento fundamental, utilizado 

mesmo quando ainda se é uma “bicha-boy” - fase de transição caracterizada pela realização 

de pequenas alterações corporais reversíveis. Serve para ressaltar determinadas partes do rosto 

- em destaque, boca (imprimindo um formato mais redondo ou alongado) e olhos (construindo 

um olhar lânguido e insinuante) - e ocultar indícios de pelos da barba. 

De modo geral, os cabelos longos têm prestígio entre as travestis e se forem naturais 

são ainda mais valorizados. “Elas despendem muito tempo pensando nos cabelos, falando dos 

cabelos, cuidando deles e deixando-os crescer” (KULICK, 2008, p. 214). Porém, em sua 

pesquisa com travestis jovens, Duque observou uma mudança de valores no que diz respeito 

ao uso do aplique. “Há um maior uso das mulheres em relação ao aplique, o que o torna, na 

visão das travestis, ‘muito feminino’” (2009, p. 86) e permite que elas troquem de cabelo 

habitualmente sem serem discriminadas por outras travestis. Entre elas, a preocupação com a 

voz também é uma constante.  

 

A transformação da fala é feita forçando-se diariamente a voz, de forma que 

as palavras e os fonemas sejam pronunciados num tom mais agudo, 

normalmente em falsete. Com o hábito, a nova conformação da voz acaba se 

impondo, e as travestis utilizam esse tom agudo no cotidiano (BENEDETTI, 

2005, p. 63).   
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 Na linguagem nativa, tal procedimento é denominado “fazer o chuchu”. O chuchu também pode ser feito 

através de tratamento estético, em clínicas, ou com lâmina.  
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Travestis transformam seus corpos, adquirindo contornos arredondados, através do uso 

de hormônios e de silicone. Os primeiros são vendidos, originalmente como métodos 

contraceptivos e repositores hormonais, em farmácias na forma de comprimidos ou ampolas 

injetáveis. Não há uma quantidade padrão utilizada pelas travestis, mas é fato que são 

consumidas doses muito mais pesadas do que geralmente se administra entre as mulheres. 

Travestis valorizam o hormônio porque o produto custa pouco, é fácil de obter e funciona 

relativamente rápido. Muitos hormônios produzem resultados visíveis no curto espaço de dois 

meses de ingestão diária: aumento dos seios e arredondamento das formas (KULICK, 2008).    

Movidas pelo desejo de aprimorar ainda mais as formas e de modo imediato, muitas 

travestis apelam para um recurso radical: o silicone
20

. “As opiniões e os juízos sobre o uso 

desse produto não são homogêneos, existindo mesmo controvérsias sobre as aplicações” 

(BENEDETTI, 2005, p. 86). Por temerem os riscos do procedimento - feito clandestinamente, 

durante horas seguidas, com agulhas e seringas fabricadas para uso veterinário e, nem sempre, 

com anestesia -, antes de se tornarem clientes de uma “bombadeira” 
21

 as travestis costumam 

pensar durante meses e, por vezes, anos.  

 

Todas as travestis parecem saber que se bombar é perigoso. Mas a maioria 

não abre mão dessa técnica de transformação do corpo. Em pesquisa 

realizada pela Unidas, associação formada por travestis de Aracaju (SE), 

constatou-se que mesmo 68% das 22 travestis entrevistadas sabendo dos 

riscos do silicone industrial, e 92% delas conhecendo pessoas que tiveram 

problemas com o uso do mesmo, 80% delas fariam aplicação do produto 

(PELÚCIO, 2005, p. 103). 

 

Bombar-se é entrar definitivamente no mundo das travestis e com ele compactuar. Por 

isso, algumas travestis “tops” (bem sucedidas financeiramente, que podem fazer operação 

plástica do nariz ou eliminação do pomo-de-adão, por exemplo) asseguram que não têm nem 

nunca terão esse “lixo” no corpo. Criam, dessa forma, uma clara distinção entre elas e as 

“outras”: pobres, “feias”, “viados de peito” (PELÚCIO, 2005). É interessante notar que, ainda 

que façam um investimento permanente na construção de si mesmas, valorizando 

sobremaneira a juventude e a beleza, as travestis também têm muito apreço pela 

“naturalidade”. Dessa forma, ao mesmo tempo em que consideram legítimo buscar todos os 
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 Kulick (2008) explica que, tanto Fernanda Farias de Albuquerque (1995), como travestis entrevistadas por ele, 

afirmam que o uso do silicone cirúrgico por travestis no Brasil teve início em 1981, em Curitiba, quando o 

produto era trazido de Paris. A dificuldade para adquirir o silicone cirúrgico fez com que as travestis 

descobrissem o silicone industrial - um líquido oleoso, grosso e incolor que não é submetido a cuidados de 

purificação, esterilização e acondicionamento em bolsas protetoras.      
21

 “Bombadeira” é a pessoa que aplica o silicone, que “bomba” as travestis.  
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meios para melhorar a aparência, também creem que a pessoa é mais esplêndida quando não 

precisa lançar mão de tantos meios artificiais para se tornar bonita (KULICK, 2008).  

Além de sofrerem na pele a “dor da beleza” ao esculpirem suas formas com aplicações 

de silicone, muitas travestis carregam em seus corpos outras marcas. A violência é bastante 

presente no cotidiano dessas pessoas e a polícia é uma fonte significativa de agressões. 

Travestis frequentemente denunciam que são presas sem o flagrante delito, sem os direitos 

constitucionais, num total desconhecimento da sua identidade enquanto cidadãs (OLIVEIRA, 

1994). Quando enfrentavam a brutalidade policial, elas costumavam recorrer à automutilação. 

Mott e Assunção (apud BENEDETTI, 2005) explicam que “se cortar”, como falam as 

travestis, era uma estratégia de defesa em situações de desigualdade, em que a travesti estava 

prestes a sofrer violência maior do que aquela resultante da automutilação. Contudo, tal 

reação vem se tornando cada vez mais rara. “Se quase todas as travestis na faixa dos 30 anos 

ou mais possuem diversas cicatrizes (algumas profundas) nos braços, o mesmo não acontece 

com as jovens travestis, que jamais se cortaram” (KULICK, 2008, p. 50).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mas, se travestis experimentam corpos inacabados, que são constantemente postos a 

prova, podemos dizer o mesmo de transexuais? Ao reivindicar uma identidade de gênero em 

oposição àquela informada pela genitália, transexuais têm sua experiência medicalizada e 

patologizada. A resolução do Conselho Federal de Medicina, que autoriza a realização de 

cirurgias de transgenitalização no país (nº 1.4821/1997), considera que “o paciente transexual 

é portador de desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e 

tendência à automutilação ou auto-extermínio” (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009). 

Dessa forma, por precisarem do aval de psicólogos, psiquiatras e de outros 

especialistas para terem seu desejo atendido, as pessoas transexuais devem corresponder a um 

padrão transexual. Sem indicadores objetivos que legitimem essa classificação, o modelo 

transexual é orientado somente pelas verdades estabelecidas socialmente para os gêneros, ou 

seja, por uma matriz binária heterossexual. Como, dentro dessa concepção, só é possível 

atender as expectativas de um gênero se a pessoa possui uma anatomia adequada a ele, é 

considerado/a um/uma verdadeiro/a transexual aquele/a que possui uma relação de total 

insatisfação com seu corpo, mais especificamente com seu órgão genital. “Imbuídos em um 

paradigma identitário que fixa a identidade de gênero das pessoas nos genitais, a reconstrução 

genital aparece, em geral, como condição sine qua nom de reconhecimento jurídico de uma 

troca de sexo - ou seja, sem semelhança, não há mudança verdadeira” (CABRAL, 2010, p. 

184). 
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Além disso, a obrigatoriedade da semelhança morfológica faz com que também a 

esterilidade torne-se um requisito para o reconhecimento legal da mudança de sexo. No 

Brasil, por exemplo, muitas vezes, juízes condicionam o reconhecimento de uma nova 

identidade de homens trans à realização da histerectomia por não considerarem a mastectomia 

elo de ruptura suficiente com o sexo anterior (GUIMARÃES; SCHRAMM, 2009). Dessa 

forma, o que constitui um direito para alguns pode se configurar como uma grave violação da 

integridade corporal para outros. De fato, há transexuais que encontram na cirurgia de 

transgenitalização e em outras modificações corporais como a mastectomia uma possibilidade 

de liberdade e realização. 

  
É muito cansativo, todo o tempo tem que colocar as faixas para esconder os 

seios. No verão faz um calor insuportável. Fico com medo de abraçar as 

pessoas e elas descobrirem que as faixas estão ali (Joel in BENTO, 2006, p. 

195). 

 

Meu maior prazer [depois da cirurgia] foi poder entrar no banheiro das 

mulheres e fazer xixi de porta aberta... As primas de meu companheiro, que 

nunca souberam direito quem eu era, todas curiosas, ficaram me vendo e eu 

ali de porta aberta na maior (Luiza in ARÁN; ZAIDHAFT, MURTA, 2008, 

p. 77). 

      
No entanto, como ressalta Cabral (2010), também existem transexuais que não 

consideram a modificação corporal a única salvação e sim uma possibilidade a mais, que não 

tem fins particulares de congruência necessária. É o caso de Bea Espejo, uma das fundadoras 

do Coletivo de Mulheres Transexuais da Catalunha. 

     
Para Bea, o pênis faz parte de seu corpo, e ela não reivindica a cirurgia, pois 

uma vagina não mudará seu sentimento de gênero, “não passará de um 

buraco”. Para ela, é seu sentimento que importa, sendo o órgão totalmente 

secundário. Pôs prótese nos seios, não tem nenhum sinal de barba ou pêlo 

nos braços e toma hormônios (BENTO, 2006, p. 189).  

            

Bento (2006) argumenta que não há uma rejeição linear ao corpo entre os/as 

transexuais e nem uma auto-imagem corporal negativa, sendo as qualidades físicas, muitas 

vezes, valorizadas. Durante sua pesquisa com transexuais do Brasil e da Espanha, a autora 

identificou relatos sobre a relação com as genitálias que variam de afirmações tais como 

“tenho horror a essa coisa” até “ele faz parte do meu corpo, não tenho raiva”. Ou seja, nas 

experiências transexuais, se observam variadas formas de convívio com as partes do corpo 

que impedem essas pessoas de serem reconhecidas como pertencentes ao gênero com o qual 

se identificam. O que não indica uma desordem mental e sim a plena capacidade de exercer a 

autonomia de decidir sobre o seu próprio corpo. 
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2.2.2 Concepções de gênero 

 

 Mesmo que, majoritariamente, estejam à margem da sociedade - seja sob o signo do 

desajuste mental ou da criminalidade -, assim como todas as pessoas, travestis e transexuais 

lidam diariamente com as normas de gênero e suas atribuições binárias, estando igualmente 

submetidas à heteronormatividade. A um só tempo, elas costumam desestabilizar a dicotomia 

– em performances de gênero – e a reclamam para si por meio de um discurso mais próximo 

da “naturalização” da diferença sexual binária (JAYME, 2009).  

Mas, “ainda que o referente da binariedade esteja presente nos sujeitos transeuntes do 

masculino e do feminino, essas experiências negam que os significados que atribuem aos 

níveis constitutivos de suas identidades sejam determinados pelas diferenças sexuais” 

(BENTO, 2008, p. 36-37). Isso torna a distinção entre masculino e feminino um recurso 

insuficiente para interpretar essas novas subjetividades reveladas. Assim, por exemplo, “ao 

mesmo tempo em que produzem meticulosamente traços e formas femininas no corpo, [as 

travestis] estão construindo e recriando seus valores de gênero, tanto no que concerne ao 

feminino como ao masculino” (BENEDETTI, 2005, p. 131). 

 

As travestis articulam sua construção a partir de referências 

heteronormativas, pois estão afinadas com os padrões estéticos e morais que 

o senso comum considera normal, belo e desejável (...) [São] seres tão 

construídos como qualquer um de nós, que cotidianamente marcamos em 

nossos corpos um gênero, um pertencimento de classe, uma identidade 

étnica. (...) Ao intervirem no corpo preservando o membro que é tomado 

como um todo definidor – pênis-homem-masculino –, as travestis perturbam 

a ordem classificatória sem, contudo, subverte-la de fato. Pois o que buscam 

é conformar esse corpo a uma ordem moral que pede que sexo, gênero, 

práticas e desejos se coadunem. O paradoxo se instaura aí, pois manterão em 

seus corpos, ainda que de certa forma normatizado, o elemento-síntese 

desestabilizador: o pênis (...), ou melhor, a ‘neca’, um pênis precedido pelo 

artigo feminino (PELÚCIO, 2005, p. 107). 

 

A força normativa do sexo binário se expressa claramente na fala da travesti Banana: 

“Eu nasci homem e vou morrer homem. Como eu posso ser mulher um dia, se eu nasci 

homem? Se eu por acaso me castrasse e pusesse uma buceta, isso faria de mim uma mulher?” 

(in KULICK, 2008, p. 101). De acordo com tal concepção, qualquer indivíduo biologicamente 

masculino que pretenda ser uma mulher sofre de um desequilíbrio psicológico e, portanto, 

precisa de ajuda profissional. O que traduz a visão que as travestis entrevistadas nas 

etnografias citadas aqui têm de mulheres transexuais. 
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Dessa forma, há para a maioria das travestis uma clara definição do que seria próprio 

da mulher e o que pertenceria ao universo masculino dentro de padrões normativos que 

regulam comportamentos públicos e privados. Temos assim uma reprodução dos termos que 

se encontram facilmente no senso comum, sobretudo naqueles ambientes mais distanciados 

do discurso da simetria de gênero adotado pela classe média (PELÚCIO, 2004).  

Grande parte das travestis parece se apoiar na perspectiva “naturalista” sobre o gênero 

e sobre a sexualidade para explicar e justificar as práticas que contrariam aquilo que é 

socialmente esperado delas, pois se trata de uma concepção que evoca uma lógica interna, 

sobre a qual não teriam controle racional (BENEDETTI, 2005). Mas, ao mesmo tempo, “a 

idéia de ‘mulher’ é elaborada pelas travestis em termos de aparências específicas, 

comportamentos e relacionamento com os homens. (...) [Ou seja], a feminilidade aparece 

como algo ao alcance de qualquer um que realmente a deseje” (KULICK, 2008, p. 111). 

Tal conjugação de valores - desejo de transformação como algo inato e atributos 

femininos adquiridos a partir do esforço de cada um - faz com que as travestis se configurem 

como o que Kulick (2008) chama de “essencialistas construtivas”. Diante de toda a 

complexidade acima exposta, entender as travestis como homens que, em vão, tentam ser 

mulheres - o que autores como Oliveira (1994), por exemplo, fizeram - não auxilia muito na 

compreensão do fenômeno. As travestis buscam um feminino peculiar, orientado pelo corpo e 

seus usos.     

 

Se o travesti inicialmente imitou uma mulher foi para livrar-se dela, como 

um dia se livrou do homem. (...) Se a congruência fisionômica garantisse a 

transformação de um homem em mulher, o travesti não apareceria tão 

problematicamente em nossa cultura. As categorias homem e mulher ali já 

não têm eficácia (...). Não se trata de uma mera oposição. Ultrapassa isso 

porque nele o corpo experimental, e jamais terminado, é sedução aberta 

(CABRAL in DENIZART, 1997, pp. 14-15). 

 

Por outro lado, também não há somente um feminino travesti, existem padrões de 

feminilidade travesti, situados historicamente e distintos de acordo com cada grupo. Ao 

descrever os concursos de Miss que eram realizados entre as travestis brasileiras, nos anos 80, 

Oliveira explica que “na guerra do mais belo entre os travestis, elegia-se muitas vezes a 

exacerbação de certos atributos femininos. Quanto mais silicone, quanto mais adiposas as 

bundas, maiores as notas” (1994, p. 66). As citadas características correspondem ao que 

Pelúcio (2005) cita como “travecão”, estilo que imperava entre as travestis que se prostituíam 

na Europa nesse período, sendo o exagero a marca desse “corpo Paris”.  
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No entanto, tal caráter excessivo vem sendo atenuado pelas travestis das gerações mais 

recentes (SILVA, 2007). Assim, o “travecão” torna-se a marca do que é ultrapassado e um 

dos padrões valorizados atualmente é o estilo “menininha” – “curvas mais enxutas, seios 

menos exagerados, roupas mais ao gosto das adolescentes que aparecem em programas 

televisivos como Malhação” (PELÚCIO, 2005, p. 100). Como veremos mais adiante, tal 

variabilidade de femininos está presente nas séries analisadas aqui, que nos mostram ladies 

(Cintia e Brenda, em Queridos amigos) e “bonecas fechativas” (Yolanda, em Ó paí, ó). 

A experiência transexual também comporta várias formas singulares de subjetivação. 

Não existe um processo específico de construção das identidades de gênero nos/nas 

transexuais. Ou seja, esperar deles/delas um comportamento fixo, rígido, adequado às normas 

de feminilidade ou de masculinidade, é ter uma visão bastante redutora de uma experiência 

marcada pela multiplicidade (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009).  

Tanto como as travestis, transexuais estão afinadas/os com os padrões estéticos e 

morais do senso comum. Contudo, para terem seu gênero reconhecido pelo poder/saber 

médico, os últimos devem se enquadrar a rígidos modelos. As definições do que seja 

homem/mulher de “verdade” se refletem nas definições de um “transexual de verdade”. Em 

outras palavras, o diagnóstico reitera as interpretações normativas sobre o gênero masculino e 

o feminino de nossa sociedade. “Se a mulher é passiva, emotiva, frágil, dependente, e se o 

homem é ativo, racional, competitivo, logo se esperará que as mulheres e os homens 

transexuais implementem esse padrão” (BENTO, 2008, p. 17). Um exemplo disso é o teste de 

vida real.        

 

“Uma estética apropriada para o gênero apropriado”. É isso o que os 

protocolos exigem quando determinam que “os/as candidatos/as” devem 

vestir-se com as roupas do gênero identificado (teste de vida real). (...) [No 

entanto,] as divergências entre eles/as sobre a forma apropriada de um/a 

homem/mulher se vestir contribuem para desfazer a idéia de experiência 

transexual como um todo homogêneo e reprodutor dos “estereótipos” dos 

gêneros. As versões disponíveis sobre o masculino e o feminino que 

circulam na sociedade também circulam aqui (BENTO, 2006, p. 177-178). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Além disso, para Bento, a experiência transexual potencialmente provoca fissuras nas 

normas de gênero. A autora explica que quando uma pessoa transexual afirma: “Sou um/a 

homem/mulher em um corpo equivocado”, ela está revelando todo o caráter ficcional das 

normas de gênero (CLAM, 2006). Ou seja, o corpo deixa de ser um porto seguro para 

posicionar os sujeitos na realidade polarizada dos gêneros. “Talvez seja aqui que se deva 

mudar a pergunta de “será um homem/mulher para “afinal, o que é um homem e uma mulher? 

(BENTO, 2006, p. 108).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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2.2.3 Sexualidade 

                               

Embora esteja inserida em uma sigla constituída por categorias identitárias que se 

organizam a partir da orientação sexual - LGBT -, a experiência de ser travesti ou transexual 

não deve ser resumida à dimensão sexual. Entre transexuais, por exemplo, “a ‘correção’ 

sexual solicitada é feita em nome do estatuto social de sua identidade e não (...) em nome do 

exercício ‘legítimo’ da sexualidade” (CECCARELLI, 2008, p. 14). Por outro lado, embora o 

imaginário que envolve a travesti é o de um ser bastante sexualizado, a construção do 

feminino é primordial nas travestilidades (BENEDETTI, 2000).    

De acordo com a maioria dos estudos consultados, entre as travestis, a 

homossexualidade parece ser uma constante. Isso porque elas se sentem como “homens que 

desejam outros homens ardentemente e que se modelam e se completam como objeto de 

desejo desses homens” (KULICK, 2008, p. 22). Como em sua visão, o sexo masculino não 

coaduna com o desejo por homens, “para que o gênero seja ‘inteligível’ é necessário atuar 

sobre o corpo, desconstruindo o masculino, e reconstruindo esse corpo a partir de símbolos do 

feminino” (PELÚCIO, 2004, p. 132-133). O que aparenta conformar um desejo 

heterossexualizado. Nesse sentido, a fala da travesti Marize é emblemática: “Sentia que não 

era homem porque não sentia nada por mulher” (in OLIVEIRA, 1994, p. 108). 

Dessa forma, a relação amorosa entre duas pessoas que expressam o mesmo gênero 

também costuma ser rechaçada pelas travestis. Autores como Silva (2007), Oliveira (1994), 

Pelúcio (2004), Benedetti (2005) e Kulick (2008) observaram em suas fontes uma repulsa ao 

sexo com mulheres, que pode ser notada no depoimento de Wanderléia: “tendo mulher no 

meio, já não topo o programa. E se topo, já é explicando o que faço e o que eu não topo, pra 

não chegar lá e quererem me colocar uma racha na cara” (in OLIVEIRA, 1994, p. 135). Mas, 

há travestis como Indianara, que pensam de outra forma. “Eu não poderia dizer que jamais me 

interessarei por uma mulher (...) [o travesti] pode transar tanto com homem quanto com 

mulher, quando ele sente tesão em fazer isso. (...) Na sua essência, pelo rótulo que foi dado a 

ele, é homossexual, mas ele pode ser todo o resto” (in DENIZART, 1997, p. 19).   

Ao investigar travestis adolescentes, Duque (2008) aponta vivências da sexualidade 

semelhantes ao discurso de Indianara, no sentido de serem menos rígidas. O autor identifica 

que, na busca por sexo e afeto, as jovens travestis transitam entre espaços tidos como “gays” e 

“heteros”. Nos primeiros, “alguns dos sujeitos adolescentes que temos entrevistado vão 

desmontados, acreditando que terão mais chances de encontrar parceiros. Porém, nos 
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“espaços heteros”, há um investimento na montagem, sabendo que podem encontrar o que 

procuram devido a sua feminilidade particular” (DUQUE, 2008, p. 4).  

Mas, quais são as características do objeto de desejo da maioria das travestis? Homens 

jovens, bonitos, de porte atlético, com pênis avantajados. Estereotipadamente masculinos, 

esses indivíduos devem assumir papéis ativos sexualmente, não demonstrando interesse 

sexual pelo pênis da travesti. Mas isso não implica em uma falta de prazer em penetrá-los.  

  
Essa dupla possibilidade [ser ativa e passiva] é, segundo elas, o que as torna 

atraentes. Assim, conformar desejo, sexo e gênero, é mais do que se 

submeter a heteronormatividade, é também desafiá-la com outras 

possibilidades, a partir de uma pluralidade instigante (PELÚCIO, 2004, p. 

139). 

 

Se, entre as travestis, reconhecer-se como homossexual é praticamente uma 

unanimidade, é muito difundida a noção de que todo/a transexual é heterossexual. Nesse 

sentido, Bento (2008) explica que a afirmação “não sou gay/lésbica. Sou um/a homem/mulher 

transexual”, comum nos discursos de transexuais, ajuda a distinguir a dimensão do gênero da 

sexualidade, mas também pode reforçar tal equívoco.  

   
A concepção das pessoas trans como heterossexuais fecha a possibilidade de 

considerar seriamente, por exemplo, a situação dos homens trans que se 

relacionam sexual e afetivamente com outros homens. O encadeamento 

natural entre corpo, desejo e identidade de gênero tornaria ‘impossível’ a 

existência de homens trans que mantiveram relações sexuais vaginais com 

seus companheiros (CABRAL, 2010, p. 185). 

  

Aliado a isso, de acordo com a versão oficial da transexualidade, estas pessoas não 

conseguem viver sua sexualidade sem se submeterem à cirurgia. “O transexual construído 

oficialmente não consegue tocá-lo para fazer a higiene, tampouco para a obtenção do prazer: é 

uma relação de total abjeção” (BENTO, 2006, p. 189). No entanto, Arán, Zaidhaft e Murta 

(2008) explicam que o acompanhamento da diversidade das trajetórias sexuais e subjetivas 

permite perceber que não necessariamente todas as transexuais desejam a construção do canal 

vaginal para a realização do sexo genital “normal”. Várias já estabelecem uma relação sexual 

e afetiva satisfatória sem se submeterem à cirurgia. É o que ilustra o caso de Alec, homem 

trans que, embora heterossexual, se relacionou com rapazes antes de se submeter à cirurgia. A 

história dele “aponta para o fato de que a relação entre o corpo e a sexualidade não é retilínea. 

Ele não gostava de seu corpo feminino, mas conseguiu ter relações sexuais com rapazes, sem 

problemas com a penetração” (BENTO, 2006, p. 191). 
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Indo um pouco além das questões de gênero, corpo e sexualidade, em seguida, 

discutiremos, de forma panorâmica, sobre a inserção de travestis e transexuais na sociedade 

brasileira.  

 

2.3 NOTAS SOBRE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Neste tópico - composto por notas que abordam temas como imaginário, 

comportamento, prostituição, saúde, aids, militância, política, Estado, legislação e direitos -, 

será contada uma parte da história de travestis e transexuais no Brasil. Considera-se que a 

compreensão, ainda que panorâmica, sobre o espaço conquistado e a visibilidade adquirida 

por estes dois grupos sociais no país no decorrer dos anos torna-se fundamental para o 

desenvolvimento de análises mais abrangentes, que levem em conta o contexto histórico e 

social de produção e veiculação das séries televisivas.  

 

2.3.1 Prostituição e carnaval  

 

Silva (2007) explica que, na década de 60 do século XX, a maioria das travestis estava 

absolutamente no gueto, em certas casas na zona de prostituição, certos lugares muito 

precisos, shows em que elas pontificavam mais como enigmas do que como as banalidades de 

hoje. Nesse período, “mesmo enfrentando o desemprego, o baixo nível dos espetáculos e os 

salários de fome, travestis passaram a contar com um espaço mínimo, enquanto atores” 

(TREVISAN, 2007, p. 244). Silva (2007) utiliza como exemplo a transgressão que ostentar 

cabelos longos e naturais, tão valorizados entre as travestis, representaria na época.     

 

Deixar o cabelo crescer, antes da década de 60, seria uma temeridade. Os 

primeiros cabeludos, nos inícios dos anos 1960, são acidamente saudados 

pela marchinha de carnaval: “olha a cabeleira do Zezé/será que ele é?/será 

que ele é?”, que finalizava, ríspida e taxativa: “corta o cabelo dele/corta o 

cabelo dele” (SILVA, 2007, p. 151). 

 

Por outro lado, o autor considera que, no fim da mesma década, “as mutações na moda 

masculina e feminina, o apontar para o unissex, a indeterminação de certos itens, como os já 

mencionados cabelos longos, produzem brechas através das quais penetram travestis, cujos 

shows já são consagrados por volta de 1966, 1967, 1968” (SILVA, 2007). Nas grandes 

cidades, explica Trevisan, as boates gays passaram a ter elencos regulares de travestis. Shows 
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luxuosos (Gay Fantasy, Rio Gay, Travesti S.A.), em que elas eram peças fundamentais, se 

concentravam no Rio de Janeiro até meados da década de 80. Travestis também marcaram 

presença em produções mais intelectualizadas. Em 1979, a paulista Andrea de Maio 

interpretou a também travesti Geni no musical A ópera do malandro, de Chico Buarque. 

Tal como as próprias travestis - que começaram a surgir em maior número no Brasil 

apenas nos anos 70, com o aparecimento dos hormônios e a posterior descoberta do silicone -, 

a prostituição de travestis como praticada hoje não tem uma história longa. Durante o regime 

militar (1964-1985), era arriscado para as travestis aparecerem publicamente na rua em trajes 

femininos. De modo que a prostituição travesti se tornou um fenômeno instituído nas maiores 

cidades do país em meados dos anos 80 (KULICK, 2008). No Brasil, travestis que se 

prostituem ainda têm maior visibilidade social. Entre o fim da década de 70 e os anos 80, 

devido à emigração massiva de travestis brasileiras para a Europa em busca de riqueza, elas 

também ganharam notoriedade em países como Espanha, França e Itália. 

  
A imprensa local passou a publicar com frequência reportagens 

sensacionalistas e indignadas sobre elas. Houve um momento em que as 

agências de turismo chegaram até mesmo a criar excursões de ônibus ao 

Bois de Boulogne para que os visitantes pudessem ter uma visão da mais 

nova atração exótica de Paris (KULICK, 2008).    

 

A associação entre a categoria e o ato de se prostituir se tornou tão arraigada no 

imaginário do país que, até janeiro de 2009, a palavra “travesti”, assim como “transexual”, 

constava como sinônimo de profissional do sexo no Código Brasileiro de Ocupações do 

Ministério do Trabalho e Emprego. Em dezembro de 2006, a organização não governamental 

brasiliense Estruturação solicitou ao Ministério que o texto fosse modificado. Em matéria 

publicada no portal G. Online, a coordenadora do Núcleo de Travestis, Transexuais e 

Transgêneros da ONG, Andréa Stefani, justifica o pedido feito ao MTE.    

 

Mesmo com o preconceito da sociedade contra nós, não trabalhamos apenas 

com o sexo pago, somos cabeleireiras, advogadas, médicas, servidoras 

públicas e administradoras também. Enfim, podemos exercer todas as 

profissões. (...) Algumas de nós trabalhamos sim como profissionais do sexo 

e até lutamos pelo maior reconhecimento desse trabalho pela legislação. A 

questão não é essa. O que não aceitamos é o estigma (G. ONLINE, 2007). 

 

Além disso, as travestis prostitutas são fonte majoritária de estudos antropológicos 

sobre esse grupo social no Brasil. Ainda que, por vezes, não intencionalmente, alguns deles 

não só reforçam a ideia de que não há distinção entre a categoria identitária e a atividade 

como retratam as travestis que se prostituem como objetos de consumo em um mercado 
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sexual ávido pela diferença. Primeiro, é preciso levar em conta que o espaço da prostituição é 

“um dos principais lugares sociais de construção e aprendizado do feminino entre as travestis” 

(BENEDETTI, 2005, p. 114). A ‘pista’ constitui um contexto em que elas também recebem 

elogios, reconhecimento, convites amorosos (KULICK, 2008). Por outro lado, pesquisas mais 

recentes, como a de Tiago Duque, oferecem novos panoramas. Ao investigar travestilidades 

adolescentes, o autor explica que “com as experiências de espaços de sociabilidade mantidos 

em casa e na escola, o universo do mercado sexual parece tornar-se menos fundamental na 

formação das identidades e subjetividades desses sujeitos” (DUQUE, 2009, p. 82).   

No imaginário cultural tupiniquim também é muito comum a associação entre as 

travestis e o carnaval. Em diversas cidades brasileiras, durante os dias da festa momesca, 

tornou-se tradicional entre os homens o hábito de travestir-se. Entretanto, a banalização do 

travestimento nesse período não implica em uma maior tolerância às travestis. Ao passar 

acompanhado de travestis por um dos blocos de travestidos em Salvador, Kulick conta que o 

grupo de homens “começou a insultá-las aos berros, lançando mão de xingamentos e ofensas 

que estas estão acostumadas a ouvir em qualquer época do ano” (2008, p. 55). Já Silva (2007) 

cita as Virgens de Olinda e o Bloco das Piranhas, no Rio de Janeiro, nos quais homens 

travestidos não admitem homossexuais (inclua-se aí as travestis) em seu cordão.  

Assim, Kulick conclui ser equivocado o argumento de que as travestis veem no 

carnaval um momento para se mostrarem publicamente e receberem aprovação popular: “na 

verdade, muitas travestis até evitam sair às ruas durante o carnaval, considerando que a 

exposição pública no meio do povo acaba aumentando os riscos de violência e agressão” 

(KULICK, 2008, p. 54). 

 

2.3.2 Roberta Close e as confusões de gênero em escala midiática 

 

Entre as/os transexuais brasileiras/os, a primeira a realizar a cirurgia foi Jacqueline 

Galiaci, em 1969, em Casablanca, Marrocos. Dois anos depois, o médico Roberto Farina 

realiza a primeira cirurgia de transgenitalização no Brasil, na cidade de São Paulo. O caso 

teve repercussão nacional porque o Conselho Federal de Medicina (CFM) interpretou o ato do 

Dr. Farina como ‘lesão corporal grave’, motivando uma ação judicial. No entanto, Farina foi 

absolvido e a Justiça reconheceu que não houve perda do pênis, pois a cirurgia era a única 

maneira de aliviar a angústia da paciente. 
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No Brasil, a legalização da cirurgia de transgenitalização e de procedimentos afins foi 

precedida por longas discussões que tiveram início em 1979, quando o CFM foi consultado 

pela primeira vez sobre a inclusão de próteses mamárias em pacientes do sexo masculino 

(Protocolo nº 1.529/79). Sempre amparados no Código de Ética Médica e no Código Penal, 

tais debates colocavam em pauta a licitude ética e penal da “cirurgia de conversão sexual”, já 

que, inicialmente, se considerava a operação como “mutilação grave” e “ofensa à integridade 

corporal” (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009). 

Na década de 80, a figura de Roberta Close fez com que a temática ganhasse grande 

visibilidade no território nacional. Com todos os holofotes voltados para a manequim 

transexual, em 1984, revistas e jornais estampavam em suas manchetes: “a mulher mais 

bonita do Brasil é um homem”. Para Bento (2008), trata-se do momento em que, pela 

primeira vez, a sociedade brasileira encara as confusões de gênero em escala midiática. 

Roberta Close “ganhou fama nacional da noite para o dia, passando a ser o assunto predileto 

da mídia (...). Suas fotos fizeram esgotar-se, em apenas três dias, os 200.000 exemplares da 

revista Playboy, que as publicou em maio de 1984” (TREVISAN, 2007, p. 310). Oliveira 

(1994, p. 52) atribui à beleza de Close uma grande contribuição para a sua popularidade: 

“falar que sua imagem causa impacto e constrangimento social é, no mínimo, exagero”.  

Contudo, nem a beleza e nem a fama foram atributos suficientes para que Roberta 

Close tivesse sua subjetividade respeitada. Em reportagem publicada na Folha de S.Paulo de 

31 de maio de 1984, embora afirme que a modelo “é uma mulher para homem nenhum botar 

defeito”, por diversas vezes, a repórter Junia Nogueira de Sá enfatiza tratar-se de um homem: 

“quando fala, Roberta Close ergue a saia e deixa entrever uma diminuta calcinha azul real. E a 

certeza de que é mesmo um homem” (SÁ, 1984). Após ter feito a cirurgia de readequação 

sexual em Londres, em 1989, a manequim entrou com um processo na justiça brasileira 

solicitando a alteração de seus documentos. Depois de uma série de tentativas e 

constrangimentos (o pedido foi atendido em 1992, mas em 1997 o Supremo Tribunal 

derrubou a sentença), somente em 2005 a modelo obteve uma nova certidão.  

Apenas em 1997, a cirurgia de redesignação sexual foi legalizada no país. No citado 

ano, o CFM criou uma resolução permitindo que a cirurgia fosse feita em hospitais 

universitários ou hospitais públicos adequados à pesquisa. Um ano depois, realiza-se 

legalmente a primeira cirurgia no Brasil, na cidade de Campinas (SP). O procedimento 

realizado em transexuais femininas deixou de ser considerado experimental em 2002, sendo 

admitida sua realização em instituições públicas e privadas.  
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Para os homens trans, a neofaloplastia ainda é tida como procedimento experimental. 

Já a retirada da mama, útero e ovários pode ser realizada em qualquer estabelecimento desde 

setembro de 2010. No Brasil, Anderson Herzer foi um grande responsável por tornar visível a 

transexualidade masculina. Nascido em Rolândia (PR), em 1962, após vários transtornos 

familiares, foi internado por seus tios na FEBEM, em São Paulo, onde viveu entre os 14 e 17 

anos e começou a expressar sua identidade de gênero.   

 

Pouco a pouco, percebeu que, internamente, sentia-se mais masculina do que 

feminina. Cortou o cabelo como se fosse um rapaz. Começou a usar calça 

jeans e camisetas e a se portar como se fosse homem, mesmo ali entre as 

meninas da Febem. Passou a assinar seus poemas como Anderson Herzer 

(SUPLICY, 2006).  

     

Em 1979, o deputado estadual Eduardo Suplicy conheceu Herzer. Tendo lido os seus 

poemas e percebido a vontade do jovem de publicá-los, convidou-o para ser estagiário em seu 

gabinete ao tempo em que o estimulou a escrever sobre sua história de vida. Em 1980, a 

publicação foi aprovada pela Editora Vozes, mas, em 1982, com seus escritos organizados, 

Herzer suicidou-se. No mesmo ano, é editado A queda para o alto, composto de poemas e 

textos autobiográficos. Best-seller no Brasil, em 2006, o livro já estava em sua 24ª edição. A 

obra também inspirou peças de teatro e o premiado filme Vera (1987), de Sérgio Toledo. 

        

2.3.3 Violência 

 

Até o início dos anos 90, travestis prostitutas detidas pela Polícia Civil em Salvador 

eram levadas à prisão, onde passavam uma noite - e às vezes duas ou três - até serem 

liberadas. Mas quando eram detidas pela Polícia Militar e, sobretudo, quando eram recolhidas 

pelo camburão do batalhão de choque, passavam frequentemente por sessões de tortura
22

 

(KULICK, 2008). Nos anos 2000, a opressão de travestis e transexuais pelo Estado (como 

veremos adiante) diminuiu significativamente, o que não quer dizer que a violência contra 

elas/eles, por parte de policiais e de outras pessoas homofóbicas, tenha terminado.  

 

Resultados de recente [2002] estudo sobre violência realizado no Rio de 

Janeiro, envolvendo 416 homossexuais (gays, lésbicas, travestis e 

transexuais) revelaram que 60% dos entrevistados já tinham sido vítimas de 

algum tipo de agressão motivada pela orientação sexual, confirmando assim 

que a homofobia se reproduz sob múltiplas formas e em proporções muito 

significativas. Quando perguntados sobre os tipos de agressão vivenciada, 
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 Espancamentos podem ter consequências graves para as travestis, pois quando atingem partes do corpo onde 

houve aplicação de silicone, ele pode mudar de posição (KULICK, 2008). 
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16.6% disseram ter sofrido agressão física (cifra que sobe para 42.3% entre 

travestis e transexuais), 18% já haviam sofrido algum tipo de chantagem e 

extorsão (cifra que, entre travestis e transexuais, sobe para 30.8%) e, 56.3% 

declararam já haver passado pela experiência de ouvir xingamentos (...) e 

ameaças relacionadas à homossexualidade (CONSELHO, 2004, p. 17). 

 

Em cena da minissérie Engraçadinha, seus amores e seus pecados (1995), um editor 

de jornal chega à redação e se aborrece por ter à sua disposição somente imagens de “pretos” 

assassinados para a edição do dia. Fora da tela, também se observa um processo de 

hierarquização das mortes - alguns casos merecem mais atenção que outros e pessoas 

transexuais e travestis geralmente estão em desvantagem nessa cruel classificação.  

 

É como se houvesse um subtexto: “quem mandou se comportar assim? (...) 

A vítima é metamorfoseada em ré num processo perverso de esvaziá-la de 

qualquer humanidade. A possibilidade de se reivindicar direitos humanos se 

restringe a um grupo muito reduzido de sujeitos que têm atributos que o 

lançam ao topo da hierarquia: são heterossexuais, brancos, homens 

masculinos, membros da elite econômica/intelectual/política (BENTO, 2008, 

p. 128). 

 

Uma tentativa de identificar e coibir essa violência teve lugar na experiência do DDH 

(Disque Defesa Homossexual), iniciada no Rio de Janeiro em 1999. Além disso, desde 

fevereiro de 2011, o Disque Direitos Humanos (100), ação do governo federal, também 

atende denúncias de homofobia. “Entre os méritos de tais iniciativas, estão a aproximação 

entre os grupos GLBTT e os órgãos de segurança, bem como a possibilidade de orientação 

das vítimas em casos de violência” (VIANNA; LACERDA, 2004, p. 59). 

  

2.3.4 Direitos 

 

No Brasil, a carência de instrumentos legais diretamente relacionados aos direitos de 

transexuais e travestis torna ainda mais difícil o combate à violência. Por exemplo, não é 

ilícito ser travesti no país, mas sob alegação de práticas consideradas obscenas na via pública, 

muitos policiais prendem e agridem travestis injustamente. “Onde estão as travestis e os/as 

transexuais na legislação? Quais são os seus direitos? Qual a política de inclusão no mercado 

de trabalho? Por que os crimes contra as pessoas transexuais, travestis e transgêneros pouco 

ou quase nada repercutem no cenário legislativo?” (BENTO, 2008, p. 120). 

Tradicionalmente, o direito estatal foi produzido como instrumento de reforço e de 

conservação dos padrões morais sexuais dominantes. Mas, a partir de meados dos anos 80 

(período de redemocratização não só no Brasil, mas na região latino-americana), com a 
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emergência de movimentos sociais reivindicando a aceitação de práticas divorciadas deste 

modelo, levou-se à arena política e, consequentemente, ao debate jurídico, a questão dos 

direitos sexuais, especialmente dos direitos LGBT (RIOS, 2008). A luta por direitos se dá em 

duas frentes: extensão dos direitos civis consagrados aos heterossexuais e proibição da 

discriminação. Aqui é importante ressaltar que, majoritariamente, no debate jurídico 

brasileiro, a dimensão da identidade de gênero de travestis e transexuais não está presente
23

. 

Dessa forma, é na discussão sobre direitos sexuais que se enquadram as duas categorias.  

A orientação sexual não está incluída entre as formas de discriminação descritas na 

Constituição Federal de 1988. Mas, nos planos estadual e municipal, a proibição desse tipo de 

discriminação está presente em constituições e legislações. Até setembro de 2006, a Lei 

Orgânica do Distrito Federal e as constituições de Alagoas, Mato Grosso, Pará e Sergipe; lei 

do Distrito Federal e Leis Estaduais do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo; 11 Leis Orgânicas Municipais e 

leis de 15 municípios do país já contemplavam o tema (KOTLINSKI, 2007). 

A partir de uma consulta às citadas legislações, constatamos que, dentre elas, somente 

as promulgadas nos estados do Mato Grosso do Sul, Piauí, São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina e nos municípios de Foz do Iguaçu (PR), Guarulhos (SP), Juiz de Fora (MG), 

Recife (PE) e São José do Rio Preto (SP) fazem menção explícita à discriminação contra 

pessoas trans, seja utilizando o termo transgêneros e/ou travestis e/ou transexuais. 

No que diz respeito ao reconhecimento do nome social e retificação da certidão de 

travestis e transexuais, como não há legislação específica sobre o tema, tais indivíduos ficam 

ao dispor da deliberação de um juiz. Ou seja, mesmo transexuais que realizaram a cirurgia não 

têm a mudança no registro civil garantida. Entre os magistrados, “as interpretações são as 

mais diversas. Há os que permitem mudar nome e sexo nos documentos, mas não no cartório. 

Outros que obrigam a pessoa a escrever ‘transexual’ no quesito ‘sexo’. E os irredutíveis, que 

negam todas as possibilidades” (BECKER, 2010).  

No Rio de Janeiro, Eloísio Alexsandro, cirurgião e fundador do Grupo de Atenção 

Integral à Saúde das Pessoas que vivenciam a Transexualidade, conseguiu o apoio da 

Defensoria Pública para seu programa de assistência no Hospital Pedro Ernesto. Com o laudo 

da operação, os/as pacientes levam de quatro a cinco meses para terem os novos registros em 

mãos. Mas, para além de iniciativas pontuais como esta, as reações religiosas conservadoras, a 

dificuldade da afirmação do Estado laico e a persistência de representações de subordinação 
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 “O/a legislador/a brasileiro/a, de forma geral, quando formula proposições na área de gênero, limita esta 

categoria à mulher-feminino” (BENTO, 2008, p. 120).  
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entre os gêneros, expressa em formulações culturais como o ‘machismo’, são desafios de 

ordem cultural ao desenvolvimento dos direitos sexuais dessa comunidade (RIOS, 2008). 

 

2.3.5 Militância 

 

Hoje, é possível dizer que, graças à “ousadia dessa comunidade em insistir em suas 

lutas de efetivação de seus desejos e de reivindicações por mais direitos e participação nas 

decisões da sociedade” (PERES, 2006, p. 7), travestis e transexuais conquistaram um espaço 

na cultura brasileira marcado pela ambiguidade. No país, convivem, no mesmo espaço, 

preconceitos, exclusão, exotismo e respeito e garantia às particularidades e especificidades 

apresentadas por estes grupos sociais (BENEDETTI, 2005). 

Tal ambiguidade no tratamento dispensado a travestis e transexuais também é 

observada entre homossexuais, inclusive os que são engajados politicamente. “O movimento 

homossexual ainda não cristalizou um discurso que restaure inteiramente a dignidade do 

travesti. Existem boas intenções e disposições simpáticas, que não escondem o desconforto 

que o vizinho suscita” (SILVA, 2007, p. 205-206). O que, de acordo com Lopes, ocorre por 

conta de uma política assimilacionista entre as organizações, cada vez mais “desejosas de se 

integrarem a qualquer custo no status quo, enfatizando mais uma inclusão legalista e 

respeitosa do que a procura de uma sociedade multicultural (2002, p. 102-103).  

Buscando visibilidade e uma discussão ampla sobre a especificidade das demandas 

trans, as próprias travestis e transexuais cavaram seus espaços na militância LGBT. Luta que 

já se evidenciava no início dos anos 80 em algumas cidades do país. Por exemplo, em 1980, 

em Salvador, com a ditadura militar vigorando no país, treze travestis foram ao fórum pedir 

segurança e buscar na justiça explicações para o tratamento discriminatório e arbitrário da 

polícia baiana (OLIVEIRA, 1994). Mas, o movimento trans organizado se inicia com a 

fundação da Astral - Associação de Travestis e Liberados - em 1992, no Rio de Janeiro. Três 

anos depois, é fundado, em Cuiabá, o Grupo Brasileiro de Transexuais.   

A militância floresceu. Hoje existem mais de cinquenta grupos de ativistas espalhados 

em diversas cidades. Eles têm feito um trabalho político importante, cujo efeito não se limita 

ao empoderamento e à maior aceitação social. O ativismo vem alargando as fronteiras e a 

qualidade da cidadania no Brasil de modo mais amplo (KULICK, 2008). No ano 2000, em 

Porto Alegre, foi criada a Articulação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), rede 

gerada com o intuito de discutir, elencar e encaminhar propostas que contemplem a população 
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trans brasileira. Em 2008, a ANTRA já contava com um representante em cada estado da 

federação, sempre estabelecendo um diálogo com as diversas instâncias governamentais. 

 

Após mais de uma década de organização social e política das travestis 

brasileiras, podemos perceber alguns sinais de mudanças nas relações que as 

travestis vêm estabelecendo com a sociedade, na medida em que podemos 

notar a presença de representações políticas (...) em diversos órgãos 

públicos, tais como as comissões municipais e estaduais de saúde, da 

promoção social, da cultura e da segurança pública, assim como acento 

representativo junto ao Conselho Nacional Contra a Discriminação (CNDC) 

(PERES, 2006, p. 6). 

 

Em 2004, a comunidade LGBT ganha um novo instrumento na luta por direitos 

humanos. No citado ano, a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República lançou o Brasil sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à 

Discriminação contra GLTB e Promoção da Cidadania Homossexual com o objetivo de 

“promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais, a partir da 

equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação homofóbicas, respeitando 

a especificidade de cada um desses grupos populacionais” (CONSELHO, 2004, p. 11). 

Sem dúvida, outro importante fator de articulação da militância LGBT no país foi a 

epidemia HIV/aids. “Ficou famosa, em São Paulo, a pensão da travesti Brenda Lee, que 

passou a abrigar e sustentar dezenas de travestis infectados ou doentes de aids, daí nascendo a 

Casa Brenda Lee” (TREVISAN, 2007, p. 369). Ainda que inicialmente tenha sido fator de 

inegável estigmatização de homossexuais e travestis, as respostas que foram se construindo 

para o combate da epidemia proporcionaram, ao longo do tempo, uma maior reflexão e 

diálogo entre os grupos (REIS, 2008). Nesse sentido, em 1993, no Rio de Janeiro, foi 

realizado o 1º Encontro Nacional de Travestis e Transexuais que atuam na Prevenção da aids 

(ENTLAIDS), evento que, em 2010, chegou à sua XVII edição.  

Em 2004, o Ministério da Saúde lançou a primeira campanha de prevenção 

direcionada especificamente às travestis. Elaborada pelo Programa Nacional de DST/aids e 

por grupos de movimentos de transgêneros, a campanha trazia como tema “Travesti e 

respeito: já está na hora dos dois serem vistos juntos”. Além disso, por conta do lançamento, a 

data 29 de janeiro foi estabelecida no Brasil como Dia da Visibilidade de Travestis e 

Transexuais.  

Chamando a atenção para a especificidade da categoria, o ativismo transexual tem se 

pautado, especialmente, pela construção de discursos e práticas que contestem a patologização 

da experiência. Nesse sentido, a fundação do Coletivo Nacional de Transexuais (CNT), em 
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novembro de 2005, durante o I Encontro Nacional de Transexuais, em Brasília, foi um passo 

fundamental para a articulação política de transexuais de todo o país. Ainda em 2003, quando 

já existiam discussões sobre políticas inclusivas, o Ministério da Saúde foi solicitado a tomar 

uma posição em relação à população LGBT, contemplando dois aspectos: que a inclusão no 

SUS se efetivasse segundo seus princípios fundamentais, a saber, universalidade, 

integralidade e equidade; e que o Ministério da Saúde consolidasse uma Política Nacional de 

Saúde para a População LGBT (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009). 

Assim, em 2004, foi criado o Comitê Técnico para a formulação da proposta da 

Política Nacional de Saúde para a População LGBT
24

. Articulando representantes do 

Ministério, do CNT, profissionais da rede pública de saúde e pesquisadores da temática, o 

Comitê realizou ampla discussão sobre o Processo Transexualizador no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e orientou a proposição de diretrizes 

 

comprometidas com a superação do estigma associado à condição 

transexual, tendo como objetivo delimitar os critérios para o 

acompanhamento a transexuais no SUS, assim como definir as estratégias de 

avaliação, implementação e credenciamento de Centros de Referência de 

Assistência à População Transexual no Brasil. Além disso, o combate à 

discriminação, que foi considerado fator determinante da condição de 

sofrimento de transexuais, foi contemplado como estratégia de promoção da 

saúde, não sendo mais a saúde de transexuais uma questão exclusivamente 

médico-cirúrgica. Nesse contexto, outros aspectos, como o uso do nome 

social
25

 nas unidades de saúde, tornaram-se uma estratégia de promoção de 

acesso aos serviços, beneficiando diretamente transexuais e travestis, já que 

um dos principais fatores da exclusão do sistema é a própria precariedade no 

acolhimento (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009, p. 1147). 

   

Em 2007, a justiça brasileira determinou ser obrigatório o custeio da cirurgia de 

redesignação sexual pelo SUS. Em 2008, o Ministério da Saúde criou a portaria 1707/2008, 

que institui o processo transexualizador no âmbito do Sistema Único de Saúde. Embora tal 

possibilidade já represente um avanço, ainda há muito o que ser feito para que o direito de 

cada pessoa transexual a construir a sua identidade de acordo com a sua subjetividade e 

legítimos interesses seja respeitado.   

 

Na medida em que o processo transexualizador, em sua concepção, 

implantação e implementação, não prevê mecanismos legais para a 

concessão automática de uma nova qualificação civil para a pessoa 

diagnosticada como “transexual”, corre-se o risco de ver o PrTr [Processo 

Transexualizador] ser utilizado como um poderoso dispositivo biopolítico a 
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 A Política Nacional de Saúde Integral LGBT foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2009. 
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 A Portaria 675/06 (Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde) do Ministério da Saúde estabelece que gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais devem ser tratados e registrados com seu nome social nos cadastros 

do Sistema Único de Saúde. 
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serviço da normalização dessa mesma população transexual (SCHRAMM; 

BARBOZA; GUIMARÃES, 2010, p. 4).   

 

Nesse sentido, persiste a reivindicação de que o processo de inclusão da cirurgia no 

Sistema Único de Saúde possa levar adiante as recomendações coletivamente construídas por 

pessoas envolvidas diretamente com a promoção da equidade na saúde deste segmento, pois a 

cirurgia faz parte de um conjunto de ações igualmente necessárias. 

Além de construírem redes nacionais de articulação, através das quais reivindicam 

seus direitos e estabelecem um diálogo com governo e sociedade, embora essa ainda seja uma 

realidade minoritária, travestis e transexuais também vêm exercendo cargos políticos no 

Brasil. Alguns exemplos. Kátia Tapety é uma das pioneiras. Eleita vereadora em 1992 no 

município de Colônia, no Piauí, chegou ao terceiro mandato em 2000 e, em 2004, foi eleita 

vice-prefeita de Colônia. Moa (Moacyr) Sélia Filho Nascimento foi eleita vereadora 

transexual de Nova Venécia, no Espírito Santo, em 2004. Em 2006, tornou-se a segunda do 

país a presidir uma Câmara Municipal (a primeira foi Kátia Tapety) e, em, 2008, foi reeleita.  

Entre travestis e transexuais candidatas a cargos políticos, a falta de envolvimento nos 

movimentos sociais e, mais especificamente, na causa LGBT vem intrigando parte da 

militância, que ressalta a importância de “candidaturas de travestis experimentadas nas lutas 

sociais, mesmo sendo de algum movimento específico, que tenha habilidade, abertura e 

vontade política” (NETO; AGNOLETI, 2008, p. 4). Entretanto, o potencial da participação 

dessas pessoas na vida política do país não deve ser negligenciado. Nesse sentido, vale a pena 

citar o exemplo da quarta vereadora mais votada em Salvador em 2008, a transexual Leo Kret 

do Brasil.  

Embora tenha sido eleita sem recorrer diretamente à bandeira LGBT, a vereadora tem 

colocado o tema em pauta na Câmara. É autora de projetos de lei que contemplam o registro 

dos nomes sociais de travestis e transexuais nos registros escolares e a criação do Conselho 

Municipal de Defesa da Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

Além disso, em fevereiro de 2010, teve aprovado projeto de indicação que regulamenta a Lei 

nº 5275/97, que “institui penalidade à prática de discriminação em razão de opção sexual”. 

Neste capítulo, apresentamos os fundamentos teóricos que nortearam as análises deste 

trabalho: reflexões que nos mostram o quão excludente e redutor é entender gênero e 

sexualidade em termos de essências que exigem modelos de conduta - mulheres e homens 

inteligíveis. Além disso, buscamos aliar às proposições queers estudos voltados ao contexto 

de origem desta pesquisa. O que significa não só discutir o universo trans, majoritariamente, a 
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partir de teorizações brasileiras e latino-americanas como refletir sobre a inserção de travestis 

e transexuais no universo cultural brasileiro.  

Para nós, desvincular gênero e sexualidade de supostas qualidades inatas, concebendo-

os como normas reiteradas socialmente, é tão importante quanto compreender as 

representações não como reflexos da sociedade e sim como interpretações simbólicas que 

mediam socialmente os julgamentos e ações das pessoas. Tal temática será discutida no 

capítulo seguinte. 
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3 REPRESENTAÇÕES E FICÇÃO TELEVISIVA 

 

 

O conceito de representação tem uma longa história e vem sendo utilizado de modo 

diversificado em vários campos do saber. Para nos situarmos dentro desse panorama, 

inicialmente, expomos neste capítulo em qual abordagem teórica sobre as representações 

ancoramos o nosso trabalho. Tendo em vista a sua presença constante em análises de produtos 

midiáticos e considerando a necessidade de ir além das visões maniqueístas e polarizadas a 

respeito das representações, discutimos também quais caminhos trilhamos ao analisarmos 

criticamente as travestis representadas em três séries da TV Globo. Por outro lado, 

entendemos que uma investigação das representações deve levar em conta seu contexto de 

origem. Nesse sentido, são abordadas aqui características dos formatos de teledramaturgia e 

peculiaridades de sua produção na Rede Globo de Televisão.     

 

3.1 O CONCEITO DE REPRESENTAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NO CAMPO DA 

TELEDRAMATURGIA 

 

Em relevante artigo de revisão teórica sobre o conceito de representação, Soares 

(2007) explica que o termo vem do vocábulo latino repraesentationis, que significa “imagem 

ou reprodução de alguma coisa”. Ou seja, na sua origem e etimologia, o conceito de 

representação evoca algum tipo de imitação de objetos, eventos, processos e relações por seus 

representantes, com a finalidade de retratá-los, de modo que as representações teriam 

basicamente um caráter analógico. Assim, na história da filosofia ocidental
26

, a ideia de 

representação se relaciona com a busca pela apreensão da realidade por meio de sistemas de 

significação, sendo a representação uma tentativa de tornar o “real” presente. 

 

Essa ilusão de referência implica o entendimento de que a linguagem 

funciona como uma janela de vidro de onde observamos o real. Contudo, a 

realidade que lemos em um texto, ou que ouvimos em uma fala resulta da 

construção de um sujeito histórico que, através do trabalho com a linguagem, 

representa o mundo através das relações que constrói (ASSUNÇÃO, 2005, 

p. 21). 
    

Nesse sentido, Tomaz Tadeu da Silva explica que “é precisamente por conceber a 

linguagem – e, por extensão, todo sistema de significação – como uma estrutura instável e 

                                                 
26

 “No século IV antes de Cristo, os gregos usaram a noção de mimesis para explicar como a linguagem, e 

mesmo o desenho e a pintura, copiavam ou imitavam a natureza” (HALL, 1997, p. 24). 
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indeterminada
27

 que o pós-estruturalismo questiona a noção clássica de representação” 

(SILVA, 2007, p. 90). Dentro de tal perspectiva, com a qual concordamos, a representação é 

entendida como um sistema de significação, cultural e arbitrário, sem pressupostos realistas e 

miméticos ou quaisquer associações com uma suposta interioridade psicológica. 

Em importante obra sobre as representações culturais, Hall explica que a produção de 

sentidos dentro de uma cultura envolve dois sistemas de representação. “O primeiro nos 

permite dar sentido ao mundo através da construção de um conjunto de correspondências ou 

uma cadeia de equivalências entre as coisas – gente, objetos, eventos, idéias abstratas, etc. – e 

nosso sistema de conceitos, ou mapas conceituais” (HALL, 1997, p. 19). Aqui o autor se 

refere às representações mentais, sem as quais não poderíamos interpretar o mundo. Mas, 

ressalta Hall, um mapa conceitual compartilhado não é suficiente. Devemos ser capazes de 

representar ou intercambiar sentidos e conceitos, algo que somente uma linguagem em 

comum nos permite fazer. Assim, a linguagem (entendida de modo amplo e inclusivo) é o 

segundo sistema de representação implicado no processo global de construir sentido. 

 

Os signos podem ter também uma dimensão material. Os sistemas 

representacionais consistem em sons reais que fazemos com nossas cordas 

vocais, imagens que fazemos com as câmeras em papel sensível à luz, 

marcas que fazemos com pintura sobre a tela, impulsos digitais que 

transmitimos eletronicamente. A representação é uma prática, uma espécie 

de “trabalho”, que usa objetos materiais e efeitos (HALL, 1997, p. 25-26). 

    

 É exatamente nesse aspecto que se centraliza a perspectiva citada por Silva. “No 

registro pós-estruturalista, a representação é concebida unicamente em sua dimensão de 

significante, isto é, como sistema de signos, como pura marca material” (SILVA, 2007, p. 

90). Porém, ressalta Rabinow, “uma vez que o significante está livre da sua relação a um 

referente externo, ele não flutua livre de qualquer referencialidade; pelo contrário, outros 

textos, outras imagens tornam-se seus referentes” (1999, p. 91). O que significa dizer que, 

“representação, no seu sentido pleno, implica conotação, ou seja, as relações ampliadas, 

sugestões significativas, emocionais, valores, avaliações, ou atributos associados aos objetos 

denotados” (SOARES, 2007, p. 6). 

Assim, de acordo com a abordagem pós-estruturalista, “a representação expressa-se 

por meio de uma pintura, de uma fotografia, de um filme, de um texto, de uma expressão oral. 

A representação não é, nessa concepção, nunca, representação mental ou interior. A 

                                                 
27

 “Há um constante deslizamento de sentido em toda interpretação, uma margem – algo além do que queremos 

dizer – através da qual outros sentidos ofuscam a afirmação ou o texto e outras associações são despertadas, 

trazendo mudanças inesperadas ao que queríamos dizer” (HALL, 1997, p. 33).  
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representação é, aqui, sempre marca ou traço visível, exterior” (SILVA, 2007, p. 90-91). Em 

outras palavras, interessa analisar a representação em sua expressão material, a partir de 

formas textuais e visuais. Em nosso caso, discuti-las a partir de três séries televisivas.         

Como qualquer sistema de significação, as representações constituem uma forma de 

atribuição de sentido e têm correspondência variável (mas nunca completa) com estados do 

mundo empírico. Muito comumente, tal aspecto é discutido em análises sobre representações 

de grupos “desviantes” a partir do conceito de estereótipo. Freire Filho (2005) explica que a 

palavra estereótipo - inicialmente restrita ao jargão da imprensa e da tipografia - ingressou 

metaforicamente no vocabulário das ciências sociais no início da década de 1920, graças ao 

escritor e colunista político estadunidense Walter Lippmann.  

Tendo compreendido inicialmente o conceito como “modo necessário de 

processamento de informação, sobretudo em sociedades altamente diferenciadas”, Lippmann 

concluiu serem os estereótipos “construções simbólicas enviesadas, infensas à ponderação 

racional e resistentes à mudança social” (FREIRE FILHO, 2005, p. 22). Em linhas gerais, o 

estereótipo reduz toda a variedade de características de um determinado grupo social a alguns 

atributos considerados essenciais. Eles podem ser de origem genética ou racial (essencialismo 

biológico) ou de origem cultural e religiosa (essencialismo cultural) (LIMA, 2006). Por 

funcionar de tal modo, o estereótipo encoraja um “conhecimento intuitivo sobre o Outro, 

desempenhando papel central na organização do discurso do senso comum” (FREIRE 

FILHO, 2005, p. 23). 

 

Como práticas significantes, os estereótipos não se limitam, portanto, a 

identificar categorias gerais de pessoas – contêm julgamento e pressupostos 

tácitos ou explícitos a respeito de seu comportamento, sua visão de mundo 

ou sua história. Embora possam variar em termos de virulência e apelo 

emocional, geralmente representam, expressam tensões e conflitos sociais 

subjacentes (FREIRE FILHO, 2005, p. 22). 

 

Dessa forma, além de serem meios através dos quais damos sentido aos mundos da 

vida, o estereótipo e as representações de modo geral são instrumentais em sua construção 

(RABINOW, 1999). Há uma intrincada relação entre formas representacionais e sociedade. 

Seus efeitos são sentidos no mundo social. Hall traz um exemplo dos mais corriqueiros. 

“Vermelho e verde funcionam na linguagem dos semáforos como signos, mas têm efeitos 

materiais e sociais. Regulam o comportamento social dos motoristas e, sem eles, haveria 

muito mais acidentes de trânsito no cruzamento das estradas” (HALL, 1997, p. 28).   

Em outras palavras, “as práticas discursivas fazem parte da constituição dos sujeitos e 

do real ao mesmo tempo em que são constituídas por esses sujeitos, inseridos em um 
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determinado espaço e em um dado momento histórico” (ASSUNÇÃO, 2005, p. 17). É nesse 

sentido que Butler (2001) argumenta serem os corpos habitados por discursos e Benedetti - 

baseando-se em Bourdieu - defende que as representações são incorporadas, “estão presentes 

no corpo como um todo, porque a cultura está incorporada” (2005, p. 54). De modo que as 

representações são entendidas como fatos da linguagem amparados na prática social. Como já 

vimos, elas funcionam não como uma cópia ou reflexo da sociedade e sim como versões 

desta. Entretanto,  

 

como aparentam ser ou mesmo se apresentam como um retrato do mundo, 

essas representações instauram ou sancionam, homologam, naturalizam 

certos vieses, os quais, no âmbito discursivo, sugerem que esse é o modo de 

ser da sociedade representada, podendo servir para fixar ou confirmar 

estereótipos étnicos, sociais, de gênero, profissionais. Trata-se, ora de 

“retratos” pejorativos sobre certas categorias sociais representadas, ora 

visões idealizadas de outras categorias, apresentadas como “normais” ou 

mesmo “modelos” (SOARES, 2007, p. 1). 

 

Tal hierarquização das representações nos leva ao fato de que, como bem ressalta 

Silva (2007), as representações não estão alheias às relações de poder. As formas que 

assumem são determinadas pelos interesses dos grupos, sujeitos e instituições que as 

constroem. E “se os sentidos estão em disputa, também estão em disputa os lugares sociais de 

onde emanam esses sentidos e as posições enunciativas que definem os sujeitos discursivos 

responsáveis pelo dizer” (ASSUNÇÃO, 2005, p. 12). 

 

As representações são organizadas e reguladas pelos diferentes discursos 

(legitimados, naturalizados, emergentes ou marginalizados) que circulam, 

colidem e articulam-se num determinado tempo e lugar. Logo, a construção 

(ou supressão) de significados, identificações, prazeres e conhecimentos (...) 

envolve, necessariamente, a disputa pela hegemonia entre grupos sociais 

dominantes e subordinados, com conseqüências bastante concretas no 

tocante à distribuição de riquezas, prestígio e oportunidades de educação, 

emprego e participação na vida pública (FREIRE FILHO, 2005, p. 21). 

 

Dentre as formas de representações, as visuais – em destaque, o cinema e a televisão, 

que agregam movimento e sons da realidade à imagem – são as que mais dificilmente 

evidenciam seu caráter construído e intencional. Por apresentarem certa similaridade com os 

objetos, pessoas e eventos que representam, elas adquirem um ar de naturalidade e 

espontaneidade e até mesmo um caráter testemunhal. Contudo, nos alerta Hall, “os signos 

visuais e as imagens, mesmo aquelas que têm estreita semelhança com as coisas as quais se 

referem, são signos: portam sentido e, portanto, devem ser interpretados” (HALL, 1997, p. 

19). Tal questão adquire uma importância central quando consideramos que,  
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com a disseminação dos meios audiovisuais, na segunda metade do século 

XX, a questão das representações deixaria paulatinamente esse domínio 

ligado a idéias e doutrinas formuladas proposicionalmente e começaria a 

envolver cada vez mais as representações visuais e encenações mediáticas, 

nas quais os conceitos nem sempre são declarados, nem os argumentos são 

formulados claramente, estando, pelo contrário, implícitos em imagens 

visuais e estruturas narrativas mediáticas, sendo naturalizados tacitamente 

pelo registro fotográfico, ao qual se adicionaram o movimento, os sons, as 

cores e a difusão eletrônica. Na comunicação mediática de hoje, não temos 

encontrado expressões das próprias ideologias, embora estas possam se 

manifestar de forma tácita, como vestígios ou traços implícitos em narrativas 

do jornalismo, da ficção, da publicidade e da propaganda (SOARES, 2007, 

p. 5-6). 

 

No contexto midiático contemporâneo, a televisão se consolidou como meio que 

mobiliza o maior número de pessoas. Dentre outras fontes de produção de representações que 

orientam os julgamentos e as ações das pessoas – igreja, sindicato, escola, ciência, e até 

mesmo outros meios como jornais, rádio e cinema –, a televisão se tornou provedora 

primordial de “representações sobre o estado da sociedade, da política, dos costumes, dos 

valores” (SOARES, 2007, p. 11). 

  
Não é que não haja distinção entre vida cotidiana e um filme na TV, mas as 

imagens midiáticas permeiam de tal forma o mundo que se tornam 

referências tão ou mais básicas de informação do que o cotidiano, a ponto de 

nossa visão do cotidiano ser filtrada pelo cinema, pela televisão e por outros 

meios de comunicação de massa (LOPES, 2002, p. 106). 

  
Mas, filtrar as visões do cotidiano não significa determiná-las. “Já dispomos, na 

atualidade, de um razoável patrimônio de estudos empíricos que demonstram que o uso da 

mídia está embebido numa rede complexa de relações culturais e sociais que torna difícil 

interpretar – que dirá prever – suas consequências” (FREIRE FILHO, 2005, p. 27). Nesse 

sentido, Martín-Barbero coerentemente argumenta que a capacidade de representação que a 

televisão adquiriu não se confunde com os índices de audiência. “Não porque a quantidade de 

tempo dedicado à televisão não conte, mas porque o peso político ou cultural da televisão não 

é mensurável no contato direto e imediato, podendo ser estimado somente em termos de 

mediação social que suas imagens conseguem” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 31).  

Ou seja, a TV tem um papel fundamental no contínuo desfazer-se e refazer-se das 

identidades coletivas, que se alimentam e se projetam sobre as representações da vida social 

que ela oferece. O que a torna um âmbito decisivo do reconhecimento sociocultural. 

(MARTÍN-BARBERO, 2000). Não podemos entendê-la “como o aparelho que gerencia a 

reprodução social e ideológica da ordem existente, mas como o espaço contraditório onde se 

negocia a significação e onde, no jogo das mediações, se cria e se recria a hegemonia 
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cultural
28

” (MATTELART, 1989, p. 201-202). Dois aspectos nos ajudam a situar o lugar 

ocupado pela televisão na sociedade brasileira.  

 

Num país tão profundamente marcado pelas desigualdades socioeconômicas 

e em que os bens da cultura são acessíveis a uma reduzida parcela da 

população, população esta que conta com alto índice de analfabetos, a 

televisão constitui o principal meio formador de opinião, além de 

proporcionar entretenimento acessível à maioria da população (BALOGH, 

2002, p. 19)
29

.      

 

Ao mesmo tempo, Hamburger (2005a) chama a atenção para as implicações da 

disjunção entre o universo de consumidores definidos como alvo principal da programação e 

o conjunto de pessoas que efetivamente assistem aos programas. “Paradoxalmente, porque 

foram ignoradas, as classes populares tiveram acesso a programas feitos para telespectadores 

concebidos como mais exigentes” (HAMBURGER, 2005a, p. 78-79). A autora explica que, 

com isso, a TV adquire um caráter pedagógico
30

, pois os segmentos menos favorecidos do 

público veem essa programação “nivelada por cima” como uma privilegiada fonte de 

informações sobre o repertório que imaginam ser necessário para a inclusão social plena. “Daí 

a importância renovada do estudo concreto das obras audiovisuais que realizam essa curiosa 

mediação de significados” (HAMBURGER, 2005a, p. 159).         

Além dos telejornais e demais programas informativos, tal função educativa é 

exercida, sobretudo, pelas obras teledramatúrgicas, que ocupam o horário nobre e alcançam 

altos índices de audiência. Tais produtos constituem um “espaço cultural onde cotidianos do 

real e do imaginário interagem, num processo em que o autor reelabora dramaturgicamente 

aspectos da realidade em sua trama ficcional para oferecê-los à apreciação dos 

telespectadores” (REZENDE, 2005, p. 50-51). Trata-se de uma instância crucial no processo 

de reconhecimento sociocultural de que nos fala Martín-Barbero. De modo que a 

teledramaturgia (na qual o mundo ficcional é, geralmente, calcado sobre a verossimilhança) é 

aqui compreendida como lugar de memória, espaço de construção de significados e, por 

                                                 
28

 “A hegemonia cultural nunca é uma questão de vitória ou dominação pura (não é isso que o termo significa); 

nunca é um jogo cultural de perde-ganha; sempre tem a ver com a mudança no equilíbrio de poder nas relações 

da cultura; trata-se sempre de mudar as disposições e configurações do poder cultural e não se retirar dele” 

(HALL, 2003, p. 339).     
29

 “Muito embora o uso da internet como fonte de informação e entretenimento venha ocorrendo de maneira 

crescente, é ainda por meio da programação de televisão aberta que a imensa maioria dos brasileiros se informa e 

se diverte” (MUNGIOLI, 2009, p. 581).  
30

 Por outro lado, Mungioli ressalta que a íntima relação da televisão brasileira com estruturas governamentais, 

tema que discutiremos no tópico 3.3, fez com que as emissoras televisivas e outros meios de comunicação de 

massa fossem “elevados a uma categoria um tanto quanto discutível de ‘educadores’ do Brasil” (2009, p. 584).   
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conseguinte, como uma das formas pelas quais se constituem a identidades (MUNGIOLI, 

2009).  

Desde o seu início, a televisão (e mais precisamente a TV Globo) tomou para si a 

tarefa de consolidar uma identidade nacional, uma meta incentivada e alimentada pelo regime 

militar, que teve início no Brasil em 1964. Motter e Mungioli explicam que, por conta da 

censura efetuada pela própria ditadura, de uma forma indireta, transferiu-se “para a ficção a 

responsabilidade de mostrar a verdade ou a realidade da vida dos brasileiros, ao mesmo tempo 

em que a Rede Globo capta para si os benefícios simbólicos dessa inovação temática” 

(MOTTER; MUNGIOLI, 2007/2008, p. 163). Se de um lado, os militares queriam que a 

telenovela mostrasse com ufanismo os bons valores da cultura nacional, para os roteiristas e 

diretores, tal programa deveria servir como uma forma de o Brasil se conhecer e se discutir 

como nação. 

Com esta dose de crítica social e política, a teledramaturgia conseguiu estabelecer uma 

imagem até certo ponto “avançada” da Rede Globo. E como veremos mais adiante, se nas 

novelas temas considerados polêmicos dentro da sociedade brasileira como reforma agrária, 

sexualidade, alcoolismo e prostituição passaram a ser discutidos a partir de uma abordagem 

romântica e melodramática (características do formato), minisséries e seriados tornaram-se 

reconhecidos por darem a estas questões um tratamento mais denso e, de certa forma, 

anteciparem uma mudança de costumes (PAIVA, 2007).   

No entanto, Martín-Barbero e Rey ressaltam que, no fim do século XX, a experiência 

cultural no Brasil e em outros países latino-americanos sofreu grandes mudanças estruturais. 

Com a expansão de uma cultura mundializada, ocorreu uma desvalorização do nacional e os 

meios de comunicação se viram comprometidos com o aparecimento de novos temas, atores e 

interpretações sociais e culturais. O que se dá, sobretudo, a partir das “reivindicações que os 

movimentos étnicos, raciais, regionais e de gênero fazem pelo direito ao reconhecimento de 

sua diferença e, por conseguinte, à sua memória, isto é, à construção de suas narrações e de 

suas imagens” (MARTÍN-BARBERO; REY, 2001, p. 32-33).  

Assim, em um contexto no qual a visibilidade sociocultural se mescla a uma 

visibilidade midiática, uma das formas mais flagrantes de exclusão cidadã se situa justamente 

“na destituição do direito de ser visto e ouvido, que equivale ao de existir/contar socialmente, 

tanto no terreno individual como no coletivo, no das maiorias, como também no das 

minorias” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 45). Esta questão é discutida por Benedetti 

quando o autor discorre sobre a importância do primeiro contato com outras travestis – seja 

pela televisão ou nas ruas das grandes cidades – para o processo de auto-identificação travesti. 
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 “A visibilidade social e a inserção cotidiana das travestis (...) garantem um lugar de 

legitimidade para os desejos sexuais e de transformação vividos pelas novas monas. É uma 

das únicas referências positivas que elas têm em meio às repressões e proibições a que são 

submetidas” (BENEDETTI, 2005, p. 101). No mesmo sentido, Mauro Isaac Cabral lamenta o 

quanto transexuais masculinos se encontram isolados de toda referência cultural: “Quantos 

homens trans habitam nossa literatura, nossas telenovelas, nossas eróticas?” (2010, p. 182). 

Por sua vez, de forma sintética, Lopes faz um panorama das discussões sobre representações e 

comunidade LGBT.  

 

A representação social possibilita uma política identitária de confronto e 

marcação das diferenças que, num primeiro momento, enfatiza uma luta 

política e teórica contra a repetição das imagens negativas em favor das 

imagens positivas. Essa estratégia teve o papel de enfatizar a relação entre 

estereótipo, estigma e cultura mas nos conduziu a um outro extremo, ao criar 

novos estereótipos, desta vez idealizados e romantizados, como o dos 

personagens gays masculinos em recentes comédias românticas como o novo 

herói romanesco (LOPES, 2004, p. 66).  

 

Para Colling (2007), a forma como parte dos ativistas gays reage a determinados 

personagens homossexuais das telenovelas é um exemplo de tal estratégia. O autor cita a 

atitude do Grupo Gay da Bahia (GGB) que, em vários momentos, ameaçou processar autores 

de telenovelas da Rede Globo e a própria emissora em função da existência de personagens 

homossexuais afeminados e/ou caricatos. Em outras ocasiões, a entidade teceu elogios quando 

os personagens “pareciam normais”, sem afetações
31

. Tais atos condizem com uma política da 

igualdade que, segundo Trevisan, ao “elevar o homossexual à categoria de ‘cidadão normal’, 

lhe retira “toda capacidade de questionar, transformando-o em mero ‘mendigo da 

normalidade’” (TREVISAN, 2007, p. 361).  

Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Cultura e 

Sexualidade oferece alguns dados ilustrativos. Ao avaliar resultados preliminares, Colling 

(2010) descreve que, de 21 personagens LGBT analisados em dez telenovelas da Rede Globo 

(1998 a 2008), 16 apresentaram gestualidade considerada "normal" e "natural", sem indicação 

de homossexualidade e inscrita dentro de um comportamento heterossexual. O autor conclui 

que, nessas novelas, homossexuais vêm sendo representados de forma heterossexualizada e, 

por conta disso, seus “corpos estão normatizados e aprisionados pela matriz hegemônica, 

disciplinadora e coercitiva” (2010, p. 14). O que traz o questionamento: representar gays e 

                                                 
31

 No portal G Online, Cíntia, personagem de Queridos amigos (obra analisada neste trabalho), foi avaliada do 

modo semelhante: “Até o momento, Cíntia é considerada por muitos a mais marcante e não-caricatural 

personagem travesti da história da televisão brasileira e rendeu a Odilon elogios da crítica, do público e até da 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais” (MARTINS, 2008). 
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lésbicas dentro de um modelo heteronormativo não está criando outro problema, que é o de 

anular exatamente o que diferencia milhares de homossexuais dos heterossexuais? 

Em concordância com as ideias de Colling, ao analisar as novelas Páginas da vida 

(2006) e A favorita (2008), Beleli (2009) argumenta que, além de vivenciarem relações 

monogâmicas e estáveis, não terem amigos gays e lésbicas, não frequentarem lugares que 

possam ser identificados como GLS
32

 e, na maioria dos casos, não enfrentarem reações na 

família ou no trabalho, tais personagens não subvertem a hegemônica linha coerente entre 

sexo e gênero: 

 

Os homens exercem profissões socialmente valorizadas, são sensíveis, mas 

sem afetação, como aparece na relação do casal Rubinho e Marcelo em 

Páginas da vida. As mulheres, extremamente femininas, adequadas aos 

padrões de beleza midiáticos, mesmo independentes financeiramente, são 

apresentadas como frágeis, demoram a tomar iniciativa que as livre de 

agressões físicas e simbólicas (BELELI, 2009, p. 127). 

   

Em uma rápida comparação com as três obras analisadas aqui, notamos que, embora a 

necessidade da relação estável também se apresente, nas séries, travestis convivem com outras 

travestis e têm alguns de seus espaços de socialização – a boate gay (em Queridos amigos), o 

território da prostituição (em Carandiru, outras histórias) – representados. Compactuando 

com a visão de Beleli, não somente criticamos a anulação das diferenças presente nas citadas 

novelas, como acreditamos que as representações de homossexuais afeminados, lésbicas 

masculinizadas e travestis escandalosas (expressões de gênero e sexualidade que também 

estão presentes no cotidiano das cidades brasileiras) podem provocar discussões relevantes 

desde que os personagens não sejam resumidos às citadas características.  

Por outro lado, o próprio aumento da presença de personagens gays, lésbicas e 

bissexuais (e, em menor grau, travestis e transexuais) nas tramas de ficções televisivas suscita 

debates. Diante da “nova velha ordem global do consumismo, em que a diferença é oferecida 

a todo momento, em cada esquina, em cada propaganda” (LOPES, 2002, p. 103), a 

visibilidade adquirida pode se configurar como uma armadilha, passando a seduzir pela 

polêmica e pelo sensacionalismo e atendendo a uma demanda de consumo do que é 

“diferente” e “anormal”. É o que defende Trevisan:   

 

a verdade é que personagens homossexuais tendem a fazer tanto mais 

sucesso quanto maior for a curiosidade do público: a lógica perversa do 

                                                 
32

 Trevisan (2007) explica que a sigla GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) introduziu no contexto brasileiro, a 

partir da década de 90, a idéia americana de gay friendly. Intimamente relacionado com a expansão do 

“empresariado homossexual” no país, “esse conceito permitiu certa flexibilização das fronteiras e, na menor das 

hipóteses, uma expansão do gueto” (TREVISAN, 2007, p. 376).   
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mercado passa pela conveniente institucionalização do olhar voyeur, 

amplamente explorada pela mídia eletrônica, em especial. Assim, reforçada 

por mais essa proibição, resguarda-se a necessidade de consumo mórbido da 

homossexualidade, com amplas conveniências comerciais. E dá-lhe gueis, 

lésbicas e travestis palatáveis na telinha (TREVISAN, 2007, p. 307).    

          

Ao refletir sobre a profunda e ambivalente fascinação do pós-modernismo pelas 

diferenças sexuais, raciais, culturais e étnicas, Hall traz ótimas contribuições para esse debate. 

Para o autor, se a princípio tal fenômeno é constituído pelo “sabor do exótico” e por um tipo 

de diferença que não faz diferença alguma, ele “não pode ser só isso, pois não podemos 

esquecer como a vida cultural, sobretudo no Ocidente e também em outras partes, tem sido 

transformada em nossa época pelas vozes das margens” (HALL, 2003, p. 338). O que, 

segundo o teórico, é resultado de políticas culturais da diferença, de lutas em torno da 

diferença, da produção de novas identidades e do aparecimento de novos sujeitos no cenário 

político e cultural.  

“Eu sei que o que substitui a invisibilidade é uma espécie de visibilidade 

cuidadosamente regulada e segregada. Mas simplesmente menosprezá-la, chamando-a de ‘o 

mesmo’, não adianta” (HALL, 2003, p. 339).  Por outro lado, explica Hall, também não seria 

o caso de contrapor a tal menosprezo a “sensação confortável de vitórias alcançadas”. Sendo 

assim, o autor argumenta que, mesmo cientes da limitação dos espaços conquistados, 

devemos buscar estratégias culturais capazes de efetuar diferenças e deslocar as disposições 

do poder. 

Em virtude da multiplicação de vozes no campo da hegemonia cultural citada por Hall, 

surge uma questão central. Diante da impossibilidade de “pensar uma representação ideal ou 

‘correta’, já que mesmo as categorias identitárias são dotadas de cada vez maior 

heterogeneidade interna e menor fixidez, além de dialogarem com diversas outras identidades 

dos indivíduos” (ARAÚJO, 2008, p. 5), o que devemos reivindicar das representações? Tal 

panorama “nos leva a defender hoje mais do que a necessidade de imagens positivas, a 

diversidade de narrativas” (LOPES, 2004, p. 66). Neste trabalho, entendemos que 

representações diversificadas da travestilidade estão diretamente relacionadas à presença de 

personagens humanizados. Para determinar o que consideramos uma abordagem humanizada, 

nos apropriamos de reflexões sobre o tema empreendidas por três autores de campos 

diferenciados, além das considerações de Butler sobre a produção da abjeção implicada no 

processo de restringir o humano aos padrões reconhecíveis de inteligibilidade de gênero, tema 

discutido no capítulo anterior.   
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Pensando sobre como inscrever travestis que são objeto de práticas etnográficas no 

circuito do humano, Silva (2007) conclui ser necessário retirá-la da vitrine viária, da terra 

encantada onde florescem fadas e monstros, para situá-la no contexto de onde podem emergir 

o sentido e o afeto. Ou seja, “sua humanização requer narrativas movidas por personagens, 

sujeitos sociais em pleno estado dialógico e interativo, contextos detalhadamente expostos” 

(SILVA, 2007, p. 186-187). 

As reflexões de Pallottini (1998) a respeito do personagem na TV também nos 

oferecem elementos importantes. A autora argumenta que um personagem humano não 

permanece sempre igual ao que foi mostrado no primeiro momento da criação, afinal, ao 

longo da vida, as pessoas mudam. Em outras palavras, o personagem humanizado é “um 

composto mutável com características fundamentais (...) e com traços cambiantes, que 

mudam por influência de circunstâncias externas: fatos da vida, êxitos e fracassos, paixões, 

emoções e, naturalmente, condições sociais e econômicas” (PALLOTTINI, 1998, p. 161). 

Segundo a autora, ele também deve ser afetado por conflitos internos – duas forças 

interiorizadas e significativas que se enfrentam dentro dele. Ou seja, “os desejos conflitivos de 

vida e morte, os impulsos contraditórios de destruir ou construir, de amar ou renunciar, de 

escolher este ou aquele caminho” (PALLOTTINI, 1998, p. 163). 

Ao estudar a relação entre essencialismo, racismo e infra-humanização, Lima (2006) 

traz a dimensão da despersonalização. Aqui, de acordo com o autor, o indivíduo torna-se 

infra-humanizado por deixar de ser uma pessoa e passar a ser um exemplar do grupo, arcando 

com todo o ônus dos estereótipos ou imagens sociais, geralmente negativas, existentes sobre o 

seu grupo de pertença. Lima traz o exemplo do ex-detento, raramente percebido socialmente 

como um indivíduo (João, José, Maria, etc.). 

As características discutidas pelos citados autores – presença de transformações e 

conflitos internos, complexidade psicológica, personalização, interação social e ausência do 

exotismo e de situações que provocam um riso perverso – serão fundamentais para avaliarmos 

a humanização dos personagens.   

   

3.2 LINGUAGEM E FORMATOS NA FICÇÃO TELEVISIVA 

 

Ainda que este trabalho investigue um aspecto específico nas minisséries e seriados - 

as representações da travestilidade no tocante ao gênero e sexualidade -, não poderíamos nos 

eximir de dialogar, em alguma medida, com características próprias de produção e linguagem. 
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O que, neste tópico, se traduz na discussão sobre processos e técnicas inerentes à 

teledramaturgia, mais especificamente, aos formatos analisados nesta pesquisa. Assim, 

expomos aqui as características das minisséries e seriados, a partir de sua relação 

(semelhanças, distinções) com outros tipos de programas presentes na teledramaturgia 

brasileira. 

Comecemos por compreender o que é ficção televisiva, “o grande know-how da TV 

brasileira” (BALOGH, 2002, p. 45). Fidelina Gonzalez (apud PALLOTTINI, 1998, p. 198) 

explica que o “roteiro de teleficção é uma peça escrita para comunicar através de imagem e 

som – palavras, músicas, efeitos sonoros –, ação, circunstância, sentimentos, emoções, 

conflitos e modificação”. De modo que     

 

os autores de telenovelas e minisséries (e de outros gêneros artísticos) 

buscam atingir o público por meio das emoções, das paixões (no sentido 

aristotélico) estejam elas relacionadas aos pequenos gestos do cotidiano ou 

aos grandes momentos históricos. Busca-se, sobretudo, uma maneira de 

dialogar com o público por meio daquilo que lhe é mais sensível: o amor, o 

ódio, a inveja, a vergonha (MOTTER; MUNGIOLI, 2007/2008, p. 165). 

  

Para concretizar tais intentos, a ficção televisiva desenvolveu-se com base na 

experiência de outros meios. Assim, destacadamente, no início de sua história, foi bebendo na 

fonte do teatro, da narrativa clássica, do folhetim, do cinema e do rádio que a teledramaturgia 

pôde contar suas histórias - “um conteúdo intencionalmente simples, tornado interessante pela 

utilização de técnicas mais sofisticadas” (PALLOTTINI, 1998, p. 24). 

 

No caso das telenovelas brasileiras, desde as primeiras três décadas de 

experiências de sua produção, observa-se que importantes realizadores 

defensores (...) de estratégias narrativas próprias participavam ativamente do 

campo literário, teatral e cinematográfico, importando, de certo modo, 

capitais simbólicos destes campos para o campo da telenovela (SOUZA, 

2004, p. 25).             

 

Porém, “se há parentesco, há sobretudo ruptura: o novo produto que consideramos é 

influenciado por outras lógicas estéticas e sociais, situa-se no centro de outras estratégias 

industriais, está inscrito em diferentes formas de produção e de consumo” (MATTELART, 

1989, p. 21). Ou seja, a ficção na TV obedece a um conjunto de padrões que passa pelos 

modos de narrar, pela adscrição a formatos e grades horárias marcadas e pela maior adesão a 

gêneros consagrados (BALOGH, 2002).    

Nesse sentido, para Machado (1999), embora a televisão não tenha criado a forma 

seriada de apresentação das mensagens - muito desenvolvida com o folhetim, tipo de literatura 

publicada em jornais desde o século XIX, e utilizada posteriormente nas radionovelas e nos 
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filmes seriados - ela deu expressão industrial e forma significante à serialização. Por 

serialização, o autor concebe a apresentação descontínua e fragmentada do sintagma 

televisual, a partir da qual narrativas são exibidas em capítulos ou episódios, subdivididos em 

blocos que se separam com intervalos comerciais.  

De acordo com Machado, as contingências do meio televisivo (necessidade de 

produzir material para uma programação ininterrupta - o que implica na criação de protótipos 

que se repetem incansavelmente -, atitude dispersiva do espectador em relação à mensagem 

televisual) auxiliaram na cristalização de tal forma expressiva. O que se observa a partir do 

exemplo da incorporação do break à estrutura da obra.  

 

O “intervalo comercial” surgiu, muito provavelmente, por razões de natureza 

econômica. (...) Mas a sua função estrutural não se limita apenas a um 

constrangimento de natureza econômica. Ele tem também um papel 

organizativo muito preciso, que é o de garantir, de um lado, um momento de 

“respiração” para absorver a dispersão e, de outro, explorar ganchos de 

tensão que permitem despertar o interesse da audiência, conforme o modelo 

do corte com suspense, explorado na técnica do folhetim. A melhor prova 

disso é o fato de até mesmo as televisões estatais – aquelas que não 

dependem de publicidade para se manter – utilizarem o recurso do break em 

sua programação (MACHADO, 1999, p. 154). 
 

Assim, para Machado (1999), é quando assume a dispersão, organizando a mensagem 

em painéis fragmentários e híbridos, e produz uma programação do tipo recorrente, circular, 

reiterando ideias e sensações a cada novo plano que a televisão logra melhores resultados. O 

que Balogh (2002) entende em termos de uma estética da interrupção do ponto de vista 

temporal e da repetição do ponto de vista discursivo.   

Mas, a teledramaturgia também se desenvolveu a partir de recursos técnico-

expressivos próprios ao meio televisivo, a exemplo das vinhetas de abertura
33

 e fechamento 

que marcam a presença do programa no mosaico geral da programação e introduzem os 

contatos de apreensão da obra. A vinheta “determina o clima, a época, eventualmente o 

gênero da série e conduz a leitura do espectador. (...) Atualmente, se presta a experimentações 

na área da computação gráfica, frequentemente terminando por constituir um espetáculo à 

parte” (BALOGH, 2002, p. 71).  

Além disso, um elemento teve papel fundamental na construção desse tipo de 

linguagem: o videoteipe. “O advento do vídeo-teipe propiciou um ritmo maior de produção; 

agilizou a utilização de vários cenários e tomadas externas; além da possibilidade infinita de 

                                                 
33

 Na emissora aqui investigada, a partir de meados da década de 70, período em que se inicia a construção do 

Padrão Globo de Qualidade, há um maior cuidado com a identidade visual dos produtos e tais “embalagens” 

passam a ser desenvolvidas em departamento próprio (GUIA ILUSTRADO TV GLOBO, 2010).  
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corrigir erros, repetir e selecionar cenas, como a técnica de edição cinematográfica” 

(FERNANDES, 1994, p. 36). Assim, como explicam os Mattelart, o uso do videoteipe 

propiciou uma nova etapa na teledramaturgia, marcada por certa margem de improvisação e 

narração mais rápida e inaugurada na novela Beto Rockfeller (TV Tupi, 1968).  

 

O teipe é um instrumento sem alta definição, com foco profundo de 

fotografia, que usa muito a retícula e que por isso mesmo é mais adequado 

aos primeiros planos e aos planos médios. Ele exigiu um outro 

enquadramento de câmera, e consequentemente outra postura do autor. Com 

a câmera quase que centrada só no rosto, foi preciso definir a fala. Ela deixa 

de ser literária, passa a ser mais solta, descontraída, no tom coloquial 

(MATTELART, 1989, p. 31).   

 

Em meio a tal diálogo entre características de outros campos e inovações próprias, 

Souza (2004) explica que, no decorrer de sua trajetória, a televisão brasileira contou com 

profissionais interessados em desenvolver uma linguagem televisiva de qualidade, com 

expressão própria. A autora cita o exemplo de Luiz Fernando Carvalho, que, ao dirigir a 

telenovela Renascer (1993, Globo), marcou a construção de “um novo patamar na história da 

telenovela e da teledramaturgia: o cinema não seria mais a fonte dos critérios de avaliação e 

reconhecimento, eles já seriam encontrados na história da produção audiovisual da televisão” 

(SOUZA, 2004, p. 33).  

No tocante às formas de narrar histórias, Balogh (2002) identifica duas grandes 

tradições que se tornaram referências para a produção televisiva: a primeira se apoia em 

transformações sucessivas e é inteiramente centrada no fazer (o que a autora associa aos 

filmes americanos) e a segunda, de modo geral, mais presente no cinema europeu, dá ênfase à 

representação do ser e estar dos personagens. Mas, independente da adesão a uma ou outra 

tradição, a ação dos personagens é um elemento essencial a todos os modelos narrativos. 

“Para que um personagem execute uma série de ações é necessário que ele tenha um 

querer (...). Assim, podemos dizer que o móvel da narrativa é o desejo que leva o personagem 

a ser o sujeito de uma série de ações no sentido de conseguir o(s) objetivo(s) do seu desejo” 

(BALOGH, 2002, p. 61). Ou seja, os personagens - seres de ficção, humanos ou 

antropomorfos – são criados pelo escritor para desempenhar uma determinada função e 

exercitar sua vontade, liberdade ou destino. E devem dizer e fazer coisas coerentes com tais 

premissas (PALLOTTINI, 1998).  

Existem aqueles personagens que agem, enfrentam obstáculos, resolvem conflitos e 

fazem a trama caminhar, seguir adiante; alguns que parecem ser um produto de suas 

condições de vida e de suas determinações e outros tão inativos, tão esvaziados de ação 
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dramática que se tornam mesmo dispensáveis (o que, por vezes, pode representar uma falha 

autoral). Nesse sentido, um juízo que se faz de um bom ou mau personagem parte não do fato 

dele ser uma pessoa virtuosa ou cruel, mas pela capacidade de ser realista, complexo, rico de 

conteúdo e psicologicamente bem trabalhado. Além disso, na teledramaturgia,   

  
a câmera, o som, os recursos próprios de TV determinam e modificam a 

criação do personagem. O personagem é aquilo que o dramaturgo criou no 

papel, mais os cenários que o circundam, as roupas que veste, o penteado 

criado para ele, as luzes que o iluminam, as cores pelas quais se optou, todos 

os signos a serem lidos e decifrados pelo espectador (PALLOTTINI, 1998, 

p. 145). 

         

Por exemplo, em Queridos Amigos, figurinos monocromáticos e em tons sóbrios 

marcam uma distinção entre os amigos, que têm aversão aos valores cultivados nos anos 80, e 

o restante dos personagens que, “conectados ao seu tempo”, vestem roupas estampadas e de 

cores vibrantes. No que diz respeito à câmera, uma boa escolha do ponto de visão facilita e 

enriquece a construção do personagem e da própria trama como um todo. Nesse sentido, o 

movimento da máquina ajuda a contar a história e agrega significados às situações 

apresentadas. 

  
A solidão de um homem abandonado pela mulher que amava pode ser dada 

(...) por uma câmera alta, que o focaliza de cima, sozinho no quarto, onde ele 

prepara a mala para partir. A mesma cena, com a câmera posta em outra 

posição, adquire outro sentido, dá outra visão, portanto, da caracterização do 

personagem e do momento que ele atravessa (PALLOTTINI, 1998, p. 173-

174).           

 

Como citamos logo no início deste tópico, a ficção televisiva (e a TV, de modo geral) 

enfatiza de modo acentuado a comunicação, o contato entre emissor e receptor. Mesmo com 

todos os avanços, a tela da TV continua sendo pequena em relação ao telão dos cinemas, o 

que torna a linguagem televisual necessariamente voltada aos planos próximos, sendo o close 

um recurso muito utilizado (BALOGH, 2002). O diálogo também é fundamental na 

construção do personagem de televisão. É através da fala que se expressa sua subjetividade: 

“Não há imagem da alma. O rosto, o olhar nos dão esses indícios. Se o personagem chora, se 

se desespera, se fuma ou se bebe, são todos indícios. Mas só as palavras poderão dar a medida 

exata do que lhe vai por dentro” (PALLOTTINI, 1998, p. 175). 

O personagem da ficção televisiva é elaborado em várias etapas e sua caracterização 

está sujeita ao crivo de diferentes profissionais. Ele surge na sinopse criada pelo autor, mas 

passa pelo exame do diretor, da equipe, e do ator que irá personificá-lo. O que nos leva a 

compreender que a obra teledramatúrgica em si é uma criação que envolve dezenas de 
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profissionais e diversas fases de trabalho (sinopse, pré-produção, produção, pós-produção e 

lançamento). 

As ações pedidas pelo roteiro são as primeiras necessidades que devem ser atendidas 

pela produção de imagem, mesmo que o roteirista não tenha entrado em indicações técnicas 

próprias de um tratamento específico de texto (PALLOTTINI, 1998). O diretor tem a 

responsabilidade de transformar as tramas elaboradas pelo escritor em imagens. Além de 

dirigir os atores, ele pensa no melhor enquadramento da cena, incluindo a alternância das 

câmeras e dos planos, mais abertos ou fechados. É o olhar do diretor que cuida para que 

cenário, figurino e iluminação estejam em harmonia e respeitem a linguagem de produção 

(GUIA ILUSTRADO TV GLOBO, 2010). 

A criação
34

 na teledramaturgia surge, essencialmente, a partir da parceria entre escritor 

e diretor. “Esta parceria (...) desenvolve estratégias próprias de trabalho, mais ou menos 

integradas, para lançar mão de recursos técnicos e humanos oferecidos pela emissora de 

televisão” (SOUZA, 2004, p. 33). Assim, as possibilidades criativas, as escolhas estéticas e 

narrativas de escritores e diretores que produzem teledramaturgia estão atreladas a uma 

complexa estrutura de trabalho que envolve não somente equipes compostas por dezenas de 

pessoas, mas as demandas das emissoras, de anunciantes e as exigências de um público amplo 

e diversificado. 

 

3.2.1 Os diversos formatos 

   

A dramaturgia de televisão é produzida a partir de diferentes formatos - minisséries, 

novelas, seriados, unitários - que fazem parte do repertório do público e são reconhecidos por 

ele. Para Pallottini (1998), tais programas são conceituados a partir de suas particularidades 

formais, sua linguagem própria e inerente: características de extensão, unidade, tipos de trama 

e subtrama, maneiras de criar, apresentar e desenvolver os personagens, modos de 

organização e estruturação do conjunto por meio da linguagem de TV. É importante ressaltar 

que as definições apresentadas aqui valem, eminentemente, para o modo de produção 

teledramatúrgico brasileiro
35

. Além disso, sabe-se que, na vida prática, os formatos não são 

                                                 
34 No campo da autoria, há um produtivo debate sobre as suas manifestações e peculiaridades na ficção 

televisiva (mais especificamente na telenovela). Sobre o tema, ver: SOUZA, Maria Carmem. Analisando a 

autoria das telenovelas. In: _____ (org.) Analisando telenovelas. Rio de Janeiro: e-papers, 2004b.   
35

 “Em Cuba, por exemplo, produzem telenovelas com sessenta capítulos, totalmente escritos ao iniciarem-se as 

gravações” (PALLOTTINI, 1998, p. 30). Características que, no contexto brasileiro de produção, dizem respeito 

a uma minissérie.   
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tão estanques quanto suas definições, se comportando, muitas vezes, como produtos culturais 

híbridos
36

.   

Um tipo de programa ficcional presente na televisão brasileira desde o seu início é o 

chamado unitário. Trata-se de “uma ficção para a TV, levada ao ar de uma só vez, com 

duração de aproximadamente uma hora, programa que se basta em si mesmo, que conta uma 

história com começo, meio e fim, que esgota sua proposição na unidade e nela se encerra” 

(PALLOTTINI, 1998, p. 25). Devido a sua curta extensão, o unitário não admite muitos 

personagens, embora possa ter muitos figurantes. Caso Especial (1971), Você Decide (1992), 

Comédia da Vida Privada (1995) e A Vida Como Ela É (1996) são alguns exemplos de 

programas compostos por unitários exibidos pela TV Globo. Nesta modalidade, não somente 

cada episódio é uma história completa e diferente das outras, como também são diferentes os 

personagens, os atores, os cenários e, às vezes, até os roteiristas e diretores (MACHADO, 

1999). O teleteatro é uma espécie de programa unitário na qual são adaptadas peças nacionais 

e estrangeiras para a TV. 

 

O teleteatro se aceita como teatro em TV, assume as regras do jogo teatral e 

as realiza no estúdio de televisão (...). Faz-se, por exemplo, toda a tragédia 

do rei Lear num estúdio circular - como o faziam os elisabetanos num palco 

reduzido -, usando um trono, umas palhas (...) tudo artificial (PALLOTTINI, 

1998, p. 26). 

 

Entre as narrativas seriadas, a telenovela é a produção que mais se destaca no contexto 

brasileiro. Trata-se de uma ficção televisiva, exibida diariamente durante seis a oito meses, 

que se baseia em diversos grupos de personagens e de lugares de ação. Nela, são criados 

conflitos definitivos (resolvidos somente no final e vivenciados pelo núcleo central da trama) 

e provisórios (alimentados por diversos núcleos secundários).  

A telenovela “mais parece um grande gerúndio em processo de gestação enquanto é 

exibida, passível de mudanças e modulações (...). [O que a torna] um texto bem mais poroso e 

vulnerável às inserções de merchandising, tanto político quanto social, além do comercial 

propriamente dito” (BALOGH, 2005a, p. 193). Nesse tipo de programa, a reiteração 

sistemática é incorporada como elemento estrutural. E “como já se acostumou aos códigos da 

narrativa e, muitas vezes, já sabe o que vai acontecer, como a novela é muito longa, tanto o 

capítulo quanto a obra toda, o espectador pode acompanhá-la de forma inconstante, sem 

perder o fio da meada” (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 168). 

                                                 
36

 Memórias de um gigolô (1986) e Rabo de saia (1984) mesclavam características de minisséries e seriados 

(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003).  
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A soap opera ou telenovela norte-americana é “uma história sem um fim exatamente 

previsto que se presta a ser permanentemente estendida e que se baseia nas peripécias de uma 

comunidade cambiante, de um local definido ou de uma família circunscrita” (PALLOTTINI, 

1998, p. 53). Em nosso contexto, a soap opera estaria mais próxima de um interminável 

seriado do que de uma telenovela. Na emissora que aqui investigamos, o exemplo que melhor 

se enquadra é Malhação (1995).  

Já no sitcom, há uma comédia de situação gravada com plateia. Analisando a Rede 

Globo, Médola (2004) explica que o formato (não muito explorado pela emissora) é retomado 

nos anos 90 não somente em produções fiéis ao modelo norte-americano - o caso de Sai de 

Baixo (1996), exibido durante seis anos – como em propostas que não contam com os risos de 

uma plateia, mas se caracterizam por tratarem dos costumes com humor. Entre tais 

programas, a autora cita Os Normais (2001), A Grande Família (1972/2001) e A diarista 

(2004).          

Minisséries são obras concebidas e escritas antes de ir ao ar. Tal “clausura do texto 

torna o formato bem mais impermeável do que os demais a qualquer tipo de inserção estranha 

ao texto, sobretudo de merchandising” (BALOGH, 2005a, p. 193-194). Inicialmente, as 

minisséries costumavam ter, no máximo, vinte capítulos. Hoje em dia, se estendem por até 

três meses. As minisséries bastante curtas – o Auto da Compadecida (1999), com quatro 

capítulos, por exemplo – são denominadas microsséries. O produto supõe apenas uma trama 

importante, acrescida de incidentes menores, e não a multiplicidade que caracteriza a 

telenovela.  

Embora seus capítulos possuam a mesma continuidade e unidade relativa da novela, 

na minissérie não há redundância. Sua trama concentrada exige públicos mais fiéis, pois a 

perda de um único capítulo pode comprometer o entendimento de todo o enredo. Gozando de 

maior prestígio em relação às outras ficções televisivas, o formato permite maior liberdade de 

criação e experimentação em termos de linguagem. “A reconstituição das diferentes 

temporalidades dos micro-universos narrativos representados encarece este tipo de produto e 

exige profissionais altamente especializados nas mais diversas funções tais como cenografia e 

vestuário, por exemplo” (BALOGH, 2005a, p. 195). Balogh também identifica peculiaridades 

quanto à construção dos personagens.  

 

O ritmo industrial de realização da novela leva à criação de personagens 

mais próximos ao clichê, ao estereótipo. Na minissérie é possível um maior 

aprofundamento na psicologia, na caracterização, nas trajetórias e no 

universo passional dos personagens (BALOGH, 2005b, p. 3). 
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Por todos os motivos expostos, esse tipo de ficção televisiva se tornou o preferido da 

maioria dos roteiristas, sendo também produzido com cuidado extremo. “Devido ao seu alto 

nível de excelência, às marcas mais fortes de autoria em todos os estágios da produção, à 

frequência de textos adaptados de autores de renome, entre outros, a minissérie se destaca dos 

demais como um produto sui-generis” (BALOGH, 2005b, p. 1). 

Como já expomos, as narrativas seriadas utilizam momentos de tensão e expectativa 

para manter a audiência atenta à história que está sendo contada. “Seccionando o relato no 

momento preciso em que se forma uma tensão e em que o espectador mais quer a continuação 

ou o desfecho, a programação de televisão excita a imaginação do público” (MACHADO, 

1999, p. 155). O chamado gancho apresenta algumas distinções de acordo com cada formato. 

Na novela, assim como na minissérie, majoritariamente, a ordem sequencial em que os fatos 

são apresentados requer um clímax no fim do capítulo que deve ser resolvido logo no início 

do próximo. O que sofre modificações no seriado.  

Neste formato, “cada emissão é uma história completa e autônoma, com começo, meio 

e fim, e o que se repete no episódio seguinte são apenas os mesmos personagens principais e 

uma mesma situação narrativa” (MACHADO, 1999, p. 152). A unidade total deste tipo de 

ficção televisiva é inerente ao conjunto, mas difere da sequência obrigatória da minissérie. 

Pode ser dada pelo protagonista, pelo tema, ou pela época, mas, fundamentalmente, se dá por 

um propósito do autor, um objetivo autoral, uma visão de mundo que ele pretende transmitir 

(PALLOTTINI, 1998). 

Para Balogh (2002), assim como as telenovelas, o seriado tem uma tendência maior ao 

aproveitamento de fórmulas e esquemas, enquanto na minissérie há a primazia da 

artisticidade. De modo que os seriados, geralmente, se constroem com base em um núcleo 

reduzido de protagonistas fixos, funções narrativas reiteradas a cada episódio e um conjunto 

de elementos discursivos (tempo, espaço, figurativização) também recorrentes.             

Os episódios de um seriado têm uma estrutura mista, entre a do unitário e a do 

capítulo. Ele deve contar a sua história (determinado ângulo da vida do protagonista ou de 

diferentes personagens do seu mundo), mas precisa se inserir no conjunto, respeitar as 

características lançadas pelo programa no seu total. Por conta disso, no seriado, o gancho não 

se relaciona aos acontecimentos de um determinado episódio e sim com a evolução do 

conjunto de personagens que compõem a trama. Dessa forma, em vez da preocupação 

meticulosa com uma história que deve ser vista, obrigatoriamente, em sequência, no seriado o 

que importa é um bom desenho dos personagens e de suas relações. Algo que o espectador 

deve captar no momento inaugural da obra. 
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O primeiro episódio de um seriado é, portanto, capital; nele se deve 

apresentar clara e eficientemente todos os personagens principais, identificá-

los, dizer o que são e como são; mostrar suas relações com os demais, seu 

modo de ser, suas crenças, seus desejos, seus objetivos de vida, o estágio em 

que estão. Deve-se dar a situação básica da comunidade ou do grupo que se 

quer tratar (PALLOTTINI, 1998, p. 50).      

    

Assim, no primeiro contato com o seriado Malu Mulher, o espectador já conhece a 

questão central do programa: o conflito conjugal, a separação do casal e o trauma da filha. 

Todos os demais episódios serão derivações do fato de Malu estar descasada, ter de iniciar 

uma nova vida sozinha e ainda trabalhar o trauma da filha (MACHADO, 1999).  

De modo sintético, os formatos tratados aqui poderiam ser definidos da seguinte 

forma: “o unitário é o conto da ficção televisiva, assim como a telenovela corresponde ao 

romance-folhetim, a minissérie ao romance de dimensões regulares, e o seriado a uma coleção 

de contos com personagens fixos e objetivo autoral único” (PALLOTTINI, 1998, p. 43). 

Neste trabalho, com base em Pallottini (1998), utilizaremos a palavra capítulos para nos 

referirmos às unidades que compõem a minissérie e episódios para as partes que integram um 

seriado.  

 

3.3 A PRODUÇÃO DE MINISSÉRIES E SERIADOS NA TV GLOBO 

 

A minissérie e os seriados investigados neste trabalho foram criados e exibidos em 

uma determinada emissora, a Rede Globo de Televisão, que, além de possuir uma trajetória 

específica no contexto de desenvolvimento da TV no Brasil, ao longo de seus 45 anos de 

existência, construiu uma história de produção de tais formatos de teledramaturgia. Analisar 

uma obra televisual significa também compreender que papel ela exerce dentro de todo esse 

conjunto. Porém, como não seria possível discutir aqui uma cronologia tão extensa, neste 

tópico iremos pontuar o momento em que tais obras passaram a fazer parte da grade horária 

da emissora, a importância que adquiriram dentro da programação, a interferência da censura 

e dos índices do Ibope na elaboração dos produtos e os períodos de mudanças e inovações 

formais e temáticas.   

A implantação da televisão no Brasil deu-se em 1950. O veículo ultrapassou a 

radiodifusão e desenvolveu-se entre 1950 e 1969. Paranaguá (apud BALOGH, 2002, p. 19) 

lembra que o contexto televisual se ampliou no país através de uma série de medidas, tais 

como “O Código Brasileiro de Telecomunicações (1962), a adesão ao consórcio Intelsat 

(1965), a criação da empresa pública Embratel (1965), a criação de um Ministério das 
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Comunicações (1967), a primeira transmissão por satélite (1969)”. Ou seja, a televisão se 

consolidou não só devido a estratégias comerciais, mas também a partir de um quadro 

institucional estabelecido pelo Estado. 

“A história da televisão neste imenso Estado federativo que é o Brasil participa da 

história da integração nacional
37

. A televisão assumirá um papel de vanguarda enquanto 

agente unificador da sociedade brasileira” (MATTELART, 1989, p. 36). De modo que, com o 

empurrãozinho do Estado, nos anos 60, a televisão já assumia um caráter comercial no país, 

com disputas de verbas publicitárias e busca de maior audiência. No que diz respeito à 

produção de teledramaturgia, em 1964, com a exibição de O direito de nascer na TV Tupi e 

sua expressiva audiência, se inicia o que Campedelli (1985) chama de “era da telenovela” na 

televisão brasileira. 

Sendo assim, a estreia da TV Globo (26 de abril de 1965, no Rio de Janeiro) se dá em 

um período em que as emissoras existentes no país já atuavam de acordo com estratégias 

mercadológicas e começavam a produzir teledramaturgia em ritmo industrial. Contudo, 

quando os militares assumiram o poder em 1964, elas não se adaptaram às novas condições 

políticas e econômicas do país. Já a empresa de Roberto Marinho rapidamente se ajustou às 

regras da ditadura.  

“Acompanhando o regime instaurado em 1964 nos seus objetivos de integração do 

país, a Rede Globo se colocava como porta-voz oficioso de um governo no qual a idéia de 

soberania compete com a ideologia da segurança nacional” (MATTELART, 1989, p. 46). De 

modo que, “ao combinar administração profissionalizada e suporte político ao governo, o 

grupo multimídia cresceu em proximidade com o regime, tornando-se o maior beneficiário 

dos novos recursos tecnológicos” (HAMBURGER, 2005a, p. 32). 

Desde o início, a TV Globo procurou produzir perto de 60% de sua programação e, 

com o passar dos anos, a dramaturgia foi adquirindo cada vez mais espaço na grade horária da 

emissora. Na transmissão inaugural, além da novela Ilusões Perdidas, foi exibido o seriado 

Rua da Matriz. Com seis episódios, a obra inspirava-se em Coronation Street, programa que 

teve grande audiência na televisão inglesa nas décadas de 60 e 70. As histórias abordavam 

temas do cotidiano, como amor, vida familiar, inveja, esperança, angústia e desprezo 

(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003). 

                                                 
37

 Hamburger (2005a) explica que a política de integração nacional atingiu seu objetivo tardiamente. Ela cita 

que, em 1960, somente 4,6% dos domicílios brasileiros possuíam TV. Esse número subiu para 22,8% em 1970 e 

para 56,1% em 1980. Em 1991, 71% dos domicílios possuíam pelo menos um aparelho. De modo que é quando 

a censura já está em declínio que a televisão se torna disponível na maior parte do território do país.    
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Na semana de estreia, a emissora também lançou os seriados 22-2000 Cidade Aberta 

(30 episódios), que contava as aventuras do repórter policial Márcio Moura, e TNT (sete 

episódios), uma história sobre três modelos que viajavam pelo mundo promovendo a moda 

brasileira. Naquele momento inaugural, além de não haver um horário reservado para o 

formato na programação (as séries foram transmitidas, respectivamente, às 18h30, às 22h e às 

20h), os seriados não se encaixavam em um padrão. Embora TNT e 22-2000 tenham sido 

exibidos uma vez por semana (o usual na atualidade), cada uma das seis histórias apresentadas 

em Rua da Matriz foi contada de segunda a sexta (característica mais presente nas 

minisséries). Fatos comuns a um período de desenvolvimento, que a Globo vivenciou 

aceleradamente até o início dos anos 70.   

 

Em 1966, Roberto Marinho adquiriu a TV Paulista e lançou sua emissora 

paulistana. Em 1968, a rede inaugurou sua terceira estação geradora em Belo 

Horizonte. (..) Em 1969, a Globo estreou o Jornal Nacional, primeiro 

noticiário nacional a ser transmitido simultaneamente para diversas regiões 

do país, inaugurando assim a Rede Globo de Televisão. Em 1970, com 

Irmãos Coragem, as novelas passaram a ser transmitidas nacionalmente 

(HAMBURGER, 2005a, p. 32/33).  

      

Em 1969, também ocorreu a estreia da novela Véu de Noiva. Exibida às 20h, a obra 

representou uma investida da TV Globo na modernização das telenovelas através de enredos 

atuais e voltados para a realidade brasileira e inovações formais como a elaboração de tramas 

mais ágeis, uso da linguagem coloquial e criação de histórias paralelas. Desenvolveu-se 

também uma estética realista que se estenderia a toda teledramaturgia produzida pela 

emissora. É nesse período que a dobradinha “novela das oito” - Jornal Nacional começa a se 

estabelecer como sustentáculo de audiência da Rede Globo, sendo responsável também pelo 

aumento de público de programas anteriores e posteriores ao chamado horário nobre.  

  
No original, prime time: expressão usada na TV norte-americana que 

significa algo como ‘horário de primeira qualidade’. É compreendido entre 

as 19 e as 22 horas, sendo que cada segundo de comercial veiculado nesse 

período custa mais caro. No Brasil, o jornalista e apresentador Hilton Gomes 

batizou essa faixa de ‘horário nobre’ no final da década de 50 (BRAUNE; 

RIXA, 2007, p. 296).  

 

Tais mudanças na forma de fazer teledramaturgia estavam integradas a um conjunto 

maior de ações empreendidas pela emissora no início da década de 70 com o intuito de 

implementar o famoso Padrão Globo de Qualidade. Ele incluía uma reestruturação total da 

grade de programação – “organizada, horizontal e verticalmente, ao longo dos horários, dos 

dias e da semana, de forma a habituar o telespectador a assistir TV” (BORELLI; PRIOLLI, 
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2000, p. 162) –, da produção de programas – através de um “corpo de convenções formais que 

garantiu um estilo próprio às programações da emissora” (HAMBURGER, 2005a, p. 35) – e 

da organização da própria empresa. 

  
O enunciado se expande e ganha corpo no cenário audiovisual brasileiro 

como discurso fundador de uma nova organização empresarial e artística, 

que abandona o amadorismo e o improviso e investe pesadamente - e faz 

publicidade disso – no planejamento e na qualidade de seus produtos 

(MOTTER; MUNGIOLI, 2007/2008, p. 160). 

 

Nesse sentido, “a Globo foi a primeira emissora de tevê a atribuir ao Ibope
38

 uma 

importância capital. Cliente assídua das sondagens dessa instituição que presta serviços a toda 

a mídia nacional, a Globo criou [em 1972] seus próprios departamentos de pesquisa
39

 e 

análise” (MATTELART, 1989, p. 58). Em tal contexto, surgem os horários fixos para as 

telenovelas, definidos de acordo com modelos de público
40

. Assim, os folhetins eram exibidos 

às 18, 19, 20 e 22 horas.  

Até janeiro de 1979, o último horário foi dedicado a propostas inovadoras e tramas 

mais sofisticadas, a exemplo de Saramandaia (1976). “As telenovelas das 22h mantinham três 

características que são destacadas por Narciso Lobo (2000): riqueza nos diálogos, 

personagens e histórias mais consistentes e algumas inovações de linguagem e estrutura” 

(MÜLLER, 2008, p. 3). Como veremos, posteriormente, tal espaço de experimentação é 

ocupado pelos seriados e, logo em seguida, pelas minisséries.  

O investimento em um padrão de qualidade e na fidelização do público deu certo. Na 

década de 70, a TV Globo já era considerada uma campeã de audiência, liderando o mercado 

monopolizado pela Record e ultrapassando a produção de novelas da Excelsior, outrora as 

maiores do país
41

 (CAMPEDELLI, 1985). Por outro lado, no citado período, a emissora 

enfrentou as restrições e os prejuízos causados pelo fortalecimento da censura
42

 federal no 

                                                 
38

 O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística foi fundado em 1942.  
39

 A pesquisa estabelece o padrão de medida que rege as relações entre os diversos agentes envolvidos na 

produção. Ela indica maior ou menor aceitação do público à programação, funciona como instrumento de 

pressão sobre criadores, serve de critério de avaliação do desempenho de equipes e é o indicador que guia 

decisões de anunciantes e define preços de anúncios por horário (HAMBURGER, 2005a, p. 156).  
40

 “Esses ‘segmentos’ do público, não necessariamente existem enquanto grupo empírico, porém como 

‘comunidades imaginárias’’’ (HAMBURGER, 2005a, p. 158). 
41

 Poderosas na década de 60, a Tupi e a Excelsior se enfraqueceram gradativamente até terem suas licenças 

canceladas pelo governo. A primeira em 1971 e a segunda em 1980 (HAMBURGER, 2005a). 
42

 “Em 1967, uma lei de imprensa criada pelo regime militar aumentou o poder da censura. Em dezembro de 

1968, o Ato Institucional nº 5 (AI-5) limitou a liberdade de discurso e aumentou o controle político sobre várias 

áreas da vida brasileira, incluindo jornais, universidades, editoras, espetáculos, rádio e televisão. Em 1970, 

durante os anos mais duros do autoritarismo, o presidente Garrastazu Médici baixou um decreto proibindo 

publicações e programações consideradas “ofensivas à moral e aos bons costumes” (HAMBURGER, 2005a, p. 

34). 
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país. Nesse sentido, em 1975, com 36 capítulos gravados, a novela Roque Santeiro (1985) foi 

impedida de ir ao ar e a comédia de costumes A Grande Família (1972), que, de modo bem 

humorado fazia críticas sociais à realidade brasileira, teve diversos episódios cortados. 

Dessa maneira, é somente em abril de 1978, com o lançamento de Ciranda 

Cirandinha, que o investimento na modernização e nacionalização de temáticas se estende à 

produção de seriados. Com sete episódios, o programa traçava um painel do comportamento 

juvenil no final dos anos 70, tendo por cenário a zona sul do Rio de Janeiro. Além de 

reproduzir o ambiente próprio da juventude alternativa da época, o seriado “caracterizava-se 

também pela agilidade das cenas e dos diálogos. Com o objetivo de favorecer a maior 

identificação com os jovens, muitas músicas foram usadas para pontuar a narrativa” 

(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003, p. 384). “Apesar de ter sofrido com a censura, a série 

fez grande sucesso, o que motivou a emissora a investir neste novo formato de programa” 

(MEMÓRIA GLOBO, 2008). 

No ano seguinte, quando se iniciava um processo lento e gradual de abertura
43

 

democrática no país, a Globo conquistou uma irrestrita adesão do público com as chamadas 

Séries Brasileiras: Carga Pesada, Malu Mulher e Plantão de Polícia. Tratava-se de um 

contexto em que a programação de dramaturgia totalmente pautada pelas telenovelas – quatro 

produções exibidas todas as noites – já apresentava desgaste. Tendo estabelecido três grandes 

horários para o formato (18, 19 e 20h), a emissora optou por destinar a faixa das 22 horas aos 

seriados (MÜLLER, 2008). 

 

Conforme as palavras do diretor Daniel Filho, então responsável por esse 

espaço de criação (...): Acho que o seriado é também um produto da abertura 

proposta pelo país, na medida em que teremos chance de mergulhar mais 

fundo em nossa realidade. E como no seriado cada episódio é fechado em si 

mesmo, nasce a oportunidade de se dar um tratamento não-romântico, o que 

a novela não permite, devido ao seu gênero e forma. (...) A idéia era fazer 

um painel do Brasil em seus diversos aspectos, a cada semana. (...) Temos o 

Plantão de Polícia, ambientado no Rio, atingindo a grande cidade sob o 

ponto de vista do noticiário policial, que é muito amplo. Já Carga Pesada 

nasceu a partir de uma proposta de série sobre o interior do Brasil. (...) 

Nessas duas séries, vamos falar da problemática urbana e rural. Ficava 

faltando a abordagem existencial. Aí entra Malu Mulher... (MATTELART, 

1989, p. 116).   

 

                                                 
43

 “Com a abertura política do governo João Figueiredo (...) a já adolescente Globo desloca-se, progressiva e 

discretamente, para uma posição de ‘independência’ do regime, mantendo-se entretanto fiel, nos momentos 

cruciais” (PRIOLLI apud MATTELART, 1989, p. 47).  
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Assim, mesmo enfrentando eventuais problemas com a censura, a partir da ideia 

central de compor um retrato da condição da mulher brasileira, Malu mulher discutiu aborto, 

emancipação feminina, orgasmo, métodos anticoncepcionais, homossexualidade e outros 

assuntos polêmicos para a época em seus 76 episódios. O seriado foi vendido para 52 canais 

de televisão de diversos países (MAIOR, 2006). Com 50 episódios, Carga Pesada tratava de 

aspectos sociais como a reforma agrária e o trabalho escravo no Brasil e transformou os 

protagonistas Pedro e Bino em ídolos nacionais. “Ao contrário dos seriados norte-americanos, 

a ação de Plantão de Polícia não se prendia à violência, já que a equipe de criação havia 

optado por contar o lado humano das histórias” (DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003, p. 

393). O seriado contou com 80 episódios.  

       
Estas produções não só obtiveram grande resposta de público e crítica, como 

também proporcionaram uma renovação nos autores da casa. 

Domingos Oliveira, Aguinaldo Silva, Euclydes Marinho, Doc Comparato, 

Antônio Carlos da Fontoura, entre outros, são alguns nomes que passaram a 

assinar produções da emissora a partir dessa data (MEMÓRIA GLOBO, 

2008). 

 

Nesse sentido, Motter e Mungioli explicam que os produtos de teledramaturgia criados 

pela TV Globo foram incorporando as demandas sociais e simbólicas de seu público, 

sobretudo, devido à “percepção artística de autores e produtores que se consideravam 

responsáveis pelo ‘despertar’ da consciência da imensa população brasileira que só tem 

acesso a bens culturais por meio da televisão” (2007/2008, p. 164). Muitos desses 

profissionais atuavam no teatro antes do golpe de Estado de 1964 e, frente à constante 

vigilância por parte dos censores a este setor de criação artística e intelectual, transferiram 

para a televisão a análise da realidade brasileira na qual estavam engajados (MATTELART, 

1989). 

Em 1982, as minisséries passaram a compor a grade de programação da TV Globo, 

trazendo novos ares à faixa das 22 horas. “Apesar da inserção na grade de programação e o 

horário de exibição não serem, em um primeiro momento, decisivos para a definição do 

formato, tornaram-se questões importantes para a construção de um ambiente que conferia 

certa autonomia na execução das minisséries” (RONDINI, 2007, p. 2). As cobranças por 

maiores índices de audiência são incisivas e constantes em relação aos programas que fazem 

parte do prime time da emissora, pois seus intervalos comerciais são os mais caros da 

televisão brasileira. Por não estarem enquadrados nessa faixa de horário, as minisséries e 

seriados sofrem menos pressão nesse sentido.   
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Por outro lado, “essa posição na grade horária pressupõe um público mais seleto que o 

das novelas, em princípio com um leque maior de opções eventuais de lazer e mais exigente 

quanto ao nível de elaboração dos programas que passam na telinha” (BALOGH, 2002, p. 

123-124). Assim, reservou-se para a dramaturgia exibida às 22 horas não só a tarefa de 

aprofundar “questões comportamentais, de violência ou históricas que, pressupunha-se, não 

agradariam nem aos censores, nem ao público do horário nobre (RONDINI, 2007, p. 2), 

demanda que os seriados já atendiam, mas também a produção de programas de acabamento 

mais primoroso em termos de reconstituição histórica, direção de elenco, elaboração de 

roteiro e inovações na linguagem televisual – características da minissérie.  

Entusiasmado com o novo formato, em depoimento publicado na revista Veja de 28 de 

abril de 1982, Paulo Afonso Grisolli (diretor de Lampião e Maria Bonita, obra inaugural com 

oito capítulos) argumentava que a minissérie tinha tudo para agradar: “é a filha mais 

inteligente da novela: é a mais madura, mais objetiva, mais brasileira” (VEJA, 1982). 

Inicialmente, foram transmitidas produções originais, a exemplo de Moinhos de Vento (1983, 

cinco capítulos). Somente em 1984, surgiu a primeira minissérie adaptada, com nove 

capítulos: Anarquistas, graças a Deus, baseada no livro homônimo de Zélia Gattai.       

 

Uma das possíveis justificativas para que as minisséries adaptadas tenham 

aparecido somente dois anos depois, após oito produções não-adaptadas 

seguidas, é a influência das Séries Brasileiras. Os seriados eram produzidos, 

muitas vezes com fatos reais ou retratavam situações da época com a ficção. 

E no início das minisséries, as histórias também tinham essa característica, 

como por exemplo, Bandidos da Falange, Avenida Paulista e Quem Ama 

não Mata, que tinha como principal trama um crime passional numa época 

em que estavam acontecendo vários assassinatos deste mesmo tipo 

(MÜLLER, 2008, p. 8). 

 

Com o abrandamento da ação da censura federal em 1979, “paradoxalmente, o que se 

observou foi uma extensa crise de idéias, talvez motivada justamente pelo afrouxamento das 

amarras (...). O que se pode notar aqui é uma repetição de temas ao longo de vários trabalhos 

e diferentes autores” (PERET, 2005, p. 83). Em resposta a tal “bloqueio criativo”, 

protagonizado pelas telenovelas, a Globo não apostou somente na produção de minisséries. 

“Há todo um período da Rede Globo, nascido da estratégia de ‘novos formatos’, que 

visava atingir o público jovem e cujo produto mais famoso é o seriado Armação Ilimitada, 

que se caracterizava precisamente por essa edição extremamente ágil, entre outras inovações” 

(BALOGH, 2002, p. 79). A partir da trama protagonizada por três jovens que viviam um 

triângulo amoroso (Juba, Lula e Zelda), Armação Ilimitada (1985, 174 episódios) apresentou 

uma proposta totalmente inovadora para os padrões dos seriados exibidos até então. A 
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linguagem utilizada mesclava quadrinhos, rádio, cinema, publicidade e videoclipe, algumas 

cenas ganhavam um tom surreal e o estilo narrativo do programa variava constantemente.  

  
Entre as suas várias virtudes, o seriado se distingue pela sua imensa 

capacidade de metamorfose (ele nunca é a mesma coisa a cada novo 

episódio) e pela sua voracidade em “deglutir” antropofagicamente todos os 

outros formatos televisuais, para devolvê-los em seguida sob a forma de 

paródia (MACHADO, 1999, p. 157).      

 

Mas, ainda que branda, a censura continuava interferindo na exibição dos programas. 

Por exemplo, a Globo precisou gravar com antecedência e submeter aos censores todos os 

capítulos da minissérie Bandidos da Falange (1983, 20 capítulos). Com isso, além de ter a 

estreia adiada em cinco meses, a obra só foi liberada para o bloco das 23h e não pôde exibir 

mortes e diálogos e cenas em que intervinham prostitutas (MATTELART, 1989). Por outro 

lado, “se a censura exercida pelas autoridades federais é bastante fácil de ilustrar – deve 

invocar razões, impor motivos –, (...) a censura praticada pela Globo se deixa dificilmente 

pegar em flagrante delito, a menos que se apresentem casos marcantes” (MATELLART, 

1989, p. 73). 

 

No final dos anos 1980 e começo dos 90, várias matérias jornalísticas 

apontaram para o exercício da auto-censura na Globo. Por outro lado, em 

mais de uma vez dirigentes da emissora reafirmaram essa auto-censura. Em 

uma delas o presidente da emissora, Roberto Marinho, declarou: “É assim 

que funciona. Tudo faz parte de um sistema. Quem quiser falar coisas 

livremente deve escrever um livro ou montar sua própria emissora de 

televisão” (RONDINI, 2007, p. 3).  

 

 Segundo seu diretor Herval Rossano, a minissérie O portador (1991) foi reduzida de 

24 para 12 e posteriormente para oito capítulos, por exigência da direção de programação da 

emissora (RONDINI, 2007). No livro O Carnaval das imagens, os Matterlart citam um 

depoimento do roteirista Doc Comparato sobre o assunto: “todos nós [escritores] sofremos 

muitas interdições, como a maioria das pessoas aqui. (...) Não escrevo exatamente com a 

profundidade que desejaria. Mas não vou contra minhas próprias idéias. Não estou jamais em 

desacordo com aquilo que escrevo” (MATTELART, 1989, p. 120).  

A censura oficial deixou de intervir nos programas de teledramaturgia em 1988, 

quando a nova Constituição passou a abolir qualquer tipo de censura. No entanto, o fim do 

regime militar e da censura não se traduziu na “diminuição da ingerência política sobre as 

emissoras de televisão. Embora a nova constituição houvesse eliminado a censura, o sistema 

de concessão e controle das emissoras de televisão continuou sob a alçada política, passando 

do Executivo para o Legislativo” (HAMBURGER, 2005a, p. 36). 
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Some-se a isso o fato de que, “além das pressões da censura política (...), existiu e 

continua a existir a obsessão da censura moral unida contra a pornografia, o erotismo, a 

liberação sexual” (MATTELART, 1989, p. 72). Um exemplo é a entidade chamada “O 

amanhã de nossos filhos”. Ela foi fundada em 1989 para mobilizar a opinião pública contra 

programas de TV que agredissem a “boa formação moral e intelectual das novas gerações” 

(BRAUNE; RIXA, 2007, p. 175). 

Nos anos 90, o público da televisão brasileira se modificou bastante. Com a 

estabilidade do Plano Real, a venda de TVs aumentou consideravelmente no país e as classes 

D e E passaram a ter aparelhos em suas casas. Além disso, em 1993, houve uma 

popularização do controle remoto (e, por consequência, a diminuição da fidelidade do público 

a uma determinada emissora) e a implantação da televisão paga no Brasil em 1991. Aliado a 

tais mudanças conjunturais, no citado período, a Rede Manchete e o Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT) e, mais tarde, a Rede Record, reintroduziram a competição no mercado 

televisivo e desafiaram o domínio de 20 anos da Rede Globo. Uma concorrência que se deu, 

sobretudo, no campo da teledramaturgia e do telejornalismo.   

Assim, para citar um exemplo, em 1990, quando a Globo ainda investia no ritmo 

frenético que caracterizou programas como Armação Ilimitada, a concorrente Manchete 

abocanhou boa parte da audiência da emissora ao exibir a novela Pantanal, que trazia “um 

ritmo lento, calmo, mimético, do lento fluir dos caudalosos rios pantaneiros” (BALOGH, 

2002, p. 79) e “fez da exibição quase turística da paisagem local – incrementada por uma 

sensualidade ousada (...) – um de seus atrativos” (HAMBURGER, 2005a, p. 37). Numa 

tentativa de recuperar a atenção do público, a Globo lançou em julho do citado ano a 

minissérie Riacho Doce (40 capítulos), que apostava na mesma fórmula do folhetim 

produzido pela emissora rival: paisagens belíssimas do litoral nordestino e cenas de nudez 

protagonizadas por Vera Fischer e Carlos Alberto Ricceli.   

Além disso, para competir com a rápida resposta das outras emissoras a oscilações da 

audiência em termos de horários e programação, a TV Globo também flexibilizou a sua grade, 

até então muito valorizada pelo diferencial da estabilidade. Rondini (2007) explica que, no 

caso das minisséries, os horários anunciados de entrada na programação chegaram a ter 

variação de até uma hora e meia, com exibição entre 21h30 e 23 horas. Apesar do incômodo 

causado pelas já citadas emissoras rivais, Borelli e Priolli (2000) concluem que nos anos 90 o 

público permaneceu fiel à TV Globo, ainda que tenha buscado outras ofertas, de modo geral, 

após o horário nobre (o que afetou a audiência das minisséries e seriados).  
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Sobre o tema, em uma análise das minisséries exibidas pela Rede Globo entre 1982 e 

2008, Müller (2008) observou uma queda significativa nos índices de audiência a partir de 

2001. Em seu estudo, a autora enumera fatores internos que podem ter levado a tal diminuição 

do público. O futebol às quartas-feiras seria um empecilho à fidelização, uma vez que as 

pessoas trocam de canal e não necessariamente retornam à emissora. Além disso, o reality 

show Big Brother Brasil, que precede as minisséries na grade de programação, foi 

considerado um grande vilão. Em determinados dias da semana, o programa é estendido e 

chega a terminar às 23h30. Coincidência ou não, é justamente no ano de estreia do programa, 

2001, que a audiência das minisséries diminui de forma expressiva. 

No que diz respeito à produção de minisséries, Müller conclui que “no início o número 

de produções por ano era maior. Em alguns momentos, se chegou a produzir cinco minisséries 

no mesmo ano. Até 1994, a média de produções era de três por ano e a partir desta data, a 

média cai para 1,5 produções” (2008, p. 5). Além disso, a autora identifica um empate entre 

adaptações de obras literárias e textos originais – exatamente 30 de cada tipo. Aliado à queda 

no número de produções, na pesquisa, se observa um aumento na média de capítulos por 

minissérie, alternativa que diminui os custos de produção. “A média geral que havia sofrido 

uma diminuição até 1998, dobra passando de 16,4 para 32,17 capítulos por minissérie” 

(MÜLLER, 2008, p. 8). 

Em uma interessante análise sobre o cenário audiovisual brasileiro nos anos 2000, 

Bahia e Amâncio sinalizam a crescente consolidação de uma lógica convergente e de 

narrativa transmidiática, caracterizada por um modus operandi “que encara o produto 

audiovisual de maneira integrada e interconectada, considerando as diferentes potencialidades 

mercadológicas das diversas plataformas midiáticas” (BAHIA; AMÂNCIO, 2010, p. 125). 

Criada no final dos anos 90, a Globo Filmes – departamento de cinema da TV Globo – é 

entendida como a mais “evidente agente deste projeto”, sendo o filme O auto da 

Compadecida (2000) – uma reedição da minissérie homônima exibida na TV Globo em 1999 

– considerado o projeto piloto da reinvenção do audiovisual brasileiro. 

Nos anos 2000, não somente O Auto da Compadecida como parte significativa das 

minisséries e seriados produzidos pela Globo estiveram totalmente conectados a este 

fenômeno de convergência, a começar por duas das três obras analisadas nesta pesquisa: os 

seriados Carandiru, outras histórias (2005) e Ó pai, ó (2008/2009). Além destes produtos, 

podemos citar a minissérie A invenção do Brasil (2000), que deu origem ao filme Caramuru, 

A invenção do Brasil (2001) e o seriado Cidade dos Homens (2002), um desdobramento do 

especial “Palace II”, que também serviu de base para o filme Cidade de Deus (2002).  
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A narrativa transmidiática citada por Bahia e Amâncio também se fez presente na 

inovadora minissérie Capitu (2008). Além de subverter a tendência de rigorosa constituição 

histórica em tramas de época (na obra, figurinos do século XIX convivem com tatuagens, 

aparelhos de mp3, figurantes do século XXI e cenários contemporâneos) e mesclar elementos 

do cinema mudo, ópera, teatro e cultura pop, a minissérie ganhou o site interativo Mil 

Casmurros. Ao promover uma leitura coletiva da obra de Machado de Assis, a iniciativa 

rendeu à emissora um prêmio no Festival Internacional de Publicidade de Cannes.       

De modo geral, as minisséries e seriados produzidos pela TV Globo possuem um 

elemento em comum: os dois não se tornaram um formato fixo na grade de programação da 

emissora (os meses e os horários de exibição e a quantidade de produções anuais não 

obedecem a um padrão). No entanto, a presença das minisséries na emissora é muito maior. 

Tendo começado a produzir o formato em 1982, a Globo não exibiu minisséries somente nos 

anos de 1987, 1996 e 1997. Por outro lado, embora presente na grade da emissora desde a sua 

transmissão inaugural em 1965, somente durante os anos 2000 houve a exibição de ao menos 

um seriado por ano. 

Assim, se por um lado “a emissora criou uma grade de programação rígida com ênfase 

absoluta na ficção” (BALOGH, 2002, p. 159) – Vale a pena ver de novo, Malhação, novela 

das seis, das sete e das 21h, minisséries e seriados –, o que se observa é um predomínio das 

novelas e das minisséries. “Naturalmente, razões de ordem material fundamentam essa 

escolha; sabe-se que a telenovela é, relativamente à sua extensão, muito mais econômica” 

(PALLOTTINI, 1998, p. 48). Em relação às minisséries, embora muito mais custosas para a 

emissora, elas se tornaram o mais prestigiado formato de teledramaturgia, em destaque 

quando promovem adaptações de obras literárias. Nesse sentido, as minisséries atuam “como 

uma forma de legitimação do veículo TV no conjunto das produções culturais nacionais” 

(REIMÃO apud MÜLLER, 2008, p. 9). 

Neste capítulo, discutimos o modo como compreendemos as representações e 

apresentamos os desafios que se colocam à análise das representações midiáticas frente à 

multiplicidade de constituições identitárias – debate que direciona este trabalho para a busca 

de representações diversificadas. Por outro lado, diante da insuficiência de investigar as séries 

televisivas como um produto isolado, buscamos aqui situá-las dentro de um contexto 

sociocultural permeado pela comunicação de massa. Da mesma forma, por nos esforçarmos 

em unir à análise de conteúdo a observação de elementos formais, introduzimos um debate 

sobre linguagem teledramatúrgica. Aliadas às proposições queer sobre gênero e sexualidade, 

tais discussões são centrais para o refinamento das análises apresentadas a seguir. 
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4 “EU SOU GENTE, MUITO GENTE”: ANÁLISE DAS SÉRIES 

 

 

Podemos afirmar que travestis vêm sendo retratadas com frequência especificamente 

em dois formatos presentes na televisão brasileira desde os anos 80: programas de auditório e 

telejornais popularescos. Nos primeiros, elas se destacam pelo talento e glamour que 

esbanjam nos palcos. Dois deles são memoráveis. No Show de Calouros (SBT), apresentado 

por Silvio Santos, travestis e transformistas exibiam seus números e disputavam um prêmio. 

A competição não estava presente no quadro “Eles e Elas”, do Programa do Bolinha 

(Bandeirantes). Além das artistas, que faziam shows e deixavam os contatos para 

contratações, nele havia uma comentarista travesti: Thelma Lipp. 

Por outro lado, nos telejornais sensacionalistas, travestis prostitutas são filmadas, 

sobretudo, durante brigas com clientes que se recusam a pagar o programa. Usualmente, elas 

são identificadas como agressoras e tratadas de forma pejorativa pelos repórteres, mas, 

recentemente, este tipo de abordagem resultou em um processo administrativo em São Paulo. 

Em dezembro de 2010, José Luiz Datena foi advertido pela Secretaria de Justiça de São Paulo 

por cometer discriminação homofóbica no programa Brasil Urgente (Band). 

No que diz respeito às telenovelas, a presença de travestis tem sido menos 

significativa. Assim, na TV Globo, emissora aqui investigada, identificamos somente a 

participação de Rogéria e travestis figurantes nas obras Tieta (1989), Paraíso Tropical (2007) 

e Duas Caras (2008). Mas, e quanto às travestis retratadas em minisséries e seriados globais? 

Quem são elas e como vem sendo representadas? Neste capítulo, discutimos este tema a partir 

da análise de três produtos: Carandiru – outras histórias, Queridos amigos e Ó paí, ó.   

 

4.1 CORPUS EMPÍRICO E MÉTODO DE ANÁLISE 

 

Nos capítulos anteriores, explicitamos as perspectivas teóricas e os conceitos que 

fundamentam este trabalho. Aqui, iremos apresentar nosso objeto de análise, quais os critérios 

que nortearam sua escolha e os meios utilizados para o estudo do mesmo.  

 

4.1.1 Delimitação do corpus 
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Inicialmente, o nosso objetivo era tratar de representações da travestilidade e da 

transexualidade. Por conta disso, a construção do corpus empírico foi orientada pela busca de 

seriados e minisséries da Rede Globo que possuíssem personagens travestis e transexuais cuja 

participação na trama fornecesse elementos para uma discussão sobre questões de gênero e 

sexualidade. Além disso, buscamos obras exibidas entre 18 e 23 horas, uma vez que este é o 

período do dia que, historicamente, a emissora dedicou a programas de teledramaturgia.  

Procuramos por minisséries e seriados que se encaixassem nos critérios citados a partir 

das seguintes atividades: leitura de fichas técnicas e sinopses disponibilizadas nos sites 

Memória Globo e Teledramaturgia; leitura das obras Guia Ilustrado TV Globo Novelas e 

Minisséries, Dicionário da TV Globo vol. 1: Programas de Dramaturgia & Entretenimento, 

Almanaque da TV Globo, Almanaque da TV – histórias e curiosidades desta máquina de 

fazer doido e Memória da telenovela brasileira; navegação em sites de séries e, em alguns 

casos, apreciação das próprias obras. 

Através destas ações, identificamos somente a presença de personagens travestis, em 

três obras. O seriado Carandiru, outras histórias (2005, 10 episódios), no qual a experiência 

de ser travesti dentro de um contexto prisional é problematizada, destacadamente, a partir da 

personagem Madona; a minissérie Queridos amigos (2008, 25 capítulos), que apresenta 

Cíntia, uma cantora de boate que circula entre intelectuais de classe média, e Brenda, uma 

prostituta de luxo; e o seriado Ó paí, ó (2008/2009, 10 episódios), cuja trama inclui Yolanda, 

prostituta e moradora de um cortiço no Centro Histórico de Salvador. Embora não possamos 

afirmar que não existiram outras personagens travestis nas minisséries e seriados da Globo (o 

que exigiria a observação direta de mais de cem produções), o contexto político anterior à 

década de 90, no qual vigorava a ditadura militar e uma forte censura aos meios de 

comunicação, torna pouco provável a presença desse grupo social na tela da TV neste 

período
44

.  

Sendo assim, nosso corpus empírico é constituído por uma minissérie (Queridos 

amigos) e dois seriados (Carandiru, outras histórias e Ó pai, ó) produzidos nos anos 2000. 

Trata-se de um período em que os realizadores de obras teledramatúrgicas não sofrem mais 

com as intervenções da censura estatal, o que expande a liberdade criativa propiciada pelos 

                                                 
44

 Nesse sentido, citamos duas situações que corroboram a suposição. “Com o golpe e o fechamento político 

cultural do final da década de 60, [a travesti] Rogéria foi proibida de aparecer na televisão, seus shows não mais 

eram divulgados pela grande imprensa” (OLIVEIRA, 1994, p. 61). Em 1985, período de abertura democrática no 

país, nem mesmo personagens travestidos (que se vestem de mulher porque precisam se disfarçar, investigar 

alguém ou devido a outro motivo externo) escaparam da censura. É o caso de Um sonho a mais. Os realizadores 

da novela foram proibidos de continuar exibindo as personagens Anabela, Floribela e Clarabela (BRAUNE; 

RIXA, 2007). 
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formatos. Além disso, são representações construídas em uma década na qual as travestis já 

reivindicam seus direitos através de uma luta nacionalmente articulada (a ANTRA foi criada 

no ano 2000) e ganham visibilidade estabelecendo discursos contra-hegemônicos com o apoio 

do Estado (o Programa Brasil sem Homofobia foi lançado em 2004). 

 

4.1.2 Método de análise 

        

Lançando mão de uma perspectiva teórica que concebe gênero e sexualidade como 

constituições performativas, analisamos aqui quais normas e valores são colocadas em pauta, 

em que medida eles são problematizados e/ou reiterados, e se, nesse processo, as personagens 

travestis são representadas como seres abjetos ou pessoas humanizadas
45

. Para tal, nos 

baseamos no método46 de análise elaborado por Colling (2008), a partir dos estudos de 

Moreno sobre a personagem homossexual no cinema brasileiro (2002) e de Peret (2005) a 

respeito da representação social da homossexualidade na telenovela brasileira. Considerando a 

particularidade da temática aqui investigada, foram feitos ajustes e acréscimos aos tópicos de 

análise.  

De modo que, para investigar as séries, interpretamos os seguintes elementos: 

identidade de gênero e identidade sexual que a própria personagem assume na trama; 

caracterização; gestualidade; profissão; uso de recursos de linguagem nas cenas em que as 

personagens analisadas participam (tamanho e ângulo dos planos e elementos sonoros) e 

aspectos narrativos (posições que as personagens analisadas ocupam na trama e como são 

caracterizadas narrativamente).         

Investigar representações de grupos identitários (em destaque, os que se definem a 

partir de critérios reversíveis e recambiáveis) traz um obstáculo para o pesquisador: como 

identificar nos produtos analisados as categorias sem correr o risco de atribuir erroneamente 

uma identidade à personagem? Por conta disso, neste trabalho, procuramos nos orientar, 

primeiramente, pela identidade de gênero e identidade sexual que a própria personagem 

assume na trama (COLLING, 2008). Não nos pautamos necessariamente pela utilização do 

                                                 
45

 Em concordância com os critérios de avaliação expostos em capítulo anterior. 
46

 O mesmo também é influenciado pela Teoria Queer e vem sendo aplicado na análise da representação de 

personagens “não-heterossexuais” em diversas telenovelas da Rede Globo de Televisão pelo grupo de pesquisa 

em Cultura e Sexualidade (CuS). Tais análises podem ser acessadas através do endereço: 

http://www.cult.ufba.br/cus 

http://www.cult.ufba.br/cus
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termo
47

 travesti e sim pelo uso de palavras com desinência de gênero feminino para falar de si 

mesma e de gírias e expressões próprias. Além disso, levamos em conta como a personagem 

analisada é vista por outros personagens e consultamos os sites de divulgação das séries (que 

oferecem uma descrição das pessoas que fazem parte da trama). 

Como vimos no capítulo 2, ser travesti é, sobretudo, cultivar diariamente uma imagem 

feminina. Para tal, a vestimenta constitui uma eficiente forma de comunicação. “O sentido 

que se atribui às roupas e aos acessórios liga-se a um campo mais amplo de significados que 

extrapola a idéia de um ‘gosto pessoal’, vinculando-se às normas de gênero que estabelecem 

determinadas formas de cobrir os corpos-sexuados”. (BENTO, 2006, p. 162-163). Entretanto, 

vestir-se como mulher corresponde a somente uma parcela do projeto de construção da 

feminilidade travesti, que inclui alterações corporais. Nesse sentido, analisamos aqui a 

caracterização da personagem. Constituindo de forma mais ampla a identidade visual da 

mesma, a caracterização diz respeito não somente aos adereços e às roupas, mas à aparência 

física, ao tom de voz, aos cabelos e à maquiagem (PALLOTTINI, 1998; GUIA ILUSTRADO 

TV GLOBO, 2010).  

Aliado à caracterização, outro elemento é fundamental para o aprendizado
48

 do 

feminino: a gestualidade (COLLING, 2008).   

    
A gestualidade refere-se às ações do corpo quando os atores se encontram: 

ritual de saudação ou de despedida (sinal de mão, aceno de cabeça, aperto de 

mão, abraços, beijos no rosto, na boca, mímicas, etc.), maneiras de consentir 

ou de negar, movimentos da face e do corpo que acompanham a emissão da 

palavra, direcionamento do olhar, variação da distância que separa os atores, 

maneiras de tocar ou de evitar o contato, etc. (LE BRETON, 2007, p. 44). 

 

Na década de 40, D. Efron realizou um estudo sobre a gestualidade com o intuito de 

comprovar que os gestos dos diversos grupos humanos são fatos sociais e culturais e não de 

natureza congênita. Para tal, elaborou três coordenadas que, por trazerem maior precisão ao 

estudo da gestualidade, também são utilizadas por nós: dimensão espácio-temporal 

(amplitude dos gestos, forma, plano de desenvolvimento, membros utilizados, ritmo); 

dimensão interativa (tipo de interação com o interlocutor, com o espaço ou com os objetos 
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 Kulick (2008) explica que, entre as travestis, é muito mais comum o uso de palavras com desinência de gênero 

feminino para falarem de si, pois entendem que travesti é um termo do gênero masculino (de fato, na língua 

portuguesa, ele é considerado um substantivo masculino). “A palavra preferida é ‘bicha’. Sendo um substantivo 

feminino, ‘bicha’ permite que uma travesti se refira, sem dificuldade, a outras travestis como ‘ela’” (KULICK, 

2008, p. 225).   
48

 “Mostrar movimentos leves e suaves com os braços e com o corpo todo, olhar de uma forma cândida e 

recatada, mover o cabelo e mesmo andar e sentar são movimentos aprendidos e aperfeiçoados a partir do modelo 

das outras travestis e da observação do feminino ao seu redor” (BENEDETTI, 2005, p. 104).  



99 

 

que fazem parte dele) e dimensão lingüística (gestos cuja significação é independente dos 

propósitos tidos ou ao contrário que os desdobra) (LE BRETON, 2007). 

Em capítulos anteriores, discutimos sobre a precária inserção de travestis no mercado 

de trabalho em nosso país. Entendendo que a dificuldade de obter empregos e o restrito 

conjunto de atividades que as travestis usualmente exercem ajudam a conformar um processo 

de abjeção destas pessoas, ao analisarmos as séries, identificamos a profissão (COLLING, 

2008) que as travestis desempenham nas tramas. Através da interpretação de tal aspecto, 

podemos avaliar a recorrência de possíveis associações entre a criminalidade e este grupo 

social e, também, perceber se, nos casos em que as personagem são prostitutas, elas são 

resumidas a esta dimensão de suas vidas. 

Por outro lado, como bem diagnostica João Freire Filho, um dos equívocos dos 

estudos sobre representações de grupos não hegemônicos em obras audiovisuais está no 

descuido com a “influência de todos os tipos de códigos e convenções narrativas, genéricas e 

estilísticas que participam ativamente da construção de sentido” (FREIRE FILHO, 2005, p. 

26). À luz de tais considerações e por entendermos que “os meios audiovisuais são um 

amálgama complexo de sentidos, imagens, técnicas, composição de cenas e muito mais” 

(ROSE, 2003, p. 343), incorporamos ao estudo dos tópicos citados acima a interpretação de 

elementos narrativos e recursos de linguagem
49

. 

Mesmo sendo exibidos de forma fragmentada na TV, em episódios autônomos ou em 

capítulos que exigem continuidade, minisséries e seriados apresentam ao telespectador uma 

narrativa - contínua sucessão de estados e transformações em que os sujeitos ora possuem ora 

não possuem o objeto que desejam (BALOGH, 2002). Os enredos são guiados pela ação das 

personagens, que podem ser classificadas de acordo com a posição que ocupam na trama 

(protagonista, antagonista, secundária) e a forma como são caracterizadas. A personagem 

plana é definida por um pequeno número de atributos, sejam eles típicos e invariáveis (tipo) 

ou fixos e ridículos (caricatura). Já a redonda, ou seja, complexa, é marcada por uma 

variedade maior de atributos, que podem ser físicos, psicológicos, sociais, ideológicos e 

morais (GANCHO, 2006). 

A narrativa televisiva, como abordamos em capítulo anterior, se diferencia da 

cinematográfica, entre outras coisas, pela centralidade dos diálogos e pela predominância do 

uso de planos próximos. Entretanto, a maneira de conceber e nomear os recursos de 
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 Como discutimos no capítulo 3, minisséries e seriados abrigam estruturas narrativas antigas e já consagradas 

em outras artes que convivem com novas formas (fragmentação e redundância) e recursos próprios ao meio 

televisivo. 
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linguagem são semelhantes. Por conta disso, descreveremos os elementos analisados neste 

trabalho - tamanho e ângulo dos planos e elementos sonoros - com base na obra A linguagem 

cinematográfica (2003), de Marcel Martin.  

Ao escolher os elementos que serão exibidos na tela, o realizador deve optar pelo 

tamanho em que o conteúdo será representado, de acordo com a distância entre a câmera e os 

objetos filmados. Quando se quer mostrar o ambiente em que a ação se desenrola, um plano 

geral é utilizado. A personagem pode ser enquadrada da cabeça aos pés (plano inteiro); do 

joelho para cima (plano americano); da cintura para cima (plano médio); ter seu rosto e busto 

filmado (primeiro plano ou plano próximo); ou ter apenas sua face enquadrada (close ou 

primeiríssimo plano). O realizador também pode mostrar apenas uma parte do rosto de uma 

pessoa ou fazer com que um objeto ocupe toda a tela (detalhe). “O tamanho do plano 

determina em geral sua duração, sendo esta condicionada pela obrigação de dar ao espectador 

tempo material para perceber o conteúdo do plano” (MARTIN, 2003, p. 37). 

Quando seu uso não é necessariamente relacionado à ação, os ângulos de filmagem 

podem acrescentar valor dramático ou significado psicológico a uma cena. O ato de filmar um 

personagem de baixo para cima (contra-plongeé), por exemplo, torna-o grandioso, dá 

impressão de superioridade e triunfo. Já o procedimento contrário (plongeé) pode esmagá-lo 

moralmente, inferiorizá-lo. Além disso, inquietude e desequilíbrio podem ser expressos, de 

modo subjetivo, a partir da utilização de um enquadramento inclinado. 

Como a própria palavra denuncia, o sucesso de uma obra audiovisual está 

condicionado a uma cuidadosa produção do áudio. Os sons do ambiente retratado, os efeitos 

sonoros, os ruídos, as músicas incidentais e as que fazem parte da trilha sonora da obra não 

somente “funcionam como um fermento, fazendo a cena crescer, ter mais vivacidade” (GUIA 

ILUSTRADO TV GLOBO, 2010, p. 27) como são fundamentais à construção do sentido na 

trama. Uma trilha pode acentuar o romantismo ou o clima urbano e contemporâneo de uma 

história; as letras das canções, por vezes, sugerem/antecipam o destino das personagens e 

diferentes efeitos sonoros dão um tom dramático ou cômico às cenas. 

Assim, para interpretar todos os aspectos citados anteriormente, assistimos todos os 

episódios e capítulos que compõem as séries investigadas, selecionamos e analisamos as 

cenas em que há participação das personagens travestis ou menção às mesmas e, no corpo do 

texto da análise, descrevemos integralmente apenas as cenas que nos fornecem subsídios para 

a discussão de nossas temáticas de interesse. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo 

analista é a transcrição da linguagem fílmica, eminentemente visual e sonora, para a 

linguagem escrita. É importante que sejam estabelecidos dispositivos de observação do filme, 
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para que não haja exposição a erros e averiguações incessantes (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 

1994). O mesmo pode ser dito das obras televisivas.  

Para transcrevermos as cenas analisadas da maneira mais completa possível, 

descreveremos o cenário utilizado; as personagens que aparecem nas cenas; postura e fala das 

mesmas, com respectivos recursos enfáticos e emocionais (grito, choro, riso, mudanças na 

entonação, etc) (PERET, 2005); recursos de linguagem (quando estes adquirirem significado 

que ultrapasse as questões relacionadas apenas à narrativa e à ação) e, eventualmente, com 

fins ilustrativos, utilizaremos fotografias das mesmas. 

No início de cada análise, apresentaremos as séries que compõem o corpus desta 

pesquisa a partir das seguintes informações: diretores, roteiristas, elenco principal, tempo de 

exibição, resumo do enredo, proposta central da obra, dados sobre o contexto de produção, 

audiência, repercussão social e eventuais prêmios conquistados. Estas últimas informações, 

que dizem respeito ao momento de criação e exibição das séries, foram coletadas a partir da 

observação de notas e reportagens publicadas na imprensa durante os meses em que os 

produtos analisados foram veiculados.     

Como a teledramaturgia é muito presente na cultura brasileira, há um grande número 

de artigos de jornal e revistas que acompanham o lançamento e a permanência no ar de cada 

programa. Em nosso país, as discussões sobre ficção televisiva (em destaque, a produzida pela 

Globo) ultrapassam a mídia segmentada e ocupam espaço de destaque na grande imprensa. O 

que configura um importante elemento regulador da opinião e das leituras do enorme público 

da TV aberta (BALOGH, 2002). Assim, ao optarmos por meios de veiculação nacional (e 

também pela possibilidade de acesso a tais conteúdos), consultamos os jornais Folha de São 

Paulo, O Globo e O Estado de São Paulo; as revistas semanais Veja, Isto é e Época e os 

portais voltados ao público LGBT Mix Brasil, A Capa e G Online.  

Após a exposição detalhada dos meios que utilizamos para desenvolver este trabalho, 

apresentaremos as análises das séries televisivas, realizadas com base no referencial teórico 

discutido nos dois capítulos anteriores. Nesse sentido, ressaltamos que as perspectivas 

teóricas e estudos empíricos sobre as travestis e o universo trans acionadas nesta pesquisa têm 

o objetivo de fornecer elementos para a investigação das séries e não atuam como modelos 

prescritivos aos quais as representações deveriam corresponder. Por fim, embora saibamos 

que, ao nos referirmos aos conceitos de gênero e sexualidade, possamos tratar de muitas 

questões, ao invés de elencarmos previamente temas de análise preferimos nos pautar pela 

observação das três séries que compõem nosso corpus empírico e, a partir daí, escolher os 

assuntos a serem discutidos.  
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4.2 CARANDIRU – OUTRAS HISTÓRIAS 

 

O seriado Carandiru – outras histórias foi exibido entre 10 de junho e 12 de agosto de 

2005, às sextas-feiras, às 23 horas. A obra é composta de dez episódios de cerca de trinta 

minutos, que foram veiculados na seguinte ordem: O julgamento; Ezequiel, o azarado; 

Indulto de Natal; Ao mestre com carinho; Além da imaginação; Pais e Filhos; Vila Prudente; 

Gênio do crime; Love Story I e II. Os programas têm direção de Hector Babenco, Márcia 

Faria, Roberto Gervitz e Walter Carvalho e direção geral de Hector Babenco. Fernando 

Bonassi, Victor Navas e Hector Babenco são os autores dos roteiros dos episódios. Apenas 

Vila Prudente foi escrito pelos três em conjunto com Drauzio Varella e Jefferson Peixoto. 

Carandiru – outras histórias foi filmado em película 16 mm e finalizado em alta 

definição. Nada foi feito em estúdio. O Pavilhão 5 da extinta Casa de Detenção de São Paulo 

– que não foi demolido em 2002, quando o presídio foi desativado - serviu de principal set de 

filmagem da obra. Além da retirada de toneladas de entulho, a parte hidráulica e elétrica do 

prédio foi refeita. “As celas foram reformadas, mas alguns detalhes foram mantidos, como 

frases e pinturas deixadas pelos presos nas paredes” (GUERRA, 2005, p. 5). 

As histórias contadas na obra são inspiradas nos personagens do filme Carandiru 

(2003) que, por sua vez, é baseado no livro Estação Carandiru (1999), do médico e escritor 

Drauzio Varella. Assim como o longa-metragem, o seriado é fruto de uma parceria entre a 

Globo e a produtora de Hector Babenco – HB Filmes. Na semana de lançamento do seriado, o 

filme Carandiru foi exibido na Tela Quente, na segunda-feira, e alcançou a média de 45 

pontos de audiência. A estreia de Carandiru – outras histórias obteve média de 30 pontos e 

os cinco episódios iniciais alcançaram a média de 24 pontos. O que é considerado um bom 

índice para o horário. 

Como explicou Babenco em depoimento ao jornal O Globo (2005, p. 16), os roteiristas 

reinventaram o universo que Drauzio Varella descreveu em seu livro. De modo que o seriado 

mistura personagens do filme (interpretados pelos mesmos atores, a exemplo de Luiz Carlos 

Vasconcelos, Aílton Graça, Lázaro Ramos, Maria Luisa Mendonça, Aida Leiner, Milton 

Gonçalves, Antonio Grassi e Caio Blat), do livro (Edelson não foi retratado no filme, mas 

participa da trama do seriado) e criações da própria equipe (a trama do episódio Vila 

Prudente, a história de amor entre Edelso e Madona). 

No período de estreia da produção, Hector Babenco esclareceu as peculiaridades e 

intenções de sua primeira obra televisiva em depoimento ao jornal O Estado de S. Paulo. “A 



103 

 

série é sobre pessoas. Sobre relacionamentos entre pais e filhos, marido e mulher, fé, 

decepção, alegrias. (...) O clima é mais leve que no filme, mais prazeroso. Não tem sexo, 

violência gratuita, perplexidade, palavrão” (GUERRA, 2005, p. 5). Em crítica publicada no 

jornal O Estado de S. Paulo em 19 de junho de 2005, Luiz Carlos Merten discutiu a proposta 

da obra: “a série Carandiru está dando um rosto humano aos presidiários que a classe média 

demoniza ao ver as cadeias explodindo no Jornal Nacional. (...) Não se trata de transformar 

criminosos em bonzinhos. Trata-se de entender a natureza humana e a perversidade das 

diferenças sociais” (MERTEN, 2005, p. 2).  

Carandiru – outras histórias explora o cotidiano e o drama de pessoas que viviam em 

instalações precárias na Casa de Detenção de São Paulo (Carandiru), local onde um médico 

(Drauzio Varella) fazia trabalho voluntário de prevenção à aids. Com exceção de Ezequiel, 

todos os personagens são sobreviventes do massacre que ocorreu no presídio em 1992. 

Alguns deles foram libertados e outros permaneceram no local até o período da demolição, 

em 2002. Em cada episódio, são contados fatos que ocorreram na vida de um dos detentos 

antes, durante e depois de sua estadia na prisão. Ou seja, a narrativa é marcada por flashbacks. 

Alguns deles, a exemplo das imagens do massacre, mostram cenas do longa-metragem. 

As tramas têm uma situação em comum: os personagens centrais de cada episódio se 

encontram com o médico. Em análise publicada no jornal Folha de S. Paulo, Esther 

Hamburger compara a inserção do personagem no filme e na obra televisiva: “no filme o 

médico não apita. Na TV ele arbitra. Na série o personagem do médico, representado, com 

energia, pelo mesmo Luiz Carlos Vasconcelos supera a posição de observador privilegiado 

que o caracteriza no filme” (HAMBURGER, 2005, p. E4).  

No primeiro episódio, com o marido Reinaldo (Roberto Bomtempo) preso, Sonia 

(Xuxa Lopes) se encanta por outro homem que a ajuda a criar os filhos dela: Virgilio (Cecil 

Thiré). Entretanto, ele também vai parar no Carandiru por ter matado um assaltante. Ao verem 

a esposa de um presidiário indo até o local visitar outro homem, os detentos decidem que essa 

situação precisa ser julgada através da morte de um deles. Em Ezequiel, o azarado, ao 

encontrar dois jovens fumando crack em uma das celas, o médico (Luiz Carlos Vasconcelos) 

conta para eles a história de Ezequiel (Lázaro Ramos), que era surfista, mas foi devastado 

pelo vício dentro do Carandiru. No terceiro episódio, Majestade (Ailton Garcia), comandante 

do tráfico de drogas na prisão, ganha o indulto de Natal, mas não sabe como fará para 

encontrar suas duas mulheres: Dalva (Maria Luisa Mendonça) e Rosirene (Aida Leiner).  

Ao mestre com carinho conta a história de Seu Chico (Milton Gonçalves). Depois de 

décadas na cadeia, ele comemora o aniversário de 70 anos em casa. Seu Chico convida o 
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médico para a festa, mas recebe também uma visita inesperada: um de seus aprendizes da 

prisão. No quinto episódio, conhecemos Dadá (Robson Nunes), que escapou do massacre no 

Carandiru fingindo-se de morto. Acreditando ter sido poupado por Deus, ao sair do presídio 

ele se torna evangélico. Contudo, reencontra velhos amigos e é tentado a fazer um grande 

assalto.  

Em Pais e filhos, Nego Preto (Ivan de Almeida) vê o único filho, Kennedy (Sidney 

Santiago), seguir seus passos. Inicialmente, o filho divide a cela com ele, mas acaba se 

envolvendo com drogas e se afasta do pai. No sétimo episódio, a pedido do funcionário 

Valdemir (Otavio Augusto), o médico vai atender um preso na cela dele. O paciente em 

questão é Aparecido (Tonico Pereira) – um bicheiro temeroso em circular pela prisão por 

conta de seus inúmeros inimigos. Contudo, a verdadeira ameaça vem do homem responsável 

por seus negócios fora do presídio, Sombra (Bruce Gomlevsky). Além de estar flertando com 

sua namorada Solange (Janaína Lince), ele planeja matá-lo e substituí-lo.  

O gênio do crime traz a história de Antonio Carlos (Floriano Peixoto), um dos maiores 

assaltantes de bancos do país. Ele tem seu filho sequestrado por um policial que pede como 

resgate o planejamento e execução de um assalto. Para tal, ele precisa encontrar um jeito de 

sair do Carandiru. Os dois últimos episódios, Love Story I e II, abordam a história de amor de 

Edelso (João Miguel) com a travesti Madona (Roberto Alencar). No primeiro, desconsolado 

porque foi libertado e deixou sua paixão no presídio, Edelso faz de tudo para ser preso 

novamente. Ao entrar, descobre que Madona não está mais lá. No segundo, eles conseguem se 

encontrar do lado de fora da prisão, mas o fato dela se prostituir para manter a sobrevivência 

do casal deixa Edelson bastante ciumento. 

Personagens travestis estão presentes em três dos dez episódios que compõem 

Carandiru – outras histórias. Em Vila Prudente, por ser grata à “única pessoa que a ajudou 

no mundo”, Camille (Ivan Capua) se torna amiga de Aparecido e o acompanha há anos. Para 

não se separar do bicheiro, ela finge ser cúmplice do crime que o levou até o Carandiru e 

cuida dele dentro do presídio. Em Love Story I, uma carta da amada implorando pelo seu 

retorno faz com que Edelso queira entrar no Carandiru a qualquer custo. No entanto, ao 

chegar até a cela em que Madona morava, ele descobre que a mensagem tinha sido enviada 

por Melissa (Luis Miranda), uma amiga dela. Melissa ficou com tanta inveja do amor dos dois 

que, mesmo após Madona ter sido libertada, se correspondeu com Edelso como se fosse ela 

durante seis meses e acreditou que ele voltaria para a prisão e se tornaria seu amado.  
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O seriado também apresenta Madona, o par romântico de Edelso
50

. Enquanto os dois 

viviam na prisão, Edelso era assistente do médico na enfermaria. Ao sair, rouba os 

equipamentos do consultório de um médico e passa a atender pacientes em outro local como 

se fosse ele. Policiais descobrem a farsa e Edelso consegue escapar para o lugar menos 

apropriado para um foragido: a cadeia. Assim, o casal acaba se desencontrando, pois Madona, 

ao ser libertada, vai até o consultório do marido e encontra o lugar abandonado. Porém, com o 

auxílio de Seu Pires (Antonio Grassi), diretor do presídio, após dividir a cela com Melissa 

uma noite, Edelso recupera a liberdade e segue procurando seu amor.  

Em Love Story II, depois de um mês buscando Madona nas ruas de São Paulo, Edelso 

se desespera e ameaça se jogar de um viaduto. Ela vê o marido na TV e vai resgatá-lo. Os dois 

passam a viver juntos em um apartamento alugado no centro da cidade. Madona desaparece 

durante um fim de semana (o que deixa Edelso desesperado) e retorna ao lar feliz da vida por 

ter saído com Dudu (Guilherme Weber), um homem “fino” e educado que lhe pagou mil 

dólares. Com o dinheiro, eles compram um táxi para Edelso. Ainda assim, Madona continua 

trabalhando e o ciúme do marido traz uma crise para o casamento. Conflito que se intensifica 

quando Dudu contrata Madona para participar de uma orgia repleta de figurões. Decidido a 

recuperar o amor da mulher, Edelso a segue. Ao final, os dois chantageiam um senador e 

compram uma casa e um carro de luxo.   

No seriado como um todo, embora haja a presença do médico em todos os episódios e 

a recorrência de uma situação narrativa e de um espaço, não há um personagem de destaque. 

Ou seja, cada episódio tem seus protagonistas. Alguns deles não somente protagonizam uma 

determinada trama como têm uma pequena participação em outros episódios. É o caso de 

Majestade, Nego Preto, Seu Chico, Antonio Carlos e Valdemir. Entre as travestis presentes na 

obra, duas são personagens secundárias: Camille e Melissa. Já Madona, embora tenha sua 

história de amor abordada em dois episódios, protagoniza somente a trama de Love Story II. 

Vale ressaltar que, dentre as histórias contadas no seriado, somente o romance de Edelso e 

Madona foi retratado em mais de um programa. 

Na casa de detenção, explica Drauzio Varella no livro Estação Carandiru, as travestis 

eram consideradas “mulheres de cadeia”. Por conta disso, os delegados buscavam alojá-las 

em celas especiais. Contudo, na ausência de espaço suficiente, era preciso colocá-las em 

cubículos repletos de homens. Em tais circunstâncias, ressalta o autor, conseguiam se impor 

como únicas figuras femininas em um ambiente bastante androcêntrico. No seriado, as 
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 O casal é inspirado em Lady Di (Rodrigo Santoro) e Sem Chance (Gero Camilo). O casamento dos dois 

ganhou destaque no longa-metragem, mas os atores não puderam participar das gravações do seriado.    



106 

 

travestis não habitam espaços ocupados por grupos masculinos. Camille mora no confortável 

“barraco” de Aparecido e Melissa passou a fazer companhia a Madona na “casa” dela após a 

saída de Edelso. As personagens convivem com poucas pessoas no presídio, que não fogem a 

regra e tratam-nas como mulheres.   

Assim, Aparecido se refere à Camille como sua “amiga” e Solange, ainda que 

visivelmente incomodada com a presença dela na cela do namorado, a chama pelo nome. 

Madona e Melissa usam palavras femininas para falarem entre si, utilizando inclusive o termo 

“bicha”. Como vimos no tópico 4.1, algo comum entre as travestis por se tratar também de 

um substantivo feminino. Até quando descobre as armações de Melissa, Madona utiliza 

expressões que estão de acordo com a identidade de gênero da personagem: “safada” e 

“piranha” 
51

. 

Como explica Drauzio Varella, as travestis casadas eram especialmente respeitadas. 

Assim, quando Edelso consegue entrar na cadeia, Barba explica a Valdemir e ao médico os 

motivos que o trouxeram de volta da seguinte forma: “é a mulher dele doutor”. Melissa, 

Madona e Camille não são chamadas de travesti. O termo é utilizado apenas no site de 

divulgação da obra, para descrever a personagem Madona. Como discutiremos mais adiante, o 

deboche e a indiferença à identidade feminina assumida pela travesti parte somente de alguns 

dos servidores de instituições públicas retratados no seriado. 

Na discussão sobre o universo trans (tópico 2.2), demonstramos que construir e manter 

um corpo feminino e desejável é tarefa que exige muito esforço, dedicação e grandes somas 

de dinheiro. Na cadeia, realizar tal intento – anseio primordial de qualquer travesti – torna-se 

ainda mais difícil. Como pudemos observar durante a chegada de Kennedy no episódio Pais e 

Filhos, ao entrar no Carandiru, o detento recebe uma calça cáqui e tem direito à alimentação 

básica e cuidados médicos (ainda que precários). Para as demais necessidades, ele conta 

somente com o apoio da família e amigos, durante os dias de visita.  

Entretanto, Camille, Melissa e Madona não recebem visitantes
52

. Em tais 

circunstâncias, arranjar um marido (ou se prostituir) dentro da cadeia se torna uma alternativa 

e ser jovem e bonita uma vantagem. Afinal, como explicam Pelúcio (2005) e Kulick (2008), a 

juventude é um valor muito cultivado nesse grupo, composto, majoritariamente, por pessoas 
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 Kulick (2008) presenciou entre suas fontes conflitos que envolviam a prática de “relembrar a masculinidade” 

da outra travesti. O que implicava utilizar vocativos masculinos e expressões ofensivas como “viado”, “negão”, 

“He-Man” e “monte de músculos acumulados”.  
52

 Enquanto no longa-metragem Lady Di é visitada pelos pais (há uma cena em que Sem Chance pede a 

permissão dos dois para casar com ela), em Carandiru – outras histórias as três personagens não fazem 

referência alguma aos familiares. Em sua pesquisa com travestis presidiárias em Quito, no Equador, Zambrano 

(2009) descreve que, distanciadas de suas famílias biológicas, as travestis criam suas próprias estruturas e 

relações familiares na cadeia.    
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que são jovens ou que desejam permanecer jovens. “Depois de completar 30 anos – que todas 

consideram ser idade de ‘velha’ – elas simplesmente param de dizer a idade. (...) [Entre 17 e 

26 anos], segundo o consenso geral, elas estão ‘no auge’, no ponto mais alto da beleza” 

(KULICK, 2008, p. 57). 

Nesse sentido, com exceção de Madona, que parece estar próxima dos 30 anos, 

Camille e Melissa estão em franca desvantagem. Camille aparenta ter mais de 40 anos. É 

branca, magra e baixa, tem seios pequenos, visíveis rugas na face, lábios finos e sobrancelhas 

retas. Seus cabelos, lisos e castanhos-escuro, são curtos e geralmente ornados com uma 

passadeira. A personagem utiliza pouca maquiagem e a aparente ausência de base
53

 no rosto 

faz com que o tom acinzentado da região da barba fique à mostra. Ela não costuma exibir 

muitos acessórios. Além de corrente no pescoço, anel e pulseirinha de couro, raramente põe 

brincos nas orelhas. Suas unhas são curtas e pintadas de esmalte rosa claro ou vinho. Junto 

com a calça cáqui recebida no presídio, usa blusas de manga curta e sem decote. 

De baixa estatura e com cerca de 35 anos, Melissa é negra, delgada, tem cabelos 

crespos em estilo Black Power, sobrancelhas raspadas e desenhadas com lápis de olho (um 

traço fino e curvo) e unhas pintadas de dourado. No dia a dia, a personagem vive com os 

cabelos desgrenhados (mesmo quando usa faixa), rosto sem maquiagem, sandália rasteira, 

camisetas de algodão bem gastas e a calça/uniforme do presídio (no caso dela, um modelo 

Saint-tropez que deixa a barriga à mostra). Seus adornos se resumem a bijuterias: três anéis 

dourados na mão esquerda e duas pulseiras. 

Melissa guarda os recursos de embelezamento para a chegada de Edelso, inclusive um 

elemento fundamental para ressaltar sua feminilidade: enchimentos no lugar dos seios que não 

possui. O simples ato da personagem suscita um debate sobre o corpo e a necessidade de 

desconstruí-lo como instância natural e universal. Assim como Foucault propôs a 

dessexualização do prazer e Preciado chamou a atenção para os distintos regimes de poder 

que controlam as diversas partes dos nossos corpos, podemos discutir aqui, com base em 

reflexões de Berenice Bento, sobre como, ao longo da história, o seio, junto com a vagina, foi 

identificado como parte privilegiada na definição da “verdade” do sexo feminino. 

“Verdade” que, explica Bento, se impõe hegemonicamente apenas no século XIX – 

período em que os corpos sexuados passam a ser concebidos como radicalmente distintos. Os 

seios fizeram parte desse processo de ressignificação. Embora já se destacassem em 

representações do feminino em momentos anteriores, é no século XIX que os seios lactantes 
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 “A base e o pó compacto constituem importantes instrumentos na construção corporal das travestis. (...) É a 

garantia de que a pele adquira uma aparência macia e suave” (BENEDETTI, 2005, p. 57). 
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passam a ser identificadores da condição feminina. “Se no século XVIII os seios lactantes 

motivam um conjunto de discursos que tentam legitimar-se nas subjetividades enquanto 

verdades, o século XIX o lê como mais uma prova do dimorfismo dos corpos. Os seios como 

símbolo da maternidade; a maternidade como destino de todas as mulheres” (BENTO, 2006, 

p. 121-122). 

Tais “verdades” são internalizadas e, para construírem sua feminilidade, travestis e 

mulheres trans entendem, justamente, que ter seios (assim como “ter bunda”, o que se 

relaciona também com o valor que tal parte do corpo adquire na cultura nacional) é algo 

fundamental. Mas, a própria existência de seios não-lactantes em corpos biologicamente 

masculinos (ou o desejo de possuí-los, no caso de Melissa) é uma prova de que o dimorfismo 

é uma “verdade” performativamente imposta.         

Assim, durante o dia, Melissa recebe Edelso com um triquíni - “peça mista entre maiô 

e biquíni que faz muito sucesso entre as travestis” (BENEDETTI, 2005, p. 68) - de oncinha 

com corte rente, devidamente preenchido com seus seios postiços, e a calça Saint-tropez. 

Como mostra a figura 1, na noite em que passa com ele, Melissa ostenta o glamour que as 

circunstâncias podem lhe proporcionar: vestido tubinho dourado, sombra de mesma cor e 

batom marrom, cabelos ajeitados com uma presilha, brincos médios e uma pluma vermelha 

fina enrolada no pescoço. 

 

Figura 1: Melissa tenta conquistar Edelso 
 

A cena expõe com delicadeza a tentativa de Melissa de ser amada por alguém (mesmo 

que somente por uma noite, como ela diz). A personagem improvisa um jantar a dois na cela 

do presídio. A trilha de fundo com uma cantora de ópera, a forma cerimoniosa como Melissa 

se prepara para Edelso
54

, as taças descartáveis de champanhe e os dois conversando, a meia-

luz, em volta de um lustre de plástico dão um tom solene aos anseios dela. Mas, a fidelidade 

de Edelso a impede de concretizar suas intenções: “Melissa, eu não sei nem como trair. Meu 

coração já tem dona”.   
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 Melissa fecha a cortina do banheiro improvisado para que ele não a veja fazendo a barba com uma lâmina 

descartável e logo após pede ao seu convidado, de um jeito sedutor, que feche o zíper do seu vestido. 
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Enquanto Camille e Melissa são franzinas e donas de uma feminilidade que pouco se 

destaca na tela, Madona é esbelta e atraente. É branca, alta, tem ombros largos, braços fortes, 

pernas grossas, seios fartos, sobrancelhas arredondadas e unhas compridas. Sem pelos na 

cabeça, ela usa uma peruca loira de fios lisos e longos. O acessório permite que a personagem 

usufrua de um bem muito valorizado entre as travestis: longas madeixas. Além disso, Madona 

parece ter mais intimidade com o processo de produção do rosto. Ela exibe uma “pele de 

pêssego”, com aparência lisa e macia, suavizando, assim, “o que nela era anguloso, duro e 

reto: características atribuídas ao corpo masculino” (PELÚCIO, 2005, p. 97). A maquiagem 

nude (que faz as pessoas não parecerem maquiadas) incrementa a “naturalidade” que, como 

vimos a partir de Kulick (2008), também é apreciada pelas travestis.       

Suas roupas não são tão puídas quanto as de Camille e Melissa. Na cadeia, vemos 

Madona usando blusa de malha listrada em preto e branco (assim como Melissa, com a calça 

cáqui de cintura baixa) e camisola preta rendada de mangas curtas. No momento em que 

ganha liberdade, veste jaqueta jeans, camiseta preta, echarpe, calça de viscose estampada com 

bocas largas e sandálias de dedo com saltos. No cotidiano de Madona, há uma distinção entre 

as “roupas de batalha” e os trajes que utiliza no dia a dia. Para passear com o marido, veste 

calça jeans e camisetas curtas. No trabalho, um modelito é recorrente: saia curta, top, 

sobretudo, botas longas ou sandálias de salto alto. A personagem tem preferência por peças 

emborrachadas e de couro, na cor azul, preto, prata e vermelho. 

Sobre o comportamento e a gestualidade, percebemos semelhanças entre Camille e 

Madona. A primeira se comporta com discrição. Seu tom de voz é ameno. Ela não gesticula 

ao falar com as outras personagens, que também trata de forma respeitosa. Anda como quem 

pisa em ovos e toca os objetos e seu interlocutor (Aparecido, mais especificamente) com a 

mesma delicadeza. Em síntese, tem o comportamento de quem precisa se manter como figura 

de fundo. Entretanto, ao fim da trama, por ter sua opinião solicitada por Aparecido, Camille 

age com mais firmeza. Tema que discutiremos mais adiante.  

Madona tem a mesma meiguice e tranquilidade de Camille. Com a voz baixa, ela fala 

carinhosamente com as personagens, tocando-as delicadamente. Seu comportamento, 

contudo, é menos subserviente e mais expansivo. Madona é determinada, autônoma e alegre. 

Tem os passos firmes, movimenta os braços ao conversar e olha nos olhos de quem a escuta. 

Volta e meia, mexe nos cabelos, mas não chega a ser uma personagem exagerada e 

extravagante. Já Melissa parece não levar desaforo para casa. Quase não gesticula, mas 

geralmente mexe a cabeça dando ênfase ao que está dizendo e é um pouco rude. Quando quer 
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se impor, ela põe as mãos na cintura e projeta o queixo para frente, forjando um ar de 

superioridade. 

As celas do Carandiru são ocupadas, majoritariamente, por pessoas vindas de classes 

baixas, que cometeram toda sorte de crimes. É o que indica a pergunta feita pelo médico a 

Valdemir sobre os motivos que levaram Aparecido ao Carandiru: “Como é que chegou aqui, 

nessa cadeia que só tem pobre?” Embora Camille acompanhe um bicheiro rico no presídio, 

ela é uma personagem pobre que, em algum momento da vida, foi apadrinhada por ele. Como 

tal fato ocorreu e de que modo Camille ganhava sua vida são dados desconhecidos do 

telespectador. Assim, embora ela acompanhasse Aparecido em seu local de trabalho, não é 

possível concluir qual era seu grau de envolvimento com os negócios do bicheiro.  

No presídio, atuando como a “fiel escudeira” de Aparecido, Camille cuida da limpeza 

da cela, da preparação dos alimentos e do bem estar dele (faz massagem nas costas, chá de 

erva cidreira, lixa as suas unhas). Mas ser apadrinhada há tantos anos por um bicheiro rico 

não significa ter direito a mordomias. Pelo contrário, sua posição se assemelha a da 

empregada doméstica que vive na residência do patrão (não por acaso, na maioria das cenas, 

ela veste um avental de cozinha).  

O seriado não esclarece por que Melissa foi presa ou qual atividade ela exercia antes 

de estar no presídio. Por outro lado, ela tem familiaridade com os termos jurídicos usados para 

classificar os delitos (Em Love Story I, ao ser questionada por Edelso sobre as fotos que 

roubou de Madona, ela responde: “Foi furto. Não teve violência”) e surrupia objetos da 

colega. Também não sabemos as causas que levaram Madona ao Carandiru. Dentro da cadeia, 

ela contava com o apoio do marido Edelso. Ao sair e não encontrá-lo, volta ao trabalho que 

fazia antes de ser presa: prostituição de rua. Madona tem clientes que lhe proporcionam um 

bom rendimento. Ao reencontrar seu parceiro, ela sustenta o casal até Edelso ter condições de 

ajudar no orçamento da casa. 

No episódio Vila Prudente, a discrição e feminilidade recatada de uma travesti 

quarentona – Camille – se opõem e são ofuscadas pela beleza e juventude de uma mulata 

sensual de vinte e poucos anos que usa roupas decotadas e justas, batom vermelho e sandálias 

de salto alto: Solange. Ao chegar à cela, embora seja chamada de “Dona” com todo respeito 

por Camille, a namorada de Aparecido sequer responde o “bom dia” dela e se comporta como 

se somente o bicheiro habitasse o lugar. Do lado de fora da cadeia, Solange seduz todos os 

homens ao seu redor com olhares provocantes e requebros. Até mesmo o médico, ao visitar a 

escola de samba de Aparecido, se rende aos seus encantos e comenta que “o sorriso dela 

ilumina a quadra inteira”. 
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No entanto, o episódio tem uma reviravolta a favor de Camille. Por confiar totalmente 

na amiga e desconfiar da lentidão de Sombra em providenciar a saída dos dois da casa de 

detenção, Aparecido resolve perguntá-la se acha que Solange é sincera com ele. Na cena em 

questão, o bicheiro está de costas para Camille, que faz massagem em seus ombros. A 

pergunta a surpreende. Ela pára de massageá-lo, hesita, mas opta por dizer a sua opinião. E 

com isso, até sua postura corporal se modifica. Respira fundo, levanta o rosto e o tom da voz e 

diz: “olha Seu Aparecido, sinceramente, eu se fosse o senhor contratava outro advogado”. Ele 

questiona o porquê. Mantendo a classe, Camille prefere não acusar diretamente Solange: “sei 

lá, intuição feminina...”. 

 

Figura 2: Junto com Aparecido, Camille se vinga de Sombra e Solange 
 

Com um novo advogado contratado e a liberdade garantida, Aparecido e Camille vão 

até a escola de samba em pleno ensaio, disfarçados com caretas de carnaval (ver figura 2). No 

momento em que Sombra dá um selinho em Solange, Aparecido tira a máscara e os deixa 

lívidos. Sarcástico, ele manda os dois sambarem. Dessa forma, fica a mensagem: a 

experiência de vida e a lealdade a um amigo podem valer mais do que juventude e beleza 

envoltas em ambição desmedida. As últimas palavras de Camille, que ela pronuncia aos 

berros em um tom desafiador, são ilustrativas nesse sentido: “samba. Quero ver, vai. Seu 

Aparecido tá mandando, vai. Vai ‘racha’, samba!”.  

Aqui, entendemos que chamar Solange de ‘racha’ significa o triunfo da travesti 

(quarentona e feia) sobre a mulher (jovem e bela), que fica reduzida à vagina. Elemento que, 

como explica Kulick, as travestis rejeitam a superioridade por entenderem que, “mesmo não 

tendo ‘buceta’, elas podem oferecer aos homens muito mais do que as mulheres podem 

imaginar” (2008, p. 206). Em entrevista a Denizart, Adriana diz o mesmo: “Eu sou melhor no 

amor, na maneira de vestir, de me comportar (...) sou completa” (1997, p. 31). 

Além da ambígua relação com as mulheres (em que a busca pela superação é uma 

constante), Kulick também argumenta que a convivência entre travestis costuma ser, ao 

mesmo tempo, íntima e perpassada por competitividade intensa. Discutiremos esse tema a 

partir da ligação entre Melissa e Madona no episódio Love Story I. Assim como as travestis da 
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Rua São Francisco, pesquisadas por Kulick, Melissa e Madona faziam companhia uma à outra 

– na primeira cena, as duas conversam na cama e Melissa penteia a peruca de Madona; na 

segunda, Melissa ajuda Madona a arrumar a mala quando ela ganha liberdade.  

Porém, esclarece o autor sueco, “dentro de uma interação social aparentemente 

afetuosa e alegre, havia espaço também para a intriga maldosa, traições e furtos: as travestis 

costumavam, por exemplo, seduzir os namorados umas das outras e subtrair dinheiro, 

pertences e objetos” (KULICK, 2008, p. 59). É o que ocorre entre as duas personagens. Em 

uma das cenas, ao ver Madona contente por receber uma mensagem carinhosa de Edelso, 

Melissa desdenha da felicidade dela: “Ah, é só uma carta ‘né’?”. Sem imaginar que a amiga 

pudesse fazer algo para lhe prejudicar, Madona responde taxativa: “Ah, ‘bicha’, sai. Você por 

acaso tem alguém lá fora te mandando uma carta dessa?”. 

A princípio, Melissa finge ser solícita com a amiga, organizando seus pertences na 

mala, e furta algumas fotos do companheiro de Madona e a corrente de Nossa Senhora, um 

presente dele. Porém, a perspectiva de uma vida solitária dentro da cadeia faz com que ela 

cometa uma traição mais séria. Aproveitando o desencontro entre os dois, ao invés de 

responder as cartas de Edelso avisando que Madona havia partido, vive a fantasia de ser 

amada por ele e ainda convence o ex-detento a retornar para a cadeia.  

Para Kulick (2008) e Peres (2005), que também notou o clima competitivo entre as 

travestis que entrevistaram, o convívio com a violência e situações de humilhação leva as 

travestis a entenderem que contam somente consigo mesmas para sobreviver e prosperar. O 

que significa agarrar cada oportunidade, ainda que isso implique em enganar pessoas que as 

ajudaram. Por outro lado, Peres identificou travestis que modificaram suas percepções a 

respeito da união neste grupo social, criando, inclusive, entidades de defesa de seus direitos. 

Alguma mudança também parece ter ocorrido em Melissa. Após descobrir a verdade, embora 

inicialmente irritado, Edelso não julga a personagem e ainda a consola: “Melissa, tu vai 

encontrar um homem ‘pá’ você cuidar. Tem muito homem que vai gostar de tu”. Em resposta, 

Melissa devolve a ele a corrente de Nossa Senhora e pede que entregue o objeto à Madona. 

Por ter maior participação na obra, a história de Madona oferece mais subsídios para a 

discussão de temáticas de nosso interesse. Nesse sentido, o próprio título dos dois episódios 

que a personagem participa é bastante sugestivo: Love Story I e II. Dentre os formatos de 

ficção televisiva, a novela mantém com mais força a tendência folhetinesca ao melodrama 

com elementos de suspense e romance. O que resulta, normalmente, na presença de tramas em 

que um homem e uma mulher formam o casal principal e passam por uma série de 
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dificuldades antes de conseguirem seu final feliz (PERET, 2005). Mas isso não significa que 

tal esquema narrativo está ausente dos outros formatos. 

Em Carandiru – outras histórias, Edelso e Madona vivenciam uma história de amor 

romantizada, em que se observam as etapas descritas por Peret. Os percalços enfrentados 

pelos dois dizem respeito à dificuldade de Edelso em se adaptar ao ritmo de vida de uma 

prostituta e, de modo mais abrangente, ao fato deles não formarem um casal “normal” (o que 

se traduz também em situações de opressão institucional, como veremos mais adiante). 

Pelúcio explica que, “nas relações entre travestis e homens, o estigma que pesa sobre elas 

‘contamina’ seus parceiros, levando muitas vezes a relações pautadas pela clandestinidade” 

(2006, p. 524). 

Aqui, analisamos uma relação entre duas personagens estigmatizadas: Madona e 

Edelso carregam a marca de serem ex-detentos do Carandiru. Edelso não recebia visita de 

familiares na cadeia e, ao sair, teve vergonha de procurá-los. Por isso, ao voltar para o 

Carandiru, diz a Seu Pires: “a única pessoa que eu preciso encontrar nesse mundo eu deixei 

foi aqui dentro”. Madona (que além de travesti, é prostituta) também parece não ter amigos e 

não menciona ou encontra sua família. Assim, o caminho percorrido pelos dois até o final 

feliz tem a ver com um processo de tornar-se um casal socialmente aceito. 

Quando Madona e Edelso começam a “viver vida de casado”, a relação entre a casa e a 

rua e as esferas do masculino e do feminino adquire múltiplos significados. Primeiramente, 

são representadas nuances da temporalidade na construção da travesti. 

  
Há um tempo associado ao SER travesti, um estado mais definitivo, que se 

estabelece com a decisão de ingerir hormônios e aplicar silicone e não mais 

só “se montar”, momento de um ESTAR transitório. Há também o tempo 

dividido ao longo do dia: de manhã quando a voz ainda lhes sai grave pelo 

sono e os pêlos afloram; à tarde, quando ainda são “meio homem e meio 

mulher”, como avalia Duda, travesti ouvida por Jayme (2001, p. 87) (...) ; e, 

finalmente a noite, quando já maquiadas, depiladas, vestidas com esmero se 

aproximam do ideal de feminilidade e beleza que querem para si (PELÚCIO, 

2004, p. 142). 

 

Após Madona ter resgatado o marido no viaduto, os dois aparecem conversando 

dentro de casa – ambiente usualmente associado ao feminino. Nesse momento, Madona expõe 

a androginia descrita por Duda: pouca maquiagem, camiseta rasgada, jeans e a ausência de 

cabelos na cabeça. A noite se aproxima. Madona surge em pé na cozinha com a perna apoiada 

em uma cadeira ajustando a meia calça arrastão, último detalhe da sua preparação para a 

“batalha”. É na rua – esfera do masculino – que a personagem ganha dinheiro e se apresenta 

no ápice de sua feminilidade.  
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Aliado a isso, no seriado, há uma ligação entre Edelso e o espaço da casa. É ele que 

espera a mulher chegar do trabalho, a recebe amorosamente e prepara seu café da manhã. 

Madona é associada à rua. Ela é a provedora da relação, que trabalha e tem “família ‘pra’ 

sustentar”. A personagem não parece incomodada em ocupar este papel
55

. Já Edelso 

permanece contrariado e diz que não vê a hora de ter um trabalho para tirar a mulher “dessa 

vida”. Nesse sentido, ao comprar um taxi com o dinheiro que ganhou de Dudu, Madona ajuda 

o marido a recuperar a posição de provedor da casa (ao entregar a quantia a ele, diz: “assim 

você ganha uma grana e eu saio dessa vida”). Tal circunstância parece devolver a paz a 

Edelso (ainda que temporariamente, como veremos). É o que indica a cena que descrevemos 

abaixo. 

 

Figura 3: Passeio do casal após a compra do táxi 
   

Episódio Love Story II, 12/08/2005 – Como demonstra a figura 3, Madona dá o 

dinheiro a Edelso e, em seguida, um fusca táxi aparece chegando a um parque em um dia 

ensolarado. Os dois saem sorridentes do carro e caminham de mãos dadas, como costumam 

fazer os namorados. Ela come algodão doce e, ao pôr um pedaço na boca do parceiro, é 

surpreendida por um grupo de crianças que passa correndo entre os dois. Madona admira os 

meninos. Eles continuam conversando. 

 

Madona: Eu ia gostar de ter um assim ‘preu’ cuidar. 

Edelso: ‘Vamo’ adotar. 

M: Mas será que vão deixar? 

E: Claro, com o amor que a gente pode dar. 

M: Imagina... (olhando para as crianças, sorridente) Levar numa escola, ver 

crescer, ensinar a ser gente. 

(Em seguida, eles são filmados subindo os degraus de uma escada. As 

crianças já não fazem parte da cena) 

M: Eu gosto de ser mulher. Nasci pobre... Com vontade de ser menina. 

Sobrou o quê? Sobrou fazer a vida” (conformada) O que mais eu podia 

fazer? (faz uma pausa) A gente tem obrigação de ser o que gosta.   
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 Kulick explica que, entre as travestis que entrevistou, essa é a regra e não a exceção. “Ao invés de trabalhar e 

sustentar suas parceiras, o que normalmente se espera dos homens brasileiros, os namorados de travestis são 

sustentados por elas” (2008, p. 145). Segundo o autor, isso implica em uma relação de dominação por parte da 

travesti e feminização do namorado.  
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Pelúcio explica que, informadas pelos códigos conjugais heteronormativos, travestis 

“almejam uma vida a dois nos moldes instituídos por essa norma: uma casa, marido ‘homem 

de verdade’, tranquilidade financeira, trabalho ‘normal’, o que significa fora de noite e da 

prostituição e, se possível, filhos” (2006, p. 527). Nessa cena, o último elemento citado pela 

autora surge como um anseio de Madona: ter uma criança para cuidar. Ou seja, aqui, a 

feminilidade – desejada e construída pela personagem – se associa à maternidade. E assim, 

mesmo não incidindo sobre uma mulher genética (a quem é originalmente destinada), a norma 

que materializa os corpos dos sujeitos é, mais uma vez, reiterada. Além disso, há uma relação 

de continuidade entre as duas cenas. É como se, com a possibilidade de não mais se prostituir 

e ter um marido “homem de verdade” (que é provedor e assume a relação com a travesti), 

Madona pudesse sonhar com mais um detalhe da família ideal, os filhos. 

Se, por um lado, a ausência da prostituição parece ser fundamental para garantir a 

harmonia do casal, por outro, Madona não a repudia. Nesse sentido, os realizadores da obra 

abordam a atividade sem romantizá-la ou demonizá-la. Durante o episódio Love Story II, 

Madona diz que o programa com um casal “foi legal”, chega em casa radiante por ter saído 

com um homem rico e educado que lhe levou para Angra dos Reis e lhe pagou mil dólares 

mas também é chutada para fora de um carro e roubada por um cliente que ficou com raiva 

porque não conseguiu ter uma ereção. Na cena aqui analisada, a personagem faz uma 

associação entre ser pobre, querer ser feminina, ter a obrigação de levar adiante essa vontade 

e, por conta disso, ver na prostituição a sua única alternativa. Como vimos no tópico 2.3, 

trata-se de ideia arraigada em nosso imaginário que, com muito esforço, as travestis vêm 

tentando desconstruir.  

Logo em seguida, percebemos que o trabalho de Edelso como taxista não foi suficiente 

para proporcionar ao casal uma adequação completa aos moldes descritos por Pelúcio. Eles 

ainda não tinham uma casa e tranquilidade financeira. Por conta disso, Madona continua se 

prostituindo e os dois voltam a se desentender. Por fim, é através de um recurso utilizado por 

travestis prostitutas – “fazer um escândalo” – que o casal ganha o seu final feliz
56

 e se 

inscreve na “normalidade”.  

Ao explicar aos ex-colegas do presídio que ele e Madona ameaçaram contar para a 

mulher de Dudu sobre a orgia promovida na casa dele e vender fotos comprometedoras do 

senador para uma revista, Edelso diz: “de forma, amigo, que o destino nos deu tudo que a 
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 Já em Indulto de Natal, temos uma história de amor e um final feliz incomum. Depois de muitas brigas, 

Majestade, Rosirene e Dalva assumem o triângulo amoroso. A nova configuração familiar tem, inclusive, a 

aprovação do médico: “se os três se acertaram quem tem direito de achar isso errado?”. 
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gente queria. Uma casinha e esse carrão zero aí que o senhor tá vendo. E, olha, tudo de papel 

passado e dentro da lei”. Enquanto o personagem diz essas palavras, vemos o casal saindo de 

uma casa num condomínio fechado. De maiô, chapéu e canga, Madona entra no carro com um 

cachorro de pequeno porte no colo, falando com uma voz infantilizada: “neném vai ‘pra’ 

praia”.       

É importante ressaltar que, ao criticarmos a presença de traços definidores da 

conjugalidade heterossexual no relacionamento de Edelso e Madona não questionamos o 

desejo (e o direito) do casal em viver um casamento nesses moldes. O que está em discussão é 

a exclusão que se opera quando esta forma de vivenciar o amor e a parentalidade se torna o 

único modelo aceitável e desejável.  

 

Podemos indagar o que acontece à sexualidade quando percorre esse circuito 

particular de fantasia: ela se livra de sua culpa, de seus desvios, de sua 

descontinuidade (...)? E se se livra de tudo isso, para onde vão exatamente 

essas negatividades? Elas não tendem a ser projetadas sobre aqueles que não 

terão ou não entrarão nesse domínio santificado? E a projeção tomará a 

forma de julgar os outros moralmente, de representar uma abjeção social e 

daí tornar-se a ocasião de instituir uma nova hierarquia de arranjos sexuais 

legítimos e ilegítimos? (BUTLER, 2003b, p. 234-235). 

 

No que diz respeito à expressão da afetividade e desejo entre Madona e Edelso, 

percebemos tímidas manifestações em termos de contatos corporais, mas a atmosfera de 

carinho que envolve o casal é convincente. Assim, no viaduto, em meio a uma situação 

inusitada, assistimos o reencontro de duas personagens apaixonadas: ansiosas e felizes, 

nervosas e, ao mesmo tempo, confortadas com a possibilidade de viverem juntas novamente. 

Como mostra a figura 4, ao chegarem ao apartamento de Madona, os dois são filmados 

vestidos na cama. Edelso está de costas e Madona faz carinho em seu ombro. Em seguida, 

eles conversam na varanda de frente um para o outro com os rostos próximos, mas não 

chegam a se beijar. Durante o episódio, o casal troca dois selinhos. 

 

 

Figura 4: Após reencontrá-lo, Madona leva Edelso até a sua casa 
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Para além do amor conjugal, a diferença
57

 de Madona configura um objeto de desejo. 

Em depoimento a Kulick, Keila explica que, ao contrário das mulheres, as travestis 

preocupam-se tanto com sua aparência que transformam a prostituição em uma arte. Para ela, 

se um homem “vê um tipo diferente de mulher, com uma roupa exótica, roupa rendada, cinta-

liga, espartilho, cabelo bem penteado, maquiagem bem feita, é claro que ele vai ficar atraído” 

(in KULICK, 2008, p. 206). Na única vez em que vemos Madona com um cliente, ela está 

igualmente impecável.   

Durante a festa que Dudu realiza em sua casa, há um “grande prêmio” a ser sorteado 

entre os convidados, algo “que todos querem, mas que só um vai levar”: um programa com a 

personagem. Nessa cena, Madona encarna uma “dominatrix”. Com o chicote em mãos, ela 

surge de dentro de um bolo artificial enorme exibindo um body de látex preto, luvas e botas 

longas, colar e pulseira Spike, batom preto e cabelos presos num rabo de cavalo. Entre quatro 

paredes, satisfaz o desejo de um senador em ser dominado. Ordena que ele fique de quatro e 

chicoteia suas nádegas. Nesta cena, diversos aspectos fazem com que Madona não tenha 

muito contato físico com o senador. A própria fantasia de dominação, em que não 

necessariamente, a prostituta é penetrada pelo cliente, leva a certo afastamento dos corpos. 

Além disso, Madona se divide entre atender o cliente e tirar fotografias dele em situações 

constrangedoras e é interrompida no meio do programa pelo marido ciumento.   

Como discutimos no tópico 2.3, no Brasil as pessoas ainda lidam com as travestis de 

forma ambígua. No mesmo espaço, convivem preconceito e respeito, abjeção e desejo. Em 

Carandiru – outras histórias, Madona também passa por situações em que é tratada como um 

corpo abjeto. É o que discutiremos em seguida a partir da análise de cenas dos episódios Love 

Story I e II. 

Episódio Love Story I, 5/08/2005 - Durante o dia de visita no Carandiru, Edelso tenta 

mais uma vez encontrar Madona. A cena se passa no guichê de fiscalização da entrada dos 

visitantes. É possível observar a existência de três filas: “homens”, “senhoras acima de 60 

anos” e “pessoas com pacotes”. 

   

Edelso: Vê uma senha ‘pra’ eu entrar ai.  

Fiscal: Ah não... Você de novo Edelso (impaciente, confere sacolas de 

outros visitantes). 

E: Vim ver minha mulher rapaz (visivelmente ansioso e com os olhos 

suplicantes).   

F: É a quinta vez que eu te explico. O código não permite (impassível). 
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 Quando é questionada por Edelso ao retornar de um programa, Madona responde: “pra quê que as pessoas me 

procuram Edelso? Sei lá, querem fazer algo diferente”. 
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(Edelso se aproxima do funcionário e tenta persuadi-lo com o olhar, mas ele 

mantém os olhos fixos nos objetos)  

E: Eu preciso ver Madoninha. 

F: “Pra” nós, (fala pausadamente o nome civil de Madona) é Dirceu Ferreira 

da Silva.  

E: Eu sou casado com ela, rapaz (mostra a aliança em seu dedo). 

F: A lei não reconhece esse tipo de união (sorri). Procura ela na 

penitenciária feminina (continua sorrindo, debochado). 

(Edelso o encara desolado) 

F: Passa daqui Edelso. Você ‘tá’ atrasando demais o nosso dia. Vai! (sério).  

 

Nos minutos iniciais do episódio Love Story II, Madona também tem problemas com o 

corpo de bombeiros ao tentar impedir que seu marido pule do viaduto. Ela tinha retornado de 

um programa quando viu Edelso na TV e foi vestida assim mesmo para resgatá-lo. Ao chegar, 

a personagem chama o comandante e pede para falar com Edelso, informando que é a mulher 

dele. O homem a observa sério, troca um olhar de descrédito com o colega, diz à Madona, 

secamente, que a mesma “não pode” e dá as costas para ela. Madona passa pela faixa de 

segurança e insiste: “por favor, sou eu que ele está procurando. Se você não me deixar subir, 

ele vai pular sim. Me sobe lá moço. Deixa eu falar com ele”. O comandante fica estático na 

frente dela, sem esboçar reação. Posteriormente, vemos Madona subindo no elevador do 

caminhão de bombeiros. No mesmo episódio, durante o fim de semana em que Madona não 

volta para casa, Edelso fica preocupado e vai até a delegacia. 

 

Edelso: Faz favor (tira uma fotografia de Madona do bolso da camisa) Eu 

queria dar queixa do desaparecimento da minha mulher. 

Funcionário da delegacia: qual o nome dela? (solícito). 

E: É... (hesita) Dirceu. 

(o homem pega a foto, olha para Edelso surpreso, esboça um sorriso e 

depois fica sério) 

F: Tá de sacanagem comigo? 

E: Não senhor. É Dirceu Ferreira da Silva. É o que ‘tá’ no RG. 

F: Ô Giba (chama um colega de trabalho). Tu acredita que isso aqui é 

homem? 

(Os dois começam a gargalhar. Revoltado, Edelso pega a foto de volta e se 

retira) 

 

Em seguida, Edelso vai ao Instituto Médico Legal e é atendido por um funcionário: 

“Trouxeram hoje cedo um rapaz vestido de mulher que nem o senhor falou que ‘tava’ 

procurando. Bateram nele ‘pra’ valer. Acontece sempre. ‘Os mauricinho’ se diverte e depois 

fica com vergonha. Vira macho e dão porrada até tirar sangue”. O rapaz explica que ele 

precisa reconhecer o corpo. Antes de entrar na sala, Edelso respira fundo e logo em seguida 

fica aliviado ao perceber que a travesti morta (cheia de marcas de sangue pelo corpo e 

somente com as partes íntimas cobertas com um lençol) não era sua mulher. 
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Como vimos no tópico 2.1.1, as instituições reguladoras são grandes responsáveis pela 

consolidação do caráter citacional do gênero, pois, majoritariamente, se organizam em torno 

da exigência da “normalidade”. Aqui, discutimos, mais especificamente, algumas instituições 

do Estado. Nas cenas apresentadas acima, quando Edelso e Madona são atendidos por 

funcionários do presídio, corpo de bombeiros e departamento de polícia, as regras que ditam o 

que é “normal” também são reforçadas. Ou seja, aqui, tais espaços ainda se configuram como 

fontes institucionais de opressão para os que ousam ser diferentes. 

Na primeira cena, o fiscal expõe o que é esperado e permitido na prisão. O marido 

visita a esposa na penitenciária feminina. A mulher busca seu cônjuge no presídio masculino. 

As demais uniões – como a de Edelso com Madona, uma travesti presa no Carandiru - não são 

reconhecidas. A não-inteligibilidade traz implicações práticas e dolorosas para os dois: eles 

são impedidos de se encontrarem. Mas é possível observar também um quê de abuso de poder 

e má vontade do funcionário na cena. Ainda que não tivesse sua posição de marido 

legitimada, Edelso poderia muito bem entrar na prisão como amigo de Madona (pois havia 

uma fila de homens no guichê da fiscalização). Entretanto, o personagem é enxotado do local. 

Na delegacia, Edelso é mais uma vez humilhado. A cena nos leva a refletir sobre como 

o reconhecimento do nome social de travestis é um ato simples que pode poupá-las de grandes 

constrangimentos e situações de intimidação, além de demonstrar a total falta de humanidade 

de um funcionário de uma delegacia ao se deparar com uma circunstância que foge à 

“normalidade”. Ao saber do nome de registro de Madona, seu comportamento solícito dá 

lugar a uma atitude cruel e desrespeitosa. Assim, nestas duas cenas, o ato de ser travesti 

motiva gargalhadas perversas e sorrisinhos sarcásticos. No entanto, na série, não há uma clara 

condenação de tal comportamento. Reação que fica a cargo do telespectador, possivelmente 

comovido com o drama de Edelso. Contudo, ao falarmos de tais espaços como fontes 

institucionais de opressão, não consideramos o Estado
58

 um todo homogêneo e, 

necessariamente, excludente. 

No seriado, também é possível observar distinções no que diz respeito ao tratamento 

que Edelso e Madona recebem. Provavelmente, com receio de ser alvo de chacota mais uma 

vez, Edelso procura por um “rapaz vestido de mulher” e não por sua mulher quando vai ao 
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 Butler ressalta que o “Estado não é uma unidade simples, e suas partes e operações não são sempre 

coordenadas entre si. (...) Seria incorreto compreender o Estado operando a partir de um único conjunto de 

interesses ou de medir seus efeitos como se obtivesse sucesso unilateralmente”. Assim, a autora conclui que “o 

Estado pode ser trabalhado, explorado e que as políticas sociais, que envolvem a implementação da lei em 

instâncias locais, podem freqüentemente ser o lugar onde a lei é desafiada” (BUTLER, 2003, p. 240).  
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IML. No entanto, ao chegar ao local, ele encontra alguém disposto a ajudá-lo. Além de 

solícito, o servidor não reitera o discurso que transforma a vítima em culpada por conta de 

supostas “condutas impróprias”. Em outra cena, Madona quase é impedida de salvar o marido 

porque, aos olhos do comandante do corpo de bombeiros, não parecia confiável. Inicialmente, 

o homem não acredita que aquela travesti, vestida com “roupa de batalha”, é a esposa que 

Edelso busca tão desesperadamente. Porém, ao ser surpreendido pela insistência dela, (ainda 

que com alguma dúvida) decide escutá-la e atender ao seu pedido.    

 

4.2.1 Conclusões 

 

Em Carandiru – outras histórias, não são expostos muitos atributos das personagens 

travestis. Em grande parte, isso se deve à própria estrutura do seriado (um protagonista e 

histórias independentes a cada episódio). De fato, não é possível conhecer muito a respeito de 

uma personagem secundária (o caso de Melissa e Camille) ou protagonista (Madona) de um 

programa de cerca de 30 minutos. Mas, ainda que seja mais apropriado classificá-las como 

personagens planas, elas são não caracterizadas por atributos típicos e invariáveis ou fixos e 

ridículos. Primeiramente, com exceção dos momentos em que Edelso é alvo de chacotas por 

se relacionar com Madona, no seriado não há espaço para a ridicularização da travesti. 

As personagens não apresentam o mesmo comportamento típico: cada uma das três 

possui suas especificidades. Nesse sentido, através de Melissa e, principalmente, Camille, no 

seriado, são visibilizadas as travestis mais velhas. Muitas vezes, elas são rejeitadas e 

desvalorizadas pelas próprias travestis por terem perdido a beleza da juventude. O que pode 

torná-las pessoas bastante solitárias e fadadas ao ostracismo. 

Embora não haja uma dimensão psicológica complexa, elas não permanecem iguais ao 

primeiro momento em que foram mostradas ao telespectador (Camille abandona a postura 

subserviente e dá a volta por cima de Solange, que a humilhava constantemente; Melissa se 

arrepende de suas trapaças; Madona sai do presídio, se vira sozinha, encontra o marido, passa 

por uma crise e tem seu final feliz). Ou seja, aqui, a personalização, a ausência do ridículo e 

do exotismo e a presença de transformações ao longo do enredo dos episódios tornam as três 

personagens humanizadas.    

No que diz respeito à inserção social de Madona, o seriado traz à tona as violências 

simbólicas e físicas sofridas pelas travestis pelo fato de embaralharem os padrões e 

identidades de gênero hegemônicas. Contudo, por mais que a personagem, em alguma 
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medida, reaja e, além disso, se vingue dos que gozam da inteligibilidade (ironicamente, com o 

objetivo de ser reconhecida como tal), aqui a linha entre a denúncia e a naturalização da 

opressão (e consequente abjeção da personagem) se torna tênue e preocupante.  

Além disso, a opção por uma abordagem romantizada da história de amor de Madona 

e Edelso (em que há uma presença pouco expressiva de contatos íntimos), possivelmente, tem 

a ver com a busca pela aceitação do público a um casal não-hegemônico. A princípio, 

podemos argumentar que se trata de uma estratégia louvável porque estimula as pessoas a se 

sensibilizarem com o preconceito sofrido pelas travestis. Mas, o uso recorrente de tal esquema 

apresenta um risco. Essas representações (ainda que não explicitamente ou intencionalmente) 

podem reforçar a ideia de que somente uma parte das travestis merece legitimidade: as que 

desejam ser esposas fiéis e mães de família. 

Em seguida, apresentamos a análise da minissérie Queridos Amigos, na qual 

investigamos a representação das personagens Cintia e Brenda. 

 

4.3 QUERIDOS AMIGOS 

 

Na minissérie Queridos amigos, Maria Adelaide Amaral adapta para a televisão um 

romance de sua autoria: Aos meus amigos (1992). Para escrever a obra, que tem direção de 

Flavia Lacerda, Vinicius Coimbra, Maria de Medicis e Cristiano Marques e direção geral de 

Denise Saraceni e Carlos Araújo, ela contou com a colaboração de Letícia May. A minissérie 

é composta de 25 capítulos, de 40 minutos. Com exceção da estreia, uma segunda-feira, os 

programas foram exibidos de terça a sexta-feira, às 23 horas, entre 18 de fevereiro e 28 de 

março de 2008. 

Impactada pelo suicídio do amigo Décio Bar, jornalista, poeta e militante político, 

Maria Adelaide Amaral escreveu um romance que conta a “história de uma turma de amigos 

que vive as turbulências políticas brasileiras dos anos do regime militar (1964-1985), com 

crítica, paixão e uma boa dose de frustração” (ÉPOCA, 2008, p. 112). Como demonstra o 

depoimento da atriz Denise Fraga ao Estado de S. Paulo, o clima de reavaliação das utopias 

se manteve na adaptação televisiva: “O texto é um primor, e fala sobre essa frustração 

cotidiana, que às vezes acaba levando a gente para caminhos tão diferentes daqueles que 

esperávamos, quando entramos na escola para estudar alguma coisa ou nos engajamos em 

alguma luta” (VILLALBA, 2008, p. 6). Alguns personagens foram acrescentados ou 

ganharam mais espaço na minissérie. É o caso das travestis Cintia (que tem uma participação 
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furtiva no romance) e Brenda (que não existia na sinopse original), como explica Maria 

Adelaide Amaral:  

 

Muita gente me pergunta a razão de colocar personagens travestis em 

Queridos amigos. Eu queria prestar uma homenagem a duas pessoas que 

foram muito próximas durante uma época da minha vida. (...) A Thelma 

[Lipp], praticamente uma contraparente, pois vivia com uma pessoa da 

minha família, era educadíssima e fina, não apenas nos modos, mas na 

delicadeza de alma. A outra pessoa era Vera Abelha, um travesti que 

circulava em São Paulo, nos anos 1970, na região do Largo do Arouche. Ela 

usava colar de pérola, cabelo Chanel e escarpin salto cinco. Era chiquíssima. 

Chegou a ser atriz, foi protagonista de uma peça do Darcy Penteado, no 

Teatro Augusta. Minha preocupação na minissérie era não mostrar os 

travestis de maneira caricatural. Queria apresentá-los como essas duas 

pessoas de quem fui tão próxima. A Thelma inspirou a Cíntia (...) e a Vera 

inspirou a Brenda (...). Deu muito certo (MEMÓRIA GLOBO, 2010).    

 

Embora o contexto político do país em 1989 tenha um grande peso no cotidiano dos 

personagens, a roteirista pretendia, com a obra, se centrar nas emoções e desilusões de cada 

um deles, dando um tom mais intimista à minissérie. “Não se trata só de política. É, 

sobretudo, um ato de amor. Uma história de fraternidade, de solidariedade e de 

transfiguração” (ZORZANELLI, 2008, p. 93), disse Maria Adelaide em entrevista à revista 

Época. “Os anos 80 têm sido muito revisitados, e não quero fazer uma minissérie datada. 

Mais do que a moda ou a música, o que busco é um painel moral e ético dessa geração. 

Queremos despertar no telespectador uma memória afetiva daquele tempo” (MATTOS, 2008, 

p. E4), complementou a diretora Denise Saraceni em depoimento à Folha de S. Paulo. 

Além das gravações em estúdio, as cenas externas da série foram gravadas no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. A casa de Léo, por exemplo, local em que ele reúne os amigos depois 

de sete anos de afastamento, fica na região serrana do Rio. Os momentos vividos pela família 

(modo como os amigos se intitulavam) na década de 70 e início dos anos 80 surgem em forma 

de flashbacks gravados em Super 8 - formato muito utilizado no período retratado na 

minissérie, seja em filmes experimentais ou para registro de eventos sociais. É o caso do 

retorno dos personagens Vânia e Tito do exílio no Canadá, do réveillon de 1981 e do 

casamento de Léo e Flora.  

Queridos amigos foi uma das séries que, possivelmente, teve sua audiência 

prejudicada por conta da presença do Big Brother Brasil na grade de programação da 

emissora59. Enquanto a estreia obteve 23 pontos de audiência, a obra registrou média de 18,3 

                                                 
59

 Em carta ao jornal O Estado de S. Paulo, um leitor fala sobre o assunto: “É o fim da picada ter de assistir à 

minissérie Queridos amigos só depois do BBB. Pior ainda quando tem futebol. Aí é impossível vê-la. Os 

horários das minisséries são para os notívagos” (Vanderlei Zanetti in O Estado de S. Paulo, 2008). 
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pontos na segunda semana e manteve média de 19 pontos no restante da exibição. Embora os 

números não indiquem uma grande comoção do público, particularmente, um capítulo da 

minissérie causou furor. Trata-se do programa exibido no dia 26 de fevereiro de 2008, em que 

Benny confessa amar Pedro, segura seu rosto e beija-o, sendo empurrado pelo amigo. 

Diversos jornais e portais de notícias classificaram (e alardearam) a cena como o primeiro 

beijo gay da TV brasileira.  

O Grupo Gay da Bahia incluiu na lista de vencedores do troféu Triângulo Rosa, 

prêmio anual dedicado aos “amigos dos homossexuais”, os atores Guilherme Weber e Bruno 

Garcia “por protagonizarem o primeiro beijo gay em TV aberta” (MIX BRASIL, 2009). O 

próprio Weber refutou a ideia, afirmando que “o primeiro beijo gay da TV será quando dois 

homens se beijarem, de olhos fechados e com trilha sonora ao fundo” (A CAPA, 2008). Por 

ter interpretado Benny, Guilherme Weber também ganhou o título de melhor ator de 2008, no 

prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). 

A trama de Queridos amigos se passa entre outubro e novembro de 1989. Neste 

período, “o Brasil voltava às urnas após 25 anos sem ver um presidente eleito no poder (...). 

Os elementos dessa fase da história nacional eram a inflação alta, o desemprego e a incerteza 

política” (ZORZANELLI, 2008, p. 93). A obra retrata o cotidiano de um grupo de amigos: 

intelectuais de esquerda que viveram juntos as agruras da ditadura militar mas que, desde 

1982, seguiram rumos diferenciados na vida e acabaram se afastando. Léo (Dan Stulbach), 

protagonista da trama, havia se distanciado não só dos amigos, mas do mundo. Depois de 

trabalhar com cinema, publicidade e literatura, decide viver isolado numa casa de campo na 

companhia da modelo Karina (Mayana Neiva). 

Há cerca de três anos Léo sabia que tinha um problema de saúde (possivelmente 

esclerose múltipla), mas não quis se tratar. Contudo, ao sonhar com sua morte e a “família”, 

decide reencontrá-los. O escritor vai até São Paulo convidá-los pessoalmente para uma festa 

em sua casa na serra. A artista plástica Lena (Débora Bloch), sua paixão da adolescência, é a 

primeira a ser convidada. Sem conseguir manter vínculo amoroso com ninguém, ela está 

sozinha e sobrevive pintando aquarelas para consultórios médicos. Apaixonada por Ivan (Luis 

Carlos Vasconcelos), Lena havia abandonado o marido Guto (Emilio de Mello) e a filha 

Marina (Tamara Ribeiro) para ficar com ele. Mas no último minuto, o jornalista não teve 

coragem de se separar de Regina (Regina Remencius), mantendo um casamento de fachada.  

Depois de ter trabalhado nos melhores jornais do país, Ivan se tornou editor chefe da 

revista masculina Sexus, emprego que odeia, mas não tem coragem de abandonar. Já o amigo 

Tito (Matheus Nachtergaele), além de ser repórter, é responsável pela seleção das modelos 
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que ilustram a capa da publicação. Ele é um comunista cegamente dedicado à causa e também 

considera o trabalho detestável. Foi justamente por conta do engajamento na militância que 

Vânia (Drica Morais) se separou dele, levando os dois filhos. Ela acaba se casando com 

alguém bem diferente do ex: Fernando (Tatu Gabus Mendes), dono de uma empresa de 

informática que vive paparicando os meninos.   

Após convidar Ivan e Tito para a festa, Léo vai ao encontro de sua ex-mulher Flora 

(Aida Leiner) e do filho Davi (André Luiz Frambach). Ele foi um pai e marido ausente e, por 

isso, não é bem recebido pelos dois. Em seguida, Léo visita a psicanalista Lúcia (Malu Galli) 

e o médico Rui (Tarcísio Filho). Por se manterem apaixonados mesmo depois de anos de 

casamento, eles formam o casal mais admirado pela “família”. Da residência dos dois amigos, 

Léo telefona para Rachel (Maria Luisa Mendonça). Dona de casa feliz e mãe de quatro filhos 

- Betânia (Mayara Constantino), Chico (Henrique Ramiro) e os gêmeos Caetano (Rodolfo 

Bento) e Gil (Flávio Bento) -, ela nem desconfia que o marido Pingo (Joelson Medeiros), um 

professor universitário, tem casos com as alunas.        

Bia (Denise Fraga), atriz que largou a profissão depois de ter sido torturada e 

estuprada no Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa 

Interna (Doi-codi), também foi visitada por Léo. Desempregada, ela voltou a morar com a 

mãe aposentada, D. Iraci (Fernanda Montenegro). Enquanto a melancólica Bia busca sentido 

para a sua vida na astrologia e no budismo e ganha dinheiro fazendo o mapa astral de amigos, 

a viúva Iraci se diverte nos bailes do Chão de Prata com o amante Alberto (Juca de Oliveira), 

que é pai de Lena e marido de Teresa (Araci Balabanian). Bia nutre um amor platônico por 

Pedro (Bruno Garcia). Escritor talentoso, ele abordou os porões da ditadura militar em um 

livro que se tornou best-seller. Mas, ao perder a mulher em um acidente de carro, teve um 

bloqueio criativo. 

Para lançar o livro que o tornou reconhecido internacionalmente, Pedro contou com a 

ajuda de Benny (Guilherme Weber). Dono de uma editora, ele publicou a obra do amigo 

quando nenhuma editora arriscava fazer o mesmo. Benny vem de uma família rica e judia e 

mora numa mansão, onde humilha constantemente o namorado pobre Jurandir (Sidney 

Santiago), que chama de “protegido”. Benny, Brenda (Ricardo Monastero) e Cíntia (Odilon 

Esteves) frequentam a mesma boate gay. As duas amigas são travestis chiquérrimas que 

circulam pela high society paulista. Brenda é prostituta de luxo e Cíntia canta em casas 

noturnas.    

O reencontro na casa de Léo traz à tona algumas mágoas e conflitos, mas é a chegada 

de Benny que põe fim ao clima de festa. Atendendo ao pedido de Léo, ele não leva um rapaz 
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para acompanhá-lo. Porém, resolve ir acompanhado de uma moça, que apresenta como sua 

noiva: Cíntia. Logo em seguida, enquanto estão todos à mesa almoçando, Benny tece críticas 

sobre a conduta de cada um dos amigos de forma irônica e consegue irritar a todos. Em 

consequência, acontecem uma série de desventuras que fazem as personagens irem embora 

com a sensação de que a reaproximação foi um fiasco.  

Após a festa, Léo viaja sozinho. Ele simula um acidente de carro e some por uns 

tempos. Tal atitude fazia parte do plano de transformar sua morte em uma obra de arte. O que, 

na verdade, significava que ele pretendia reaproximar a “família”. Assim, com o passar dos 

dias, Léo deixa objetos na casa dos amigos que não só remetem ao período em que eles eram 

mais ligados como estimulam uma reflexão sobre a necessidade de mudanças na vida de 

vários deles. No decorrer dos capítulos, acompanhamos os dramas pessoais dos amigos e o 

esforço conjunto deles para ajudar Bia a se livrar do fantasma do homem que a torturou e 

estuprou seguidas vezes: Oscar Garcia (Nelson Diniz). Ao ir até a boate assistir um show de 

Cintia, Bia o reconhece e, após diversas situações dramáticas, é convencida pelos amigos a 

denunciá-lo. No penúltimo capítulo da minissérie, Léo morre. Após o enterro, em que todos 

se reúnem para a despedida do amigo, a “família” vai até a casa de Lúcia, onde os laços de 

solidariedade entre eles são celebrados.   

Cíntia e Brenda, personagens que analisamos, aparecem pela primeira vez na 

minissérie na mesma cena. Benny vai até a boate gay procurar uma acompanhante para ir à 

festa de Léo. Ao encontrar Brenda, faz o convite, mas ela já tem compromisso. Benny 

permanece na boate e assiste ao show de Cíntia. Em cenas seguintes, vemos os dois chegando 

à casa de Léo. Após aprontar com os amigos, Benny vai embora e deixa Cíntia sozinha, mas 

ela pega carona com Pingo. Se sentindo rejeitada por Léo, Karina resolve ir junto com os dois. 

Como a modelo não sabia onde poderia ficar, Cíntia oferece abrigo em seu apartamento. Com 

isso, as duas se tornam amigas. Ao saber que Bia faz mapa astral, Cintia também se aproxima 

dela. No momento em que vai até a casa da astróloga com Brenda para saber o resultado do 

seu mapa, Dona Iraci e a filha acabam discutindo porque Bia não quer denunciar o torturador 

do Doi-codi. Cintia e Brenda tentam acalmar Iraci e conquistam sua afeição. 

No baile do Chão de Prata, Alberto lança a candidatura de Iraci à rainha do Havaí. 

Cintia a convida para ver o seu show com repertório de Ângela Maria. Ao perceber que Iraci 

está preparando um vestido de festa, sugere que ela peça ajuda a Brenda. Esta conta a Iraci 

que tem amigos na indústria têxtil e decide patrocinar a sua roupa. Iraci e Alberto se 

apaixonam pelo show de Cíntia e, na mesma noite, pedem que Dorival (Miguel Magno), o 
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organizador dos bailes que eles frequentam, vá até a boate para conhecê-la. Por conta disso, 

Cintia é convidada a “dar uma canja” no Chão de Prata.  

Cintia e Brenda continuam frequentando a casa de Iraci por conta dos preparativos 

para o baile. Cintia pergunta por que Bia saiu às pressas da boate na noite anterior. Quando 

Bia explica que encontrou o torturador e descreve-o, Cintia identifica o homem: um policial 

que frequenta a boate gay e é amigo de Alisson (Frank Borges), garoto de programa que havia 

roubado o relógio de Benny. A partir daí, Cintia, Benny e Brenda fazem de tudo para 

descobrir o nome do torturador e conseguem.  

Em uma das cenas na boate, enquanto Cintia canta, Brenda conta a Karina que tem um 

cliente com quem ela não pode aparecer em público. Mais tarde, quando Alberto sofre uma 

hemorragia cerebral e Brenda vai até o hospital entregar um bilhete de Iraci, ela descobre que 

o seu cliente Luis Augusto é Guto, ex-marido de Lena. Inicialmente, ela prefere manter sigilo 

sobre o assunto. Mas, ao descobrir que Guto se aproveitou da condição de marido traído para 

restringir o contato de Lena com a filha, muda de ideia e decide ajudá-la. Além de explicar a 

Lena que Guto sempre fez de tudo para esconder a homossexualidade, Brenda entrega a ela 

fotos de uma viagem dos dois a Las Vegas. Com isso, Lena conversa com o ex-marido e 

consegue ficar mais tempo com a filha.  

Brenda se torna muito amiga de Iraci. É ela que a convence a receber a coroa de 

Rainha do Havaí quando a morte de seu Alberto parecia ter feito tudo perder importância. 

Além disso, como vencia o prêmio quem conseguisse vender mais talões de uma rifa, foram 

os clientes ricos de Brenda que deram o título a Iraci. Já perto do final da minissérie, Brenda 

não vai até o enterro de Léo. Mas, através de um comentário de Lúcia com Lena, sabemos que 

Guto manteve sua relação com Brenda, já que a psicanalista viu os dois juntos.   

Pouco tempo depois de ter se mudado para São Paulo, Karina conseguiu emprego na 

editora da revista Sexus. Graças à nova contratada, Tito passou a ser somente repórter e ela 

começou a selecionar as garotas da capa. Karina resolve surpreender Nicola (Edney 

Giovenazzi), o dono da editora, e sugere Cintia Lips, a “resposta de São Paulo ao fenômeno 

Roberta Close” 60. Nicola a demite, mas como Tito ameaça ir embora, ele muda de ideia. E 

além de manter a funcionária, aprova a capa.  

Cintia é uma das personagens presentes no enterro de Léo. Além da “família”, foram 

ao cemitério Karina, seu Ramiro (caseiro da residência de Léo na serra) e ela. Quando ela diz 

                                                 
60

 Na realidade, quem ocupava esse papel de concorrente de Roberta Close nos anos 80 era Thelma Lipp, travesti 

que inspirou a criação da personagem Cintia. “Uma fazia o tipo ‘mulherão fatal’ (Roberta), enquanto a outra 

(Thelma) fazia o gênero ‘garotinha’. Ambas, indubitavelmente, belíssimas” (WONDER, 2005). 
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a Karina que não vai até a casa de Lúcia após o enterro porque acha que o convite se restringe 

à “família”, Karina responde que ela também faz parte da “família”. Cintia fica emocionada e 

acompanha todos.   

No centro da trama de Queridos amigos, formando um conjunto de personagens 

principais, estão Léo e os amigos que compõem a “família”: Tito, Pedro, Ivan, Lena, Bia, 

Lúcia, Rachel, Pingo, Vânia, Benny e Rui. Além deles, existem os personagens secundários, 

que têm diferentes níveis de inserção na trama. Esquematizamos a presença dos mais 

significativos da seguinte forma. Pais, maridos, esposas e amantes dos doze amigos aparecem 

um pouco mais na minissérie. Já as personagens que se aproximaram da “família” na época 

atual da trama participam um pouco menos do enredo: Karina (além de ter se aproximado de 

Bia e trabalhar com Ivan, ela começa um romance com Tito), Cintia e Brenda (as duas são 

amigas de Benny e Bia, mas Cintia conhece toda a “família”). Por fim, o núcleo infanto-

juvenil, integrado pelos filhos dos amigos, tem uma pequena participação na história. 

A travestilidade está diretamente relacionada ao surgimento de Cintia e Brenda na 

trama, pois é a partir da busca de Benny por uma moça (não exatamente do tipo que os 

amigos estavam acostumados a ver) para acompanhá-lo até a casa de Léo que conhecemos as 

duas personagens no primeiro capítulo da minissérie. Como veremos, o tema permeia a 

participação das duas e é abordado de forma direta. Embora o convívio com outros 

personagens apresente alguns momentos de tensão pelo fato delas serem travestis, de maneira 

geral, são como figuras femininas que Cintia e Brenda são tratadas pelos demais.  

Assim, Rachel, Oscar, Teresa e Lena, que, em alguma ocasião, chamam Cintia e 

Brenda de “seu anormal”, “aquilo”, “pessoas esquisitas” e “travesti”, configuram a exceção e 

não a regra. As duas também não costumam usar palavras masculinas para falar de si. 

Somente em uma cena, Cintia o faz. Na sede da editora da revista Sexus, ao ver Karina saindo 

do estúdio com Cintia, Nanci, secretaria de Ivan, pergunta-a onde foi que ela descobriu a 

“biscatona”. Muito tranquila, a própria Cintia se encarrega de responder: “‘biscatão’ amor. 

Tem uma coisinha que faz toda a diferença”. 

O elenco de Queridos amigos é composto majoritariamente de atores e atrizes 

brancos61, incluindo nossos objetos de análise: Cintia e Brenda. Elas aparentam ter cerca de 

30 anos. A primeira é alta e magra, com seios médios e bumbum protuberante. Tem olhos 

castanho-escuros e cabelos de mesma cor, ondulados e com comprimento abaixo dos ombros. 

Vaidosa, Cintia faz diferentes penteados em suas madeixas. “Para compor a personagem, 
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 Jurandir e Flora são os únicos personagens negros que fazem parte da trama.  
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deixei as unhas crescerem, coloquei megahair, aprendi a andar de salto e tive até que depilar 

as axilas” (OLIVEIRA, 2008), explicou o ator Odilon Esteves em matéria do site O Globo. 

De estatura mediana, Brenda é um pouco mais robusta, mas seus seios são menores. Ela tem 

olhos verdes e cabelo Chanel castanho-claro curto, que está sempre solto e escovado. Por 

vezes, utiliza óculos de grau com armação em acetato.  

As duas se vestem como “peruas” que adotam uma indumentária mais comportada. Ou 

seja, ostentam joias, têm trajes com pluma ou pelúcia aplicada e ao menos uma peça de 

oncinha no guarda-roupa que usam com frequência, mas não possuem vestes curtas e 

decotadas. Cintia e Brenda estão sempre bem maquiadas, com as unhas impecáveis e sapatos 

com saltos. Frequentemente, o cinto ajuda a compor o visual das duas. O acessório ressalta a 

silhueta feminina, seja quando elas aderem à moda da cintura alta com cintos fininhos ou 

quando posicionam aqueles mais largos próximo ao quadril. 

O vestuário de Brenda lhe dá a aparência de uma mulher amadurecida e fina. Ela 

utiliza basicamente tailleur (monocromático ou de estampas rendadas em tons escuros), blusa 

estampada de seda com saia de corte reto na altura do joelho ou vestido tubinho com blazer. 

No dia a dia, Cintia alterna visuais neutros (peças de cor preta sem estampas ou listradas com 

tons sóbrios: jaquetas, blusas, saias e vestidos retos) com composições alegres e chamativas 

(blusões de lurex, vestido de algodão com estampas geométricas, calça de viscose estampada). 

O que dá a personagem um ar jovial. À noite, quando canta na boate, seu figurino é rico em 

ornamentos e a maquiagem mais carregada. Luvas, argolas, colares grandes e sobrepostos, 

pulseiras e plumas acompanham os vestidos e saias longos em paetê, tecidos rendados ou 

cobertos de lantejoulas. Mas as cores são discretas: preto, azul-escuro, branco e salmão. 

Além de serem luxuosas na maneira de se vestir, Cintia e Brenda têm o 

comportamento digno de uma lady. “Antes de dar vida a Cintia, Esteves teve aulas de canto e 

etiqueta, para se comportar com feminilidade, evitando a caricatura” (CASTRO, 2008). 

Monastero, que interpreta Brenda, passou por preparação semelhante. De modo que nas 

cenas, as duas cruzam as pernas e pousam as mãos por cima delas delicadamente ao sentar. 

Quando elas caminham, seus passos são leves e ordenados e há um sutil requebrar dos 

quadris. Ao falarem, os corpos não se mexem muito. Elas movimentam o pescoço e a face e 

gesticulam de uma forma comedida, geralmente com os braços dobrados. Além disso, não 

costumam falar alto (Brenda praticamente sussurra em alguns momentos). 

Nesse sentido, é possível identificar algumas diferenças entre as duas. A primeira é 

muito carinhosa com quem ela convive. Aproxima-se das outras personagens, escuta com 

atenção, toca nelas e, por vezes, tem um jeito recatado de desviar o olhar. Ela é expansiva 
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(seus gestos, inclusive, são mais amplos que os de Brenda), muito sensível e tem “horror de 

violência”. Em momentos mais dramáticos, chora com facilidade e fica bastante abalada. 

Além disso, Cintia é romântica. Embora não haja referência à sua vida amorosa e sexual na 

série, é possível perceber tal atributo na expressão deslumbrada ao ver Iraci e Alberto 

dançando enamorados e no modo como ela fala sobre o casal com Brenda: “cê precisa ver o 

namorado dela. Bonitão, alegre, apaixonado. Eu fiquei morrendo de inveja”. Em depoimento 

ao G Online, o ator Odilon Esteves caracteriza resumidamente a feminilidade da personagem.   

 

Nos anos 80 as mulheres eram executivas que usavam ombreiras largas. A 

Cíntia é de um feminino anterior, mais Bonequinha de Luxo, mais Audrey 

Hepburn (...). A Cíntia faria o jantar para o marido e ficaria esperando ele 

chegar. A mulher dos anos 80 compraria uma lasanha de microondas 

(Odilon Esteves in MARTINS, 2008).  

 

Já Brenda está mais próxima da citada “mulher dos anos 80”. Ela também trata os 

outros com ternura e tem o hábito charmoso de às vezes piscar o olho ao falar, mas é muito 

mais objetiva e compenetrada. Seu modo de lidar com os outros é mais prático e desprendido. 

E embora fique consternada com as mesmas situações que Cintia presenciou, nunca chora. O 

que tem a ver com as palavras de Bia ao falar sobre o mapa astral da personagem: “é a cabeça 

que rege você, não o coração”. A própria Brenda endossa-as: “se eu não usasse a cabeça, você 

acha que eu estaria aqui?”. 

Cintia e Brenda circulam entre intelectuais de classe média e convivem com 

personagens abastadas, mas não vieram de famílias ricas. Elas fazem parte de um grupo que 

as travestis costumam chamar de “europeias”. Pelúcio explica que “para ser ‘europeia’, como 

o título indica, é preciso ter vivido uma temporada atuando como prostituta lá fora” 

(PELÚCIO, 2005, p. 99). Em seu estudo com travestis que residem na capital baiana, Kulick 

acrescenta alguns atributos ao grupo. São aquelas “que fizeram várias viagens entre a Itália e 

Salvador e são belas e presunçosas – ou então possuem casa própria ou bens” (KULICK, 

2008, p. 190).  

Como explica Pelúcio (2007, p. 106), “a passagem pela Europa significa uma ascensão 

social no meio travesti”, que além de proporcionar ganhos financeiros, torna possível outros 

bens simbólicos como ser sofisticada e cosmopolita. Assim, quando vai até a casa de Léo com 

Benny e escuta os amigos dele falando sobre os problemas econômicos do Brasil, é por querer 

se sentir “a altura” daquele grupo - pessoas viajadas, que falam outros idiomas – que, mesmo 

receosa, Cintia diz: “por mim, eu tinha continuado na Europa”. Entretanto, seu lugar social de 

origem vem à tona através das palavras de Benny. Ele conta a todos que Cintia “fazia michê” 
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por lá e explica que “a polícia de Zurique mandou ela de volta ‘pro’ Brasil”. Em outra cena, 

quando Cintia fala discretamente com Seu Ramiro que “aceita uma marmitinha”, Benny 

esbraveja: “ai! Pobre é pobre porque pensa como pobre ‘né’”. 

Por outro lado, de certa forma, pudemos perceber a presunção descrita por Kulick em 

Brenda. Em sua primeira cena no seriado, ela já esclarece a Benny: não está, é muito chique. 

A personagem foi estilista de uma loja na Rua São Caetano, também conhecida como Rua das 

Noivas, e trabalha como prostituta de luxo. Com uma clientela composta somente por 

executivos, no Brasil e na França, Brenda chega a desprezar o país em que nasceu. Em uma 

das visitas à casa de Bia, a personagem diz que não vê a hora de voltar para a Europa porque 

“lá pelo menos o dinheiro vale alguma coisa”. Ao explicar a Cintia que Guto é um ótimo 

cliente, ela acrescenta: “E me paga em dólar graças a Deus. Chego a ter nojo do nosso 

dinheiro”. Ela também faz questão de expor que é bem sucedida financeiramente. Assim, 

quando Bia oferece uma parte do mapa astral de presente, Brenda responde: “mas porque 

presente se eu posso pagar?”. Além disso, a personagem fica revoltada ao saber que a 

endinheirada concorrente de Iraci no concurso que elegeria a rainha do Havaí pediu 

recontagem dos votos: “mas essa perua acha o que? Que ela vai ganhar só porque ela é a mais 

rica frequentadora do Chão de Prata? Essa mulher não tem noção do que seja dinheiro”.  

Apenas em um momento, Brenda deixa escapar que também passa por dificuldades. 

Enquanto Bia revela o que descobriu em seu mapa astral, ela desabafa (ainda que sem se 

mostrar desolada ou triste): “minha vida nunca foi fácil. Nada é fácil pra mim”. O que nos 

leva a concluir junto com Pelúcio (2007) que, a despeito da forma como as duas personagens 

experimentam a condição de “europeia” (mais subserviente às pessoas inteligíveis como 

Cintia ou altiva e independente tal qual Brenda), o sonho de ascensão alimentado por esta 

experiência se associa à possibilidade de serem tratadas com menos preconceito. 

Possibilidade que, por sua vez, “está relacionada com a idéia de que no Brasil o dinheiro 

compra cidadania, isto é, respeito” (2007, p. 109). Assim, é se aproximando de um 

refinamento burguês e, no caso de Brenda, ostentando seus ganhos financeiros, que as duas 

esperam ser tratadas como pessoas dignas. 

Para Cintia, o dinheiro também proporciona a aceitação dos familiares. O que fica 

claro a partir do conselho dado a Jurandir no momento em que ele resolve sair da casa de 

Benny. Quando o rapaz diz “pelo menos com a minha família eu tenho amor”, Cintia o 

adverte: “espera chegar em casa de mão abanando ‘pra’ você ver o amor de sua família. Tua 

mãe pode até ser porque mãe é mãe”. Através do discurso dela, também percebemos que o 

vínculo materno parece ser mais forte que a relação financeira estabelecida com a família. E 
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de fato, Cintia só faz referência a alguém da família em uma sequência e essa pessoa é sua 

mãe. Em conversa com Alisson em seu apartamento, explica que mandou para a mãe o 

dinheiro que tinha. Em seguida, na casa de Benny, comenta revoltada que Alisson roubou 

uma corrente com a medalha benta de Nossa Senhora que a mãe trouxe de Aparecida.    

Ainda que Benny tenha afirmado que Cintia se prostituía na Suíça e contratado-a 

como acompanhante, com base na minissérie não é possível ser conclusivo sobre o tema. Na 

cena em que encontra os amigos do editor na casa de Léo, ela diz que trabalhou em uma 

boate. Mais adiante, quando chega ao apartamento “pequeno mas gostosinho” que comprou 

com o dinheiro recebido no país europeu, Cintia explica a Carina que “fazia uns showzinhos 

imitando a Carmem Miranda” e conheceu um senhor que a ajudou demais. Ela também já 

tinha trabalhado em um “salão muito fino” e, no período em que se passa a trama, canta na 

boate gay frequentada por Benny.  

A participação da personagem na trama está muito relacionada à sua ocupação (além 

dos seis shows que apresenta, em várias cenas ela está ensaiando ou falando sobre seu 

trabalho). Assim, através de Cintia, os realizadores da minissérie ilustram um pouco da 

ligação da comunidade trans com os palcos no final da década de 80. Cintia tem o estilo, 

gestualidade e repertório de uma transformista. Como explicamos no capítulo 2, ao contrário 

da performance drag, neste tipo de show, geralmente, busca-se ao máximo uma proximidade 

com qualidades culturalmente atribuídas à mulher: delicadeza, elegância, porte, recato, 

sobriedade. Além de se vestir com muito glamour e cantar como uma lady (que também é em 

seu cotidiano), Cintia apresenta canções de divas da música popular brasileira – sendo Ângela 

Maria a mais prestigiada – e clássicos internacionais como Ne me quitte pas.  

No contexto da trama, na maioria das vezes, as músicas que ela canta se relacionam 

com as situações que outros personagens vivenciam, chegando a servir de trilha sonora para 

algumas cenas. Assim, Ne me quitte pas (de Jacques Brel) tem a ver com Karina, que se sente 

abandonada pelo homem que amava. Já a canção Eu sou a outra (de Ricardo Galeano) é 

apresentada logo depois que vemos Iraci e Alberto abraçados no baile do Chão de Prata. E 

quando Ivan pede demissão da editora, Cintia está na redação e canta Valsa da despedida, 

uma composição do escocês Robert Burns que ganhou uma versão musical feita por 

Braguinha.   

Naquele período, fim da década de 80, as drag queens estavam prestes a se tornar 

populares no Brasil, inclusive, indo além dos guetos gays. Já Cintia, como muitas 

transformistas e travestis que sobrevivem fazendo shows, até ser convidada para se apresentar 

no Chão de Prata nunca havia cruzado esta fronteira. O que justifica sua ansiedade. Em duas 
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cenas, receosa com a possibilidade de algo dar errado, ela diz a Dorival: “vai ser a primeira 

vez que eu me apresento para um público hetero”; “é a primeira vez que eu me apresento num 

lugar tão grande, com um público tão diferente”.  

Assim, ainda que majoritariamente inserida em um gueto (o universo de gays da classe 

média que frequentam a boate), o luxo dos palcos é mais um elemento que a distancia das 

travestis pobres. “Desta forma, o glamour se coloca também no contraste entre a aceitação 

versus o escárnio; o palco versus a prostituição; ser uma diva versus ser um “viado de peito”. 

O seu oposto é, portanto, a abjeção” (PELÚCIO, 2007, p. 104). Por outro lado, como veremos 

a partir da análise de algumas sequências que Cintia e Brenda participam, a abjeção pode 

continuar atravessando a vida destas personagens ainda que elas sejam ladies e tenham 

dinheiro e glamour. Antes, contudo, gostaríamos de discutir um tema presente na minissérie: 

a aids. 

Em Devassos no Paraíso, Trevisan explica que “até os anos finais da década de 80 [a 

epidemia] ainda se caracterizava como uma síndrome de ‘grupos de risco’, entre os quais se 

destacavam os homossexuais masculinos” (TREVISAN, 2007, p. 368). O que, esclarecem 

Pelúcio e Miskolci, trouxe danos permanentes para estas pessoas: “ainda que este conceito 

tenha sido alvo de inúmeras críticas e questionamentos, ele deixou marcas indeléveis no 

imaginário social no qual as sexualidades dissidentes ainda são sinônimo de perigo” (2009, p. 

139). De fato, na minissérie, que se passa em 1989, o pânico criado pela epidemia gira em 

torno dos gays e travestis da trama
62

. Somente este grupo se sente suscetível à doença, assim 

como os outros também acreditam que tal problema diz respeito a eles. Brenda, por exemplo, 

conta a Iraci que perdeu 23 amigos por conta da doença e Tito se mostra muito preocupado 

com Benny devido a “essa bosta de epidemia de aids”.   

Em consequência, “a ameaça da doença mortal foi convertida pelos discursos 

moralizantes em uma estratégia de convencimento para que os ‘desviantes’ adotassem 

condutas não-arriscadas” (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 138). E, nesse sentido, o portador 

do vírus era visto como a fonte de sua própria infecção, “pois a ideia de uma exposição 

propositada ao vírus sugeria condutas irracionais que o levariam, em sua leviandade, a pôr em 

risco os ‘bons’ e ‘saudáveis’” (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 133). Assim, enquanto Cintia 

e Brenda representam os sujeitos desviantes que internalizam a vigilância e desejam ser 

                                                 
62

 Na minissérie, só alguns anos depois de transar furtivamente com uma colega de trabalho no hospital, Rui 

descobre que ela teve uma filha dele e é lésbica. Mas, ele não teme estar infectado ou a adverte sobre a doença. 

Por outro lado, ainda que tenha relações sexuais com diversas alunas ao mesmo tempo em que mantém uma vida 

conjugal com Rachel, em momento algum Pingo é advertido por algum de seus amigos.       



133 

 

saudáveis, Benny, que é soropositivo, é retratado como um irresponsável que busca o prazer a 

qualquer custo. 

Nas cenas em que Cintia e Brenda conversam sobre o assunto, as falas são bem 

didáticas. Brenda tranquiliza Iraci ao contar que se previne porque é “uma mulher vivida”, 

mas também explica a ela que tanto as travestis quanto os clientes, inclusive pais de família, 

podem se infectar com o vírus e surpreende a sua interlocutora com a notícia. Cintia chama 

Benny de “porra louca” e diz a ele que faz o exame de HIV de dois em dois meses e nunca 

transa sem camisinha. Enquanto Rui informa ao amigo sobre o vírus da seguinte maneira: 

“Benny, você é HIV positivo e já está na hora de você ser responsável com a sua vida e com a 

vida dos outros”. E quando ele responde que não vai mudar sua conduta por conta disso, o 

médico responde: “Isso é tentativa de assassinato. Você tem que avisar ao Jurandir que é 

soropositivo e tem que pedir ‘pra’ ele fazer o teste também”. 

Em seguida, apresentamos as análises de sequências da minissérie. 

Capítulo 2, 19/02/2008 - Na minissérie, não há uma cena do momento em que Benny 

contrata Cintia para acompanhá-lo até a casa de Léo. Até então, só tínhamos visto-a cantando 

na boate (no primeiro capítulo). Antes dos dois chegarem, os amigos já estão sentados à mesa. 

Vemos Benny e uma figura feminina no carro, de costas e em plongeé, o que nos permite 

observar o modo comportado como a moça se senta - pernas juntas e mãos unidas sobre elas – 

mas sem saber quem ela é. Em seguida, a câmera se movimenta horizontalmente pela mesa. 

De um lado, Vânia dá um beijo em Fernando, do outro, Rachel abraça e beija Pingo. Todos 

estão observando o casal que chega. Ao terminar de filmar a mesa, a câmera para e vemos os 

dois se aproximando sorridentes. Benny apresenta Cintia aos amigos e, em seguida, eles 

almoçam (ver figura 5).  

 

Figura 5: Chegada de Benny e Cintia à casa de Léo 
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Léo diz que quer fazer da reunião “um elogio ao afeto, a tolerância e solidariedade”. 

Lena questiona a Flora como Léo a convenceu a juntar-se a eles. Quando ela responde que foi 

o seu filho, Lena propõe um brinde a Davi. 

 

Cintia: ai, eu queria tanto ter um filho. 

Benny: ah, a gente pode adotar meu amor (e pega em sua mão). 

(Cintia retribui o carinho, mas sorri bem constrangida. A câmera passeia 

mostrando a reação de todos à conversa dos dois). 

Gil: Será que é homem ou mulher? 

Caetano: Vamos ver? 

(os dois, que estavam em outra mesa, junto com as crianças, ficam embaixo 

da mesa dos adultos, de frente para Cintia) 

 

Os amigos seguem conversando sobre as infelicidades dos anos 80 e do Brasil: 

individualismo, globalização, competitividade. Benny expõe os motivos que levaram Cintia a 

voltar para o país. 

 

Cintia: Essa parte foi terrível (rindo) 

Benny: Ah! Mas foi melhor assim ‘né’ meu amor? Imagina se você tivesse 

continuado na Suíça. Como é que eu ia encontrar a mãe dos meus filhos? 

(Karina pergunta a Cintia o que ela fazia na Suíça e Benny responde que ela 

fazia michê) 

Rachel: Eu não vou expor as crianças a esse deboche. 

B: E o seu marido comendo as alunas não é deboche? 

(Rachel se revolta e resolve ir embora. Pergunta a Betânia onde estão os 

dois filhos menores e ela responde que eles estão embaixo da mesa).      

Gil: A gente queria ver se é mulher mesmo (diz à mãe). 
 

Cintia põe a mão sobre a boca e esboça um sorriso tímido. Benny continua 

provocando todos e eles vão se retirando um a um da mesa. Cintia respira fundo, séria. Ela 

lembra a Benny que avisou que seu plano não ia dar certo e pede para ir embora, mas ele 

insiste em ficar. Mais tarde, o clima fica mais ameno. Benny pergunta se alguém viu sua 

noiva e Lúcia responde “olha, eu não sei se ela é realmente sua noiva, mas é a criatura mais 

educada que você nos apresentou”. Em pouco tempo, ele se entedia com a conversa dos 

amigos e se retira. 

 

Raquel: Graças a Deus que ele foi embora. 

Rui: Embora não. Foi se reabastecer no banheiro. 

Pingo: Não devia ter chamado esse cara não Léo.  

Léo: Por quê? Isso é democracia. Aceitar as diferenças. É um exercício 

muito difícil pra nós. Nossa geração é muito sectária.  

 

Mais adiante, enquanto os amigos continuam brigando, Cintia está com as crianças e 

adolescentes dançando na varanda da casa. Anoitece e as personagens se preparam para ir 

embora. Ao deixarem a casa, Tito e Pedro passam por Benny e não se despedem do amigo. 
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Ele fuma sozinho na varanda. A música de fundo é We are the champions, de Freddie 

Mercury. Gil e Caetano vão até a cozinha fazer um lanche antes de voltarem para a casa deles. 

Quando Rachel vai buscar os dois filhos, Cintia está se despedindo dos meninos. 

 

Rachel: Vocês dois, ‘umbora’. 

Gil: um dia ‘cê’ mostra ‘pra’ gente se é homem ou mulher? (há uma trilha 

sonora na cena: o início de We are the champions).   

Cintia: (dando risada) Se a sua mãe deixar.   

R: Vão arrumar a mochila de vocês. Vão. Sem enrolar. Rápido, rápido. 

(Rachel espera os meninos saírem) 

R: Quem você pensa que eu sou? (agressiva) 

(Cintia fica assustada com o comportamento de Rachel) 

R: Que é que ‘cê’ tem nessa sua cabeça hein seu anormal? Fica longe dos 

meus filhos entendeu? (num tom ameaçador)  

C: Eu não fiz nada com seus filhos. Olha, se tem uma coisa que eu respeito 

nessa vida é família, ‘tá’! (com a voz embrulhada de choro) 

R: Fica longe dos meus filhos (e se retira) 

(A trilha sobe no momento do refrão da música. A câmera filma Cintia 

sozinha, tentando assimilar a ofensa gratuita) 

 

Neste capítulo, de modo debochado, Benny critica a família mononuclear burguesa e a 

heterossexualidade. E, para isso, usa Cintia. Além dele, os próprios realizadores da minissérie 

brincam com o tema ao incluírem na cena um suspense sobre a identidade da moça que o 

acompanha e estabelecerem um paralelo entre dois casais heterossexuais expressando afeto na 

mesa e um par não-convencional que se junta a eles e desestabiliza os padrões de 

normalidade. Com o intuito de provocar os amigos, Benny, um homossexual assumido, forja 

um par monogâmico, feliz e ansioso para constituir uma família (algo não somente aceito, 

mas valorizado socialmente), em que o papel feminino é ocupado por uma travesti. No 

entanto, ele não contava com o fato de ter contratado uma travesti que, por todos seus 

atributos (feminilidade recatada e muito respeito pela instituição da família), dificilmente faria 

“um show ‘pros’ coroas”, como ele desejava.     

E aqui chegamos a uma questão interessante: a tensa reação dos amigos – intelectuais 

de esquerda que lutaram contra um sistema opressor e ditatorial nos anos 70 – à discreta e 

polida travesti. Atitude que nos remete a algumas considerações de Trevisan sobre o período 

de surgimento do movimento homossexual brasileiro, principalmente quando observamos a 

fala de Léo sobre a dificuldade de sua (sectária) geração em aceitar as diferenças. Trevisan 

explica que, em 1978, a “esquerda ortodoxa” entendia que “a sexualidade e o racismo eram 

temas incomodamente discutidos fora dos parâmetros da luta de classes” (2007, p. 338), o que 

os tornava uma luta secundária. Ele conta também que, em fevereiro de 1979, ano em que o 

embrionário grupo Somos estreou em um debate público, “homens e mulheres (...) 
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levantaram-se para relatar, em alto e bom som, experiências pessoais de discriminação de 

setores progressistas contra eles, por sua orientação sexual” (2007, p. 344).   

Benny e Cintia passam por uma situação semelhante. Logo que eles chegam à casa de 

Léo, alguns dos amigos ficam visivelmente incomodados com o fato de Benny ter levado uma 

travesti para confraternizar com eles. Rachel põe a mão na testa impaciente e Tito, Pedro, Rui 

e Pingo ficam sérios e evitam olhar para o casal. Aliado a isso, antes mesmo do encontro, 

chama a atenção o modo como Léo convida Benny para a festa: “em razão das crianças 

presentes, eu não quero que você leve esse rapaz [Jurandir]”. Embora de forma mais incisiva, 

Rachel age da mesma maneira ao obrigar Cintia a ser afastar de seus filhos. Aqui, uma 

injustificada ameaça às crianças causada pela diferença serve de bode expiatório para uma 

atitude preconceituosa.  

Ironicamente, são justamente as crianças que mantém um contato mais humano com 

Cintia durante a festa, em destaque os dois filhos gêmeos de Rachel. Ao vê-la sozinha na 

varanda da casa, um deles diz: “vem com a gente. Não fica ai tomando chuva. Senão você vai 

ficar resfriada”. Quanto aos adultos que constituem a “família”, em sua maioria, ao lidarem 

com Cintia, exercitam a tolerância (a qual Léo propõe um brinde logo no início do encontro). 

Trata-se de uma postura que se aproxima da adotada em alguns debates equivocados sobre a 

diversidade nas escolas, como explica Bento. Em ambos os casos, “é como se houvesse o lado 

da igualdade, onde habitam os/as que agem naturalmente de acordo com os valores 

hegemônicos e os outros, ou diferentes. Quando, de fato, a diferença é anterior, é constitutiva 

dessa suposta igualdade” (BENTO, 2008, p. 131-132). 

Assim, ainda que Lucia diga que Cintia é a criatura mais educada que Benny 

apresentou aos amigos, ela não troca sequer uma palavra com a mesma. E, com exceção do 

almoço, em que Karina e Vânia fazem duas perguntas a Cintia, e dos momentos em que ela 

dança com os adolescentes e as crianças e conversa com Seu Ramiro e os gêmeos Gil e 

Caetano, a personagem ficou isolada durante o tempo em que esteve na casa de Léo. Contudo, 

há aqueles que nem mesmo se esforçam em ser tolerantes. É o caso de Rachel que, sem 

motivo algum, é extremamente grosseira com Cintia.  

Inicialmente, ao evocar um tipo de relação amorosa que existe na realidade e foge aos 

padrões hegemônicos, a provocação de Benny revelou, ainda que indiretamente, a 

impossibilidade dos arranjos inteligíveis esgotarem o campo da sexualidade e do parentesco. 

Além de ter denunciado a demagogia de personagens que, mesmo não seguindo a risca às 

normas de inteligibilidade, julgam e isolam os não-inteligíveis. Contudo, no final das contas, 

a possibilidade de um homem se relacionar com uma travesti e levá-la a um encontro com 
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amigos é retratada como algo despropositado. O que, em alguma medida, reforça os valores 

excludentes que impedem as travestis de viverem tal experiência com seus cônjuges na vida 

real63. Assim, os indícios de superação e resposta de um gay e uma travesti às imposições e 

discriminações de um grupo de personagens heteronormativas se resumem aos versos de We 

are the champions, que embalam duas cenas que eles participam nesta sequência.      

Capítulo 17, 14/03/2008 – Neste capítulo, Cintia canta pela primeira vez no Chão de 

Prata. Vão até o baile Iraci, Alberto, Karina e Brenda. Enquanto a amiga se apresenta, Brenda 

dança com um senhor de meia idade, que a encara com olhar penetrante e puxa seu corpo para 

perto do dele. Ela não dá muito atenção aos seus apelos. O homem leva Brenda até a mesa 

onde Karina a espera, puxa a cadeira para que ela possa sentar e diz: “não se esqueça. A 

próxima contradança é minha. Maravilhosa!”. Logo depois, beija a mão de Brenda e se retira. 

Ela fica um pouco incomodada em ser cortejada pelo homem.  

 

Brenda: Se bobear ele me pede em casamento (diz a Karina). 

Karina: Será que ele não sacou que você... (ela não chega a terminar a 

frase, pois Brenda a interrompe) 

B: Esse não (fala rindo). Mas eu não vendo gato por lebre. Quem sai comigo 

sabe muito bem o que tá levando. Hum. 

K: Você não tem vontade de operar? 

B: Eu minha filha. Perder meu capital? Tá maluca?! (dá risada).   

  
Em outra cena desta sequência, Brenda vai ao banheiro (ver figura 6). A personagem é 

filmada de perfil em plano americano com a pélvis projetada para frente, urinando no 

mictório. Enquanto uma mão segura o pênis, a outra está apoiada na parede. A expressão dela 

é de alívio. Há uma trilha incidental que ajuda a construir um clima leve e descontraído para a 

cena. Ao ver que alguém abriu a porta do banheiro (o homem com que estava dançando), ela 

ajeita a roupa com gestos masculinizados e diz, em um tom de voz mais másculo: “desculpe. 

É que o banheiro feminino ‘tava’ cheio”. Logo em seguida, retorna à performance feminina, 

mexe nas unhas, põe as mãos delicadamente no ombro do homem e fala graciosa “Ninguém é 

perfeito”. Sem constrangimento, pisca o olho sorridente e sai do banheiro. Já o homem fica 

bastante confuso. 

                                                 
63

 Pelúcio explica que “nas relações amorosas envolvendo travestis o tempo de consolidação dos laços, e dos 

compromissos, é distinto daquele que envolve relacionamentos de contornos heterossexuais e de classe média: 

nada de encontros cercados de amigos, flertes em barzinhos, passeios de mãos dadas em shoppings, saídas para 

jantares ou reuniões em casas de parentes (2006, p. 527). 
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Figura 6: Brenda é flagrada no banheiro masculino 
 

Aqui, Brenda vivencia uma situação desejada pela maioria das travestis. A 

circunstância de “passar por mulher” significa que os códigos do vestuário, gestualidade e 

comportamento feminino foram assimilados com sucesso. Em sua etnografia sobre travestis 

cariocas, Silva explica que, em uma ocasião como essa, em que a identidade de gênero que a 

pessoa assume se dá a contrapelo da natureza e da sociedade, 

 

a auto-regulação se consolida pela potencialidade agressiva dos signos 

incorporados, mas, sobretudo, pela capacidade de passar despercebido, na 

qual já se contém um paradoxo, pois é da consciência de que não foi 

percebido que ele retira o júbilo: o de ter tido êxito em sua representação de 

si mesmo (SILVA, 2007, p. 162).      

 

Assim, a personagem é admirada por um homem de modo efusivo no baile. Atestando 

sua feminilidade, diz à Karina que ele poderia até pedi-la em casamento (pois estava confiante 

de que cortejava uma mulher). Por extensão, a cena também indica que, longe de conformar 

um atributo inato, o “ser mulher” é um ato performativo e passível de ser aprendido por 

qualquer um. Contudo, logo em seguida, Brenda faz questão de esclarecer que não engana os 

seus clientes. O que, na vida real, se torna uma questão de sobrevivência, já que a reação 

masculina ao equívoco pode resultar em atitudes violentas e, até mesmo, em assassinato da 

travesti. Para Silva, aí reside uma “incorrespondência”.  

 

Enquanto tais performances significam a consagração de todo um esforço, 

naquele momento supremo para o qual tudo talvez concorra, nesse instante 

do encontro sexual com o macho, quando a experiência trans irá se revestir 

de sua mais alta potencialidade, ela deve negar-se a se própria (...) 

desconstruir todo um processo laborioso e doloroso (2007, p. 166). 

      

Porém, consideramos que o ato de informar que não é mulher não significa, como diz 

Silva, que a travesti nega a si mesma. Ela reivindica a feminilidade para si. De modo que o 

pênis não inviabiliza, mas integra o projeto de ser travesti. E, na cena em questão, é também 

concebido como um atrativo diferencial que proporciona a Brenda ganhos financeiros. Como 

o próprio Silva nota, há “uma nítida feminização do membro”. Assim, “a feminilidade que se 
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irradia por todo o corpo, pelas técnicas corporais, pela eletrólise, pelo silicone, pelos 

hormônios criam uma gestalt tão convincente que elas já exibem o detalhe, ressignificado por 

uma outra harmonia anatômica” (SILVA, 2007, p. 207). Ou seja, como abordado no tópico 

2.2, aqui a mera distinção entre homem e mulher torna-se um recurso insuficiente. 

Na ousada cena em que Brenda aparece urinando no banheiro masculino, ao optar por 

um plano que expõe a pélvis de Brenda e insinuar, do modo mais explícito possível, a 

presença do pênis através do jato de urina, os realizadores da obra jogam com a curiosidade 

do público a respeito do “elemento surpresa” da travesti. A ação da personagem é muito 

interessante nesse sentido. Inicialmente, o surgimento inesperado de uma pessoa (alguém que, 

até então, via nela uma mulher) cria uma espécie de curto circuito na sua experiência corporal. 

Ou seja, o olhar do outro traz a tona a sensação de estar corporificando uma quebra da 

performatividade e faz com que ela, numa reação quase automática, adote uma gestualidade 

masculina (supostamente condizente com a presença de um pênis em seu corpo) para 

conversar com o homem. Contudo, logo em seguida, ela retoma a elegância e o charme usual 

e sai altiva do banheiro como se nada excepcional tivesse ocorrido. Esta situação vivenciada 

por Brenda é um ótimo exemplo de como a matéria dos corpos é indissociável das normas 

regulatórias que governam sua materialização (BUTLER, 2001).  

A cena também suscita um debate muito presente no cotidiano de travestis: o uso do 

banheiro. Não há um consenso sobre o assunto, mas, de modo geral, por adotarem uma 

identidade feminina, é este o banheiro que as travestis preferem utilizar64. O mesmo ocorre 

com Brenda. Foi ao banheiro feminino que ela se dirigiu primeiro e não pôde utilizá-lo não 

porque foi impedida por alguém, mas porque ele encontrava-se cheio. 

Capítulo 18, 18/03/2008 – Em capítulos anteriores, Guto havia visto sua ex-mulher 

Lena conversando com Brenda no hospital e teve receio de que ela soubesse da relação entre 

os dois. Por conta disso, decide falar com Brenda. Os dois estão dentro do carro dele, que está 

estacionado em uma rua escura. A cena tem um clima de tensão e obscuridade reforçado pela 

trilha sonora e pela própria iluminação.   

 

Guto: Quanto é que você quer ‘pra’ ficar calada? (tenso) 

Brenda: O que? (Brenda parece não acreditar no que está escutando) 

G: Vou te dar três mil ‘pra’ não abrir a boca e mais dois mil ‘pra’ não 

colocar mais os pés no hospital. ‘Tá’ bom ‘pra’ você? 

B: Seu Alberto é meu amigo. Como é que eu não vou visitá-lo? 

                                                 
64

 “Quando se reinaugurou o Tigresa, contava-se, pela primeira vez, com toaletes para mulheres, cavalheiros e 

bonecas. No entanto, pelas semanas e meses seguintes, esvaziou-se o que parecia uma revolução nos costumes: 

todas as bonecas freqüentadoras do Tigresa (...) freqüentavam firme e naturalmente o banheiro das mulheres” 

(SILVA, 2007, p. 133-134).  
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G: Como assim amigo? Da onde que você conhece o Alberto? (surpreso) 

B: Isso não te interessa. (faz uma pausa) Mas se você quer saber. Todo 

mundo tem o rabo preso. Não é só você. 

G: Você não comentou nada com a Lena sobre a gente não ‘né’? 

B: Não conto o nome dos meus clientes ‘pra’ ninguém. Vocês que se traem. 

Hum. Mas olha. Eu mal conheço a Lena, mas ela parece ter uma boa cabeça. 

Você não devia ter medo de contar ‘pra’ ela. 

G: Tá louca? Se ela souber disso, é capaz de tirar minha filha.  

B: A filha também não é dela? Qual o problema? 

G: (fica nervoso) Olha aqui. Eu criei a Marina sozinho. Fui pai e mãe dela. 

A Lena se mandou por causa de outro cara e abandonou nossa filha.    

B: Eu no lugar dela também teria me mandado (abre a porta do carro) 

G: Não, não, ‘peraê’. (puxa Brenda pelo braço) Eu vou te dar dez mil ‘pra’ 

você calar sua boca. ‘Tá’ bom? (apreensivo) 

B: (gritando) Eu não sou cafajeste. Pode ficar com a sua grana (sai do carro 

muito chateada). 

G: Peraê. Brenda.  
    

Brenda parece não almejar uma vida a dois orientada por padrões heterossexuais. Ao 

encarnar uma mulher de negócios, racional e direta, ela não alimenta ilusões quanto a se casar 

e constituir família. Ou seja, a convivência com um homem não aparenta ser um aspecto 

central em sua vida. Na série, não há referência à vida amorosa da personagem e os momentos 

de intimidade com seus clientes e a própria existência deles ficam subentendidos. Com 

exceção de um que parece ser mais assíduo: Guto.  

Já na terceira cena em que a personagem aparece na minissérie, no capítulo 8, quando 

fala de sua trajetória a Karina, ela menciona o cliente sigiloso (sinal de que ele tem uma 

mínima importância na vida dela). Além disso, a partir do momento em que Brenda descobre 

que o ex-marido de Lena e seu cliente são a mesma pessoa (o que ocorre no capítulo 17), sua 

participação na trama passa a girar em torno não somente do apoio que a personagem dá a 

Iraci, mas das situações que são desencadeadas por conta do envolvimento dela com Guto.  

Brenda não romantiza a sua ligação com o cliente. Quando Karina questiona se ela não 

fica triste por não poder circular livremente com ele, responde: “muitíssimo... Quando ele me 

paga em moeda brasileira”. E ao descobrir que Guto é o ex-marido de Lena, teme pela perda 

de um cliente “dos bons”. Contudo, se não parece haver um vínculo amoroso entre eles é 

possível perceber a existência de uma ligação afetiva. Dessa forma, Brenda fica ofendida ao 

ver que Guto não confia nela e tenta suborná-la. Mas, ainda assim, permanece no carro e 

demonstra interesse em conversar sobre o problema dele.  

Além disso, em outro capítulo, ao ver Iraci chamando Guto de hipócrita, ela o 

defende: “Mas se o pai descobrir, o Guto se mata Dona Iraci. A senhora não sabe, mas ele 

sofre muito. Ele e todo mundo que tem que representar um papel diante da família”. E, por 

fim, ainda que os dois tenham discutido na cena analisada aqui, Guto continua sendo cliente 
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dela (ele é visto por Lúcia em sua companhia. O que sabemos através de uma conversa entre 

Lúcia e Lena). 

Ainda que tenha alcançado algum relevo ao final da trama, o modo ambíguo como a 

relação entre Brenda e Guto foi retratada (estritamente profissional? Amorosa? Afetiva?) não 

nos permite fazer maiores inferências sobre o tema (Brenda teve motivos pessoais para contar 

a Lena? Teria Guto intenção de assumir uma relação com ela?). O que não nos impede de 

tecer algumas considerações. Primeiramente, a nossa própria dificuldade em tirar conclusões 

tem a ver com uma forma de abordar as sexualidades dissidentes que preza pela sutileza, 

cuidado e discrição, ou seja, que prefere insinuar a partir do não dito65.  

Escolha que, aliado à atmosfera de segredo e obscuridade que envolve os dois, nos 

leva também a um processo de abjeção, pois o corpo abjeto não é somente o retratado de 

modo caricatural e risível, mas também o que integra “um domínio daquilo que não pode ser 

dito e que condiciona a distinção entre impróprio e próprio” (PRINS; MEIJER, 2002, p. 166). 

A cena que analisamos aqui é exemplar nesse sentido, tal a clandestinidade que a perpassa. 

Como devem conversar sem correr o risco de serem flagrados, Brenda e Guto precisam ficar 

dentro do carro, à noite, em uma rua mal iluminada. A possibilidade apontada por Brenda – 

Guto conversar ao menos com sua ex-mulher – é encarada por ele como algo irreal. E, além 

disso, como diz Brenda em outra cena, somente quando os dois cruzam a fronteira do país, 

Guto “solta a franga” com ela (cena que também só é permitido ao espectador imaginar). 

 

Figura 7: Brenda conta a Lena que Guto é homossexual 
 

                                                 
65

A novela A Favorita (2008) é um exemplo de tal abordagem. Na trama, a lésbica Stela se interessa por 

Catarina. Depois de se separar de um marido violento e tentar recomeçar a vida com um homem mais atencioso, 

no final da novela, Catarina desiste do casamento e aceita viajar com Stela para Buenos Aires. “Ao entrarem no 

táxi que as levaria ao aeroporto, a família de Catarina – pai, mãe, filhos, irmãs, cunhados, sobrinho – se despede 

com abraços afetuosos e acenos calorosos. O não dito parece dizer: ‘Sejam felizes’” (BELELI, 2009, p. 123-

124). Embora sem final feliz, uma situação semelhante ocorre em Queridos amigos. Ao se mudar para o Canadá, 

a lésbica Heloísa convida Regina, a esposa rejeitada de Ivan, mas esta não aceita.     
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Capítulo 20, 20/03/2008 – Após a morte de Alberto, Brenda decide ir até a casa de 

Lena (ver figura 7). Brenda explica que gostaria de conversar sobre um assunto do interesse 

dela, o que causa espanto em Lena. As duas se sentam. 

 

Brenda: Olha Lena, eu gostava muito do seu pai. Ele nunca me olhou de 

cima. Nunca me discriminou. (fica séria e fala mais pausadamente) E por 

isso eu achei que você devia saber que o Guto é meu cliente. 

(uma nota de piano cria uma atmosfera dramática para a cena) 

Lena: Como assim? (abismada) 

(a trilha de fundo prossegue) 

B: (fala com todo cuidado) Ele paga pelos meus favores (hesita um pouco 

em continuar) sexuais.      

L: Mas ele sabe que você é travesti? 

B: Eu não costumo enganar os meus clientes. (faz uma pausa) Todo mundo 

sabe o que tá levando e o que tá esperando.  

L: Tem certeza que você tá falando do meu ex-marido? 

B: Luis Augusto Sousa Tavares. O pai da sua filha. 

L: (se levanta e caminha pela sala) Não acredito. Não acredito que o Guto 

anda com travesti (inconformada). 

B: (incomodada com a fala de Lena, se levanta também) Porque não? Eu 

pareço uma mulher. Eu sou discreta. Eu tenho todos os pré-requisitos 

necessários no público e no privado. 

L: Você tá me dizendo que o meu ex-marido é bissexual, é isso? 

B: Não meu bem. Ele é homossexual. (começa a falar didaticamente) Um 

homossexual que faz qualquer coisa pra não assumir isso publicamente. 

Inclusive casar, ter filhos e posar de baluarte da moral e dos bons costumes.  

 

Aqui, Brenda passa por uma situação de preconceito semelhante à que Cintia vivencia 

com Rachel no capítulo 2. Nas duas ocasiões, ser travesti é considerado algo muito negativo e 

torna irrelevante o histórico de vida ou o comportamento das personagens. Nesta cena, a 

causa do incômodo de Lena não é o envolvimento do ex-marido com uma prostituta e sim o 

fato dele ser cliente de uma travesti, ainda que seja uma travesti elegante e discreta, que 

pareça uma mulher (tendo inclusive “passado por mulher” em cenas anteriores). O que, aliás, 

o retira do grupo de homossexuais “higienizados” e mais “respeitáveis” que mantém relações 

monogâmicas e somente com homens de sua classe social.  

De modo que Lena se comporta de uma forma muito preconceituosa. A ponto de nem 

se dar conta de ter ofendido alguém que se dispôs a ir até a casa dela ajudá-la justamente por 

não ter concordado com o falso moralismo do seu cliente em relação à ex-mulher (que o traiu 

e abandonou a filha). Enquanto Brenda teve todo cuidado de contar a notícia a Lena, ela não 

pestanejou em chamá-la de travesti de uma forma condenatória, como se sua existência fosse 

um absurdo. Mais adiante, ela age da mesma maneira ao conversar com Guto: “admita que 

você estava com travesti, que você anda com travestis, que você viaja com travestis”. 
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Entretanto, em decorrência da maneira como a cena é construída (trilha sonora 

dramática, vários closes na expressão abismada de Lena), Lena se torna a única e grande 

vítima e a atitude preconceituosa da personagem não tem o menor significado frente ao drama 

de ter sido enganada pelo ex-marido. Assim, Brenda, a amiga de seu pai, é completamente 

despersonalizada em nome de uma categoria que Lena, ao que tudo leva a crer, considera 

repulsiva: travestis. Butler nos dá outro exemplo da falta de especificidade que implica na 

abjeção de determinados corpos. 

 

Posso verificar isso na imprensa alemã quando refugiados turcos são mortos 

ou mutilados. Seguidamente podemos obter os nomes dos alemães que 

cometem o crime e suas complexas histórias familiares e psicológicas, mas 

nenhum turco tem uma história familiar ou psicológica complexa que o Die 

Zeit alguma vez mencione (PRINS; MEIJER, 2002, p. 162). 

  

Lima (2006) explica que a consequência mais imediata deste processo de 

despersonalização é a de que se forma sobre o indivíduo uma representação mental pouco 

complexa, pouco diferenciada, na qual os seus atributos idiossincrásicos submergem face ao 

peso de sua pertença categorial. O que, segundo ele, aumenta a insensibilidade social em 

relação ao que lhe acontece, e ainda dificulta a criação de relações afetivas com ele.  

   

4.3.1 Conclusões 

 

Ao escrever um livro sobre a história da homossexualidade no Brasil, Trevisan destaca 

que pretendia, sobretudo, “ajudar a recompor um território tantas vezes camuflado (quando 

não apagado) da vida e cultura brasileiras” (2007, p. 26). De certa forma, Maria Adelaide 

Amaral também cumpre este papel ao ter feito questão de incluir as travestis no rol de 

características que compõem o seu retrato da década de 8066, um período em que a 

comunidade trans ganhou destaque na mídia e na vida cultural do país. Nesse sentido, a obra 

também faz referência a dois ícones do universo trans brasileiro que fizeram sucesso na 

época: Thelma Lipp e Roberta Close. 

                                                 
66

 Em sua coluna no portal G Online, em 15 de março de 2007, Claudia Wonder (também uma referência para o 

ativismo trans brasileiro, falecida em novembro de 2010) publicou as seguintes impressões sobre os anos 80: 

“Foi a época das mudanças onde a mídia abriu espaço para que esse assunto fosse discutido. Mais uma vez o 

travestismo estava na vanguarda com Roberta Close e Thelma Lipp impressionando a todos com suas belezas e 

eu, Claudia Wonder, ocupando as páginas culturais dos jornais com críticas elogiosas sobre o show O Vômito do 

Mito. Vale a pena lembrar essas coisas porque até então, os jornais só produziam matérias com homossexuais 

quando estivessem envolvidos em algum crime” (WONDER, 2007).    
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Ao analisar séries televisivas norte-americanas, Larry Gross conclui que, 

aparentemente, para os produtores dos programas, “progresso significa construir imagens de 

gays e lésbicas que não são ameaçadoras para heterossexuais, apagando qualquer sinal de 

sexualidade gay e lésbica” (2001, p. 87). A mesma estratégia parece se concretizar em 

Queridos amigos, pois a sexualidade é uma dimensão da vida de Cintia e Brenda que 

permanece praticamente ausente da minissérie. As personagens se comportam como pessoas 

assexuadas. Assim, Cintia não deseja e nem é desejada por alguém. Só sabemos que a 

personagem faz sexo porque em uma cena ela diz a Benny que sempre “transa com 

camisinha”. Os “favores sexuais” que Brenda faz a seus clientes também são citados somente 

durante a conversa que ela tem com Lena. Na vida pessoal, embora tenha despertado o 

interesse de um homem em uma cena, ela parece não se sentir atraída pelas pessoas ao seu 

redor e não fala sobre o assunto. 

Por outro lado, há uma problematização das questões de gênero na obra. A partir de 

Brenda, a minissérie expõe, de modo mais explícito, uma outra feminilidade possível, que 

convive sem conflitos com um pênis. Além disso, retrata não somente a presença de uma 

ansiedade em enquadrar as personagens como homens ou mulheres (seja através da 

curiosidade infantil ou do olhar prescritivo de adultos), mas também os discursos que pregam 

a inutilidade de tais categorizações (quando Iraci fala a Alberto que Cintia “não é exatamente 

uma moça”, ele responde “se ela acha que é, quem é a gente ‘pra’ discordar”). A segunda 

opção parece prevalecer. No último capítulo, ao ser questionada mais uma vez pelos gêmeos a 

respeito do seu sexo, Cintia responde emocionada: “eu sou gente, muito gente”. 

Tal divergência no tratamento dos dois temas – sexualidade e gênero – nos remete às 

observações de Benedetti sobre o que ele chama de “valores mais amplos da cultura 

brasileira” (2005, p. 129). Segundo o autor, se no Brasil os limites entre o feminino e o 

masculino são mais flexíveis, havendo uma relativa liberdade para o trânsito entre corpos e 

valores considerados masculinos e femininos, o mesmo não pode ser dito dos significados 

atribuídos às praticas e desejos sexuais, algo muito mais rígido em nossa cultura. 

Como discutimos anteriormente, a humanização de personagens, em nosso ponto de 

vista, está relacionada à existência de representações diversificadas. Nesse sentido, a escolha 

dos realizadores em mostrar Cintia e Brenda como duas personagens que se distanciam da 

imagem da travesti de curvas fartas e roupas curtas e apresentam distinções entre si colabora 

para o entendimento de que diversas feminilidades habitam os corpos das travestis. Além 

disso, dentro do espaço que ocupam na trama, elas apresentam uma variedade de atributos que 

as torna personagens complexas. Podemos traçar diversas características das duas: são 
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personagens amorosas, tranquilas, generosas, que possuem amigos e fizeram novas amizades, 

que valorizam a justiça e a honestidade e tiveram êxito na vida financeira de maneira 

independente. Ademais, conhecemos a relação que elas constroem com seus respectivos 

trabalhos e, no caso de Cintia, sabemos que ela mantém contato com sua família, tendo um 

carinho especial pela mãe. 

As duas personagens experimentam mudanças em suas vidas (Cintia passa a cantar em 

outro espaço e ainda ganha seus “15 minutos de fama” ao estampar a capa de uma revista 

como resposta ao fenômeno Roberta Close) e vivem conflitos internos (Brenda, por exemplo, 

se vê dividida entre pôr em risco sua ligação com Guto e ajudar Lena) no decorrer da 

minissérie, características que também ajudam a conformar personagens humanizados.  

Contudo, no que diz respeito às interações sociais, ainda que as duas tenham 

construído uma amizade com Iraci, Bia, Alberto e Karina que as permitiu mostrar, como 

desejava Odilon Esteves, que “antes de serem travestis, eles são pessoas com anseios, 

angústias e sentimentos como qualquer um de nós” (PAIXÃO, 2008), no convívio com outras 

personagens elas foram, sobretudo, toleradas. Nesse sentido, na sequência final da minissérie, 

em que todos se juntam na casa de Lúcia, Cintia está posicionada de modo semelhante à 

sequência da festa na casa de Léo: enturmada somente com as crianças e adolescentes. O que 

nos leva a concluir que a aproximação de um padrão heterossexual e classe média não é 

garantia de uma convivência saudável e que o discurso da tolerância, ainda que bem 

intencionado, pode se traduzir em mais um mecanismo de produção da abjeção dos corpos. 

Passamos agora à análise da representação da personagem Yolanda em Ó paí, ó.  

 

4.4 Ó PAÍ, Ó 

 

 Com direção de Mauro Lima, Olívia Guimarães e Carolina Jabor e direção geral de 

Monique Gardenberg, o seriado Ó pai, ó foi exibido na TV Globo às sextas-feiras, às 23h20, 

em duas temporadas. No total, foram dez episódios de cerca de 35 minutos cada. Entre 31 de 

outubro e 5 de dezembro de 2008, a emissora apresentou seis episódios – Mercado branco, 

Mãe e quenga, Negócio torto, Fiéis e fanáticos, Brega e Virado do avesso – escritos por Guel 

Arraes e Jorge Furtado com a colaboração de Monique Gardenberg, Mauro Lima e Bando de 

Teatro Olodum. Adriana Falcão, Guel Arraes e João Falcão foram os responsáveis pelos 

roteiros da segunda temporada, que veiculou quatro episódios – Quero ver a Bahia tremer, A 

outra, Preto no Branco e A cara do pai – entre 13 de novembro e 4 de dezembro de 2009. 
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Parceria entre a Rede Globo e a Dueto Filmes, produtora de Monique Gardenberg, Ó 

pai, ó foi gravado integralmente em Salvador, em película 16 mm. Assim como o filme 

homônimo, também dirigido por Monique e lançado em 2007, o seriado se baseia na peça de 

teatro Trilogia do Pelô, escrita por Márcio Meirelles e Bando de Teatro Olodum e montada 

pelo grupo em 1992. Enquanto a peça discute a realidade do Pelourinho na década de 90, 

período em que se inicia o Programa de Recuperação do Centro Histórico, o seriado é voltado 

para os dias atuais.   

Grande parte do elenco interpreta os mesmos personagens no longa-metragem e na 

obra televisiva. Matheus Nachtergaele é uma das exceções. Ele foi convidado pela diretora 

para dar vida ao vilão da história (Queixão) porque Wagner Moura (que fazia a personagem 

Boca no filme) não pôde participar da produção. Além de Lázaro Ramos, protagonista da 

trama, dos integrantes do Bando de Teatro Olodum e da estreante Aline Nepomuceno, 

participaram do seriado Stênio Garcia, Preta Gil, João Miguel, Virgínia Cavendish, Luana 

Piovanni, Luis Miranda e Deborah Secco.    

 Ó pai, ó foi divulgado pelos seus realizadores como uma oportunidade de conhecer a 

“realidade baiana”. Em entrevista ao blog oficial da série, Monique Gardenberg disse ter 

ficado “muito feliz de poder trazer algo para a TV que não venha do eixo Rio-São Paulo, e 

sim da Bahia. Acredito que ‘Ó Paí, Ó’ seja um conteúdo inédito na TV Globo” (Ó PAÍ Ó – 

NOVIDADES, 2008). De modo recorrente, as matérias publicadas no mesmo site afirmavam 

que as personagens da trama tinham o “jeito mais baiano do Pelourinho” ou a “vitalidade, o 

estilo de vida e o jeito de ser do povo baiano”.  

 Estratégia reforçada pela presença de um elenco familiarizado com o ambiente 

retratado na obra – o Bando de Teatro Olodum -, que teve, inclusive, participação na 

elaboração dos roteiros dos episódios (na primeira temporada). Nesse sentido, em depoimento 

dado ao jornal O Globo em 26 de outubro de 2008, Matheus Nachtergaele argumentava que 

“a paisagem humana representada pelo Bando é a alma desse trabalho” (BRAVO, 2008).  

 Porém, como toda obra cultural, Ó paí, ó é um recorte, uma interpretação de uma 

determinada realidade. Dessa forma, o seriado tinha como proposta central apresentar um 

“retrato irreverente e musical de uma Bahia pop e contemporânea”. Objetivo que Matheus 

Nachtergaele explicou mais detalhadamente em entrevista ao jornal O Globo: “A gente 

costuma ver a Bahia principalmente através de adaptações de Jorge Amado. São arquétipos 

mais antigos da baianidade. Eles permanecem, mas já estão revestidos pelo contemporâneo. 

Em Ó paí, ó, a gente vai rever esses personagens, mas em novas roupagens” (FRANÇA, 

2008).  
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 No período de lançamento do programa, Monique Gardenberg esclareceu que a 

intenção era tratar de assuntos mais sérios com muito humor e leveza (Ó PAÍ Ó – 

NOVIDADES, 2008). “Os temas são polêmicos e há uma forte crítica por trás deles. Mas a 

característica do Bando é dar risada de questões cotidianas” (BRAVO, 2008), completou 

Érico Brás, um dos integrantes do Bando de Teatro Olodum, em depoimento ao jornal O 

Globo. Dentre os temas discutidos na série, podemos citar preconceito racial, pirataria, 

prostituição, virgindade, intolerância religiosa e a morosidade e burocratização do serviço 

público.  

 A abordagem bem humorada da religião provocou polêmica. O personagem 

interpretado por Lázaro Machado, um pastor guloso, causou descontentamento entre alguns 

evangélicos no país. Na coluna Outro Canal, do jornal Folha de São Paulo de 4 de novembro 

de 2008, Daniel Castro descreveu opiniões de religiosos que argumentaram ser a 

representação um deboche, uma acusação de que todos os pastores são ladrões e uma 

deturpação dos “verdadeiros pastores”. Atitude que a emissora considerou precipitada: “de 

acordo com a Globo, seu único ‘pecado’ é a gula, assim como aqueles padres que sempre 

aparecem em frente a um prato de macarronada ou devorando bolos” (CASTRO, 2008).     

Em Salvador, a obra teve uma média de 46 pontos no Ibope em sua estreia (índice 

digno de uma novela das 21h na atualidade) e de 39 nos três primeiros episódios. Já em São 

Paulo, Ó paí, ó marcou 24 pontos no episódio inaugural (índice considerado bom para o 

horário) e manteve média de 20 nos episódios restantes. Em outubro de 2009, Ó paí, ó foi 

indicado ao Emmy Internacional, premiação concedida a programas de televisão, na categoria 

comédia. E ganhou, em junho de 2010, a 10ª edição do Prêmio Cidadania em Respeito à 

Diversidade
67

, na categoria Televisão, pela presença das “personagens emblemáticas” 

Yolanda e Neusão, que “na segunda temporada da série desejaram formar uma família” 

(CONTATTO, 2010). 

 Ó pai, ó conta a história dos moradores de um cortiço no Centro Histórico de 

Salvador. São eles: o taxista Reginaldo (Érico Brás) e sua esposa Maria (Valdinéia Soriano); a 

vidente Mãe Raimunda (Cássia Valle) e o afilhado Raimundinho (Leno Sacramento); a 

Baiana do Acarajé (Rejane Maia) e o marido Mattias (Jorge Washington), vendedor 

ambulante de cafezinho; a enfermeira Carmem (Auristela Sá) e seus cinco filhos adotivos; a 

travesti Yolanda (Lyu Arison); Roque (Lázaro Ramos), o protagonista da trama, e a 

                                                 
67

 A premiação é promovida pela Associação da Parada do Orgulho LGBT, entidade que organiza a parada de 

São Paulo, e homenageia “entidades, empresas e profissionais que de alguma forma e no entender da APOGLBT 

favoreceram a livre expressão sexual” (CONTATTO, 2010). 
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evangélica Joana (Luciana Souza), proprietária do casarão. Abandonada pelo marido, ela cria 

sozinha dois filhos, Cosme (Vinícius Nascimento) e Damião (Felipe Fernandes), e tira a 

paciência de seus inquilinos.  

Roque é um aspirante a cantor que sobrevive administrando uma oficina de pintura. 

No desenrolar da trama, ele tenta ser reconhecido por sua música e conquistar o amor da 

dançarina e garota de programa Dandara (Aline Nepomuceno). Mas Queixão (Matheus 

Nachtergaele), vilão da história, atrapalha seus planos diversas vezes. O picareta é autor dos 

mais variados golpes e vive importunando as outras personagens da trama. Uma delas é 

Neusão (Tânia Toko), lésbica do estilo “caminhoneira” e dona de um bar no Pelourinho, que 

também é sua moradia. Seu Gerônimo (Stênio Garcia) também é proprietário de um 

estabelecimento comercial no bairro, um antiquário onde trabalha Lúcia (Edvana Carvalho).   

 No primeiro episódio, Queixão distribui uma versão pirata do CD de Roque aos 

camelôs do centro da cidade e, por motivos diversos, várias personagens precisam 

desembolsar cinquenta reais. Em Mãe e Quenga, Roque descobre que Dandara, a mulher por 

quem está apaixonado, é garota de programa e Maria, ao saber de mais uma traição de 

Reginaldo, abandona o marido dias antes de dar à luz. No terceiro episódio, Mário (João 

Miguel), o marido desaparecido de Joana, vende o casarão e todos os moradores do cortiço 

são ameaçados de despejo. Em Fiéis e Fanáticos, Maria se torna adepta do candomblé e 

resolve batizar Michelangelo com as cores de Exu, vermelho e preto. Como estas são as cores 

do Vitória, ela acaba comprando uma briga com Reginaldo, um torcedor fanático do Bahia.  

 No quinto episódio, um cineasta americano pretende filmar um documentário sobre 

zonas de prostituição no Pelourinho e os moradores do cortiço decidem transformá-lo em um 

bordel cenográfico para custear os consertos do edifício. Em Virado do avesso, Roque recebe 

uma proposta para fazer uma turnê pelo país. Ao descobrir que houve um engano, se sente 

envergonhado e decide se esconder dos amigos na casa de Dandara. Depois de anos sumido, 

Mario retorna para tirar a paz de Joana. Os quatro episódios da segunda temporada giram em 

torno de um único tema: a possibilidade do cortiço desabar. Para tirar proveito da situação do 

prédio, Queixão (que já havia se tornado evangélico no final da temporada anterior) funda 

nele o Templo do tremor divino.           

 No que diz respeito a Yolanda, a personagem mora sozinha no cortiço e ganha seu 

sustento se prostituindo. Ela tem um caso com o mulherengo Reginaldo. Embora não assuma 

o affair, em alguns momentos, o taxista demonstra manter um compromisso com a 

personagem. No primeiro episódio, ele teima em não reconhecer uma dívida de cinquenta 

reais com Yolanda - “Venha cá, quantas vezes você me ligou de madrugada para eu pegar 
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você nos bregas da vida hein? Quantas vezes eu lhe dei carona de graça aqui?” – mas, no 

final, atende ao pedido da personagem: “passe lá no ponto amanhã que eu lhe dou”. Além 

disso, em Mãe e Quenga, quando Queixão ameaça dar “uns sopapos pra virar macho” em 

Yolanda, Reginaldo a defende do ímpeto violento do pilantra. 

 No terceiro episódio, a chegada de um navio de turistas faz com que Seu Gerônimo e 

Neusão queiram expulsar do Pelourinho dois moradores indesejados: Yolanda e um mendigo 

apelidado Negócio Torto. Além de ser duplamente ameaçada de despejo (do cortiço e do 

bairro), Yolanda descobre que Reginaldo tem outra amante, Solange. Em Virado do avesso, 

Yolanda e Reginaldo são presos por estarem com Queixão quando este, embriagado, atira 

para o alto no meio da rua. Ela acaba apanhando da polícia e, com o rosto machucado, fica 

impossibilitada de ir para a rua batalhar. Por conta disso, Neusão oferece trabalho a Yolanda 

em seu bar.  

 Neusão não tem condições de arcar com os impostos e assinar a carteira da nova 

funcionária. Ao explicá-la que cônjuges que trabalham juntos não têm este tipo de despesa, 

imediatamente, Yolanda propõe o casamento a Neusão. A cerimônia é realizada no cartório 

civil e no próprio bar, com direito a vestido branco, véu e grinalda. Surge a ideia de adotar 

uma criança, um desejo antigo de Neusão. Quando tudo parecia resolvido, a funcionária do 

cartório descobre o sexo biológico das personagens, o que impede que as duas consigam 

concretizar a adoção. Yolanda sugere que as duas tenham um filho do modo convencional, 

mas Neusão recusa e argumenta que elas podem começar por uma inseminação artificial. 

 Na segunda temporada, Neusão e Yolanda permanecem casadas. No episódio Preto no 

branco, ao ver Neusão cuidar com todo carinho de seu afilhado Michelangelo, Yolanda tenta 

persuadir novamente sua parceira a ter um filho e consegue. No episódio posterior, A cara do 

pai, Neusão e Yolanda vão a um laboratório e confirmam que Neusão está grávida.  

 No mesmo episódio, último da temporada, contra a vontade de todos os moradores do 

cortiço, Roque solicita que um fiscal da prefeitura faça uma avaliação do prédio. Quando está 

prestes a mandar evacuar o casarão, o homem vê Yolanda e se apaixona. Convencida pelos 

vizinhos, Yolanda aceita ficar com o fiscal alguns minutos dentro do cortiço desde que ele 

assine uma permissão para todos os moradores permanecerem lá. Ela engana o homem e foge 

com o documento assinado, mas ao ver que o prédio está desabando, retorna e o salva. No 

final, o terreno é vendido e cada um dos antigos moradores ganha um apartamento no 

condomínio que será construído no local.    

 Embora Ó pai, ó apresente uma quantidade significativa de personagens (o cortiço é 

habitado por mais de dez delas), há um grupo de personagens secundários que tem 



150 

 

participação mais ativa na trama. Junto com Reginaldo, Maria, Joana e Neusão, Yolanda faz 

parte dele. Além de estar presente em todos os episódios que compõem a obra (o que não 

ocorre com a personagem Mãe Raimunda, por exemplo), sua história ganha destaque em 

quatro deles: Negócio Torto, Virado do Avesso, Preto no branco e A cara do pai. 

 Yolanda assume uma identidade feminina, mas isso não significa que ela deseja ser 

uma mulher. Como veremos nas análises de cenas protagonizadas pela personagem junto com 

Neusão, embora tenha uma aparência de gênero contrária à sua anatomia, Yolanda entende 

que, “no final das contas”, é um homem. E, por desejar personagens do mesmo sexo, se 

considera homossexual
68

. Assim, é também com esse termo que ela qualifica o seu 

casamento. Na trama, as personagens enxergam em Yolanda uma figura feminina. Por 

consequência, chamam-na pelo nome ou utilizam substantivos, adjetivos e pronomes 

femininos
69

. Os que demonstram uma atitude preconceituosa utilizam os termos “desviado” 

(Seu Gerônimo) e “bicha” (delegado) para insultá-la. A personagem é citada como travesti 

somente no site de divulgação da obra.  

 De maneira indireta e, na maioria das vezes, bem humorada, alguns personagens 

abordam a travestilidade de Yolanda (inclusive ela). O que ocorre através de falas de duplo 

sentido (relacionadas ao fato da personagem possuir um pênis), da referência a uma 

ambiguidade de gênero e do uso de vocábulos próprios deste grupo social. Por exemplo, no 

segundo episódio, Queixão finge enaltecer a personagem e, no final, a provoca: “Rapaz, que 

corpo massa que tu tem Yolanda. Deus deve ter esquecido do tempo só pra ficar lhe 

esculpindo, só pra decidir... Se tu ia ser Adão ou se tu ia ser Eva”. Além disso, ao acompanhar 

o parto de Maria, a personagem afirma que nessas horas não queria ser mulher. Já no episódio 

posterior, quando Yolanda renova seu visual e Reginaldo a elogia (“Tá parecendo até 

mercadoria nova hein”), ela responde a altura: “É, é? Você precisa ver os acessórios”. Em 

uma discussão com Maria sobre o caso entre Reginaldo e Solange, a personagem insinua que 

nem sempre as mulheres sabem cuidar de seus maridos: “Que é ‘racha’? Se eu não tomar 

conta dele você entrega a qualquer vagabunda que aparece por aí”. 

Além disso, no último episódio da série, Yolanda salva os amigos do cortiço, 

primeiramente, devido aos seus atributos femininos (ao concordar em trocar carinhos com o 

fiscal da prefeitura) e, em segundo lugar, por sua “força masculina”. A cena é construída em 
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 Como vimos no tópico 2.2, trata-se de uma concepção corrente entre as fontes de Benedetti (2005), Silva 

(2007), Pelúcio (2004, 2005) e Oliveira (1994). 
69

 Somente durante o casamento de Yolanda com Neusão, as vizinhas do cortiço tratam Yolanda como um 

homem. Na ocasião, Carmem, a baiana e Lúcia discutem se Yolanda deixará de ser “boiola”. De modo geral, 

como veremos mais adiante, é como se o matrimônio funcionasse como um dispositivo que relativiza a aparência 

de gênero e exige uma espécie de retorno ao sexo biológico.   
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torno do heroísmo da personagem (ver figura 8). Ao ver o prédio desabando, todos se 

desesperam – “que tragédia foi essa meu pai”, “nossa Yolanda, gente”, “morreu por nossa 

causa” – e uma trilha de suspense se ouve ao fundo. De repente, entre a poeira dos escombros, 

vemos uma silhueta filmada em contra-plongeé, engrandecida, de uma personagem 

carregando alguém, tal qual o galã que salva a mocinha e protagoniza o happy end. A música 

cresce, reforçando o clima de ato heroico. A poeira se dissipa e percebemos que é Yolanda 

quem leva o fiscal desmaiado nos braços. Ao seu jeito, ela arremata a cena: “Arrasei!”. 

 
Figura 8: Yolanda salva o fiscal dos escombros 

 

Como a maioria dos personagens do seriado, Yolanda é negra. Dona de um corpo 

escultural, ela tem braços fortes, pernas torneadas, barriguinha enxuta e bumbum firme. A 

personagem se apropria das seguintes marcas de feminilidade: retirada de pelos (do corpo e 

do rosto e modelagem das sobrancelhas), ostentação de longos cabelos trançados e de unhas 

compridas e bem cuidadas, conformação da voz a um tom mais agudo e uso de maquiagem, 

acessórios e roupas costumeiramente utilizadas por mulheres. Assim, por exemplo, o uso de 

sandálias de saltos altos e saias justas deixam os glúteos mais arrebitados e o peitoral bem 

desenvolvido e definido cria a impressão de que ali existem pequenos seios, principalmente, 

porque a personagem quase sempre usa bustiê, top ou sutiã por debaixo da blusa e os 

posiciona na região inferior dos músculos peitorais, próximo aos mamilos (o que cria um 

volume aparente) 
70

.  

De modo geral, Yolanda se veste com roupas que deixam o corpo à mostra. Assim, 

quando não está usando blusas frente única, tomara que caia, camisetas coladas ao corpo e 

triquínis, faz uma combinação de top ou bustiê com blusas de viscose folgadas (customizadas 

para deixar os ombros e a barriga de fora). No guarda-roupa da personagem também não 

faltam minissaias jeans ou de malha com babados, shorts curtos, macaquinhos e calças 

legging. Além dos acessórios – argolas ou brincos grandes, corrente no pescoço, lenços para 

amarrar os cabelos, pulseiras e anéis -, as unhas pintadas, a maquiagem, e as sandálias de salto 
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 Enquanto a personagem da peça original de Márcio Meirelles possui silicone nos seios (o que é tema de uma 

conversa entre ela e D. Joana), no seriado não há referência ao uso de hormônios ou aplicação de silicone. 
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alto são itens indispensáveis ao seu cotidiano. Seu figurino, como o de boa parte dos 

personagens da série, contém peças estampadas ou de cores vibrantes. 

 Mas, adotar uma indumentária extravagante, que valoriza o corpo e dotes ditos 

femininos, não é sinônimo de falta de estilo. E aqui gostaríamos de situar a centralidade deste 

elemento no universo trans a partir de uma observação feita por Berenice Bento. 

 

Entrar no mundo do gênero escolhido e encontrar um “ponto de equilíbrio” 

na composição de um estilo é uma tarefa que exige observação e critérios. 

Algumas vezes, este processo é lento. Quando saber que não está “demais”, 

que são muitos acessórios? Como combinar as cores das roupas com o 

sapato? Qual a roupa apropriada para cada ocasião? Qual o estilo que 

permitirá ser reconhecida/o como mulher/homem? (2006, p. 171). 

 

 Entendemos que Yolanda encontrou o seu ponto de equilíbrio
71

, não podendo ser 

classificada como “caricata” ou “homem disfarçado de mulher”, expressões utilizadas por 

informantes de Benedetti (2005). A personagem usa argolas e correntes do mesmo material 

(ou seja, não mistura dourado com prata), combina as cores das roupas (utilizando maquiagem 

e esmalte em tons que se harmonizam com suas vestes), mas também mescla estampas 

diferentes.  

“Em toda ordem ritual, e em todo fluxo social cotidiano, a roupa, o ornamento, o 

paramento é sempre prescrito. (...) A conveniência no trajar, a adequação às circunstâncias 

são importantes fatores de comunicabilidade social” (SILVA, 2007, p. 156). Nesse sentido, a 

personagem ganha em realismo e verossimilhança porque suas vestimentas sofrem algumas 

modificações de acordo com as diferentes situações que vivencia.  

Assim, na cena em que Yolanda arruma-se para ir batalhar, seus trajes são sumários e 

insinuantes: triquíni de corte rente e saia preta curta, com duas aberturas laterais grandes. Em 

ocasiões formais e comemorativas, a exemplo do casamento com Neusão e o batizado do filho 

de Reginaldo, ela usa vestidos folgados e mais compridos. Já em um ambiente voltado às 

práticas religiosas, o Templo do tremor divino, a personagem cobre os cabelos, arrumados em 

uma trança, com um lenço amarelo-claro e veste blusa e saia mais recatadas, de tons suaves.  

 Yolanda também vive situações em que é constrangida a usar roupas “adequadas” para 

ser aceita e se tornar um sujeito legitimado. Por exemplo, no terceiro episódio, ao saber que 

Seu Gerônimo ameaçou expulsar Yolanda e Negócio Torto das ruas do Pelourinho, Roque 

                                                 
71

 Não se trata de equilíbrio baseado em um padrão classe média - neutro e discreto - mas de um estilo que flerta 

com visuais excêntricos. Assim, quando Queixão convence Joana a vender os apartamentos do cortiço para os 

inquilinos, Yolanda realiza a compra vestida com calça legging estampada em tons de lilás, bata roxa aberta na 

frente, top coberto de lantejoulas cor de rosa e cinto roxo brilhante. Já durante a ida ao motel com Neusão, ela 

parece ter saído de um episódio dos Flinstones, usando top (de uma alça somente e com pontas irregulares), saia 

curta de oncinha e um colar grande de madeira. 
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pede que a personagem “pegue leve por uns tempos”. No outro dia, vemos Yolanda caminhar 

pelo bairro elegantemente de tailleur amarelo, coque no cabelo e bolsa social dourada no 

ombro. Ao passar, ela é admirada por Neusão, Reginaldo, Raimundinho, Jamerson (um dos 

filhos adotivos de Carmem) e um amigo, e ainda provoca olhares boquiabertos em Seu 

Gerônimo e Lúcia.        

Já no episódio Virado do avesso, é como um “respeitável” casal que pretende adotar 

uma criança que Neusão e Yolanda vão até o Juizado da Infância e da Juventude saber o 

parecer do juiz: a primeira de camisa e calça social masculina de cores sóbrias e a segunda de 

blazer e saia cinza com detalhes em cor de rosa. De início, a aparência de gênero
72

 (que se 

assemelha à de um casal heterossexual) convence e o pedido de adoção é aprovado. No 

entanto, ao ser informada de que entregou os documentos trocados (o de “D. Neusa” a 

Yolanda e o de “Seu Genivaldo” a Neusão), a funcionária rapidamente toma os papéis de 

volta e pede licença por um instante. Logo em seguida, vemos Neusão em seu bar, chorando 

por não ter conseguido realizar um sonho.   

Para compor o seu estilo, as travestis aprendem uma série de investimentos que vão 

além do guarda-roupa. Ou seja, é necessário que “essa personagem apresente coerência entre 

o vestir, o gesticular, o falar, o pensar, o andar etc.” (BENEDETTI, 2005, p. 72). Assim, se 

Yolanda não costuma usar roupas discretas, também não há economia em seus gestos. O 

corpo da personagem ajuda a conduzir o ritmo de sua fala, reforçando inclusive o sentido das 

palavras ditas por ela. De modo que, ao conversar com os outros, além de, às vezes, pôr as 

mãos na cintura, balançar a cabeça, os ombros e os quadris, Yolanda gesticula bastante. Os 

gestos são amplos e ora dão ênfase a algumas palavras, ora indicam objetos ou ações que a 

personagem descreve. Nesses momentos, ela também reafirma sua (performática) 

feminilidade. Em diversas cenas, enquanto escuta alguém, a personagem ajeita os cabelos, 

verifica ou lixa as unhas e mexe na blusa como quem quer ajeitar os seios. 

 Altiva e ousada, Yolanda sabe se impor. Sempre olha nos olhos da personagem com 

quem está conversando e, quando necessário, fala mais alto e põe o dedo em riste. Contudo, o 

jeito meio desaforado da personagem não se traduz em um comportamento agressivo. Ela é 

afável e solidária com os vizinhos do cortiço e amorosa com sua companheira Neusão – 

personagens que, geralmente, ela toca ao dialogar. Sem dúvida, há um excesso na 
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 Assim como Yolanda nesta ocasião, em que “passou por mulher”, Patrícia, uma das fontes de Berenice Bento, 

só utiliza roupas mais clássicas. “Segundo ela, é mais fácil pedirem documentos para uma pessoa que está 

malvestida do que para ela” (BENTO, 2006, p. 176). Dessa forma, ao parecer pertencer a uma classe social que 

não é a sua, Patrícia consegue circular com mais liberdade sem que os outros percebam que ela assume um 

gênero que não corresponderia à sua anatomia.  
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gestualidade de Yolanda que provoca o riso. Entretanto, é importante analisar tal questão 

tendo em vista que a personagem está inserida numa obra propositadamente centrada no 

humor (presente mesmo nos momentos em que se abordam temas delicados). O que torna 

Yolanda tão divertida quanto os outros personagens, a exemplo de Reginaldo e Queixão, que 

possuem um gestual igualmente exagerado. Nesse sentido, buscamos interpretar a natureza do 

riso motivado pela personagem, distinguindo 

 

o riso cruel, o riso perverso, que humilha e devora os seus objetos de riso, 

que é preconceituoso e racista, do riso catártico, afirmativo e libertador, que 

aflora quando o ser humano aprende a rir de si próprio, de suas próprias 

dissonâncias e inadequações dentro dos padrões sociopolíticos dominantes 

(PAIVA, 2007, p. 10). 

 

A primeira situação não se aplica a Yolanda
73

. As piadas ou situações de humor que a 

envolvem não a inferiorizam ou ridicularizam, tornando-a um alvo fácil e indefeso. Pelo 

contrário, na maioria das vezes, nessas ocasiões, a última palavra é a dela. Assim, quando 

Queixão a ameaça (“qual é a tua Yolanda, quer tomar logo um sopapo pra virar macho”), ela 

faz “um jogo de cena muito comum entre as ‘monas’: virar para o lado, jogando, antes do 

corpo, todo o cabelo, como a mostrar uma certa displicência (quase sarcástica) ou uma 

descompromissada superioridade” (BENEDETTI, 2005, p. 63) e diz: “Só se for agora, vá”.    

Até mesmo um rude policial (que aborda os moradores no cortiço quando o prédio é 

transformado em “brega”) não escapa do sarcasmo de Yolanda. Como o homem entra no local 

fazendo uma série de perguntas, Yolanda questiona se ele quer saber a escalação do time do 

Vitória também. Surpreso com a ousadia, o policial responde de forma grosseira: “e a data de 

nascimento do seu macho também”. Mantendo a pose, a personagem se aproxima do 

interlocutor e fala bem perto de seu ouvido: “Ô meu anjo, quando é seu aniversário? Bebê?”.       

Por fazer de sua atitude “fechativa” um meio de se impor frente às adversidades e 

manifestações de preconceito, identificamos em Yolanda um comportamento camp, no qual, 

como bem explica Paiva, “as piadas, as caricaturas, o exagero na gestualidade e as linguagens 

obscenas, utilizados em sua estética espetacularizada, teriam o objetivo de transformar a 

realidade difícil de ser vivida numa simulação da vida como obra de arte” (2007, p. 11). 

                                                 
73

 Já Neusão, em alguma medida, é vítima de um riso preconceituoso. Se a caracterização e gestualidade de 

Yolanda demonstram o cuidado com a construção de um estilo para a personagem, Neusão apresenta uma 

performance masculina desengonçada. Ela usa, em praticamente todas as cenas, um único modelo de roupa 

(camisa polo feminina colada ao corpo, calças que parecem ter ficado curtas, chuteira, meias que cobrem parte 

de sua panturrilha e um colar de contas, semelhante aos utilizados pelos Filhos de Gandhi). E não se impõe como 

Yolanda em relação ao deboche de outras pessoas (Queixão, por exemplo, chama a personagem de gata-macho).     
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Yolanda também vive em um ambiente camp. Seu quarto tem paredes cor-de-rosa, 

cobertas de recortes de revista e bolsas e plumas coloridas. Na maioria das vezes em que 

vemos a personagem em seus aposentos, ela está na penteadeira lilás, onde ficam suas 

bijuterias, maquiagem, colares e demais cacarecos. Assim como os vizinhos, a personagem 

pertence à classe baixa. O dinheiro que ganha fazendo programa garante a sua sobrevivência 

e, com certa dificuldade, o pagamento do aluguel. Mas realizar tal atividade não a torna uma 

vítima das circunstâncias. Yolanda encara a prostituição como uma ocupação e lida com ela 

de forma objetiva e espontânea. Atitude que Kulick (2008) e Silva (2007) também 

observaram entre as travestis que acompanharam durante o trabalho de campo.  

 

As reiteradas afirmações “vou trabalhar”, “volto pro trabalho”, “hoje não 

posso, estou trabalhando” imprimem uma ancoragem solene ao projeto que 

suscita imediatas leituras que o etiquetam como frívolo, “fresco” e 

inconseqüente. Mas, sobretudo, estabelece uma dissonância em relação ao 

universo dito marginal (SILVA, 2007, p. 120).    

 

A cena em que somos apresentados à personagem é ilustrativa nesse sentido. Enquanto 

ela se prepara para ir batalhar – em frente ao espelho, retoca o batom e ajeita os cabelos –, 

escutamos um trecho da música O inventor do trabalho, de Batatinha: “O trabalho dá trabalho 

demais e sem ele não se pode viver”. Quando Joana se aproxima e cobra a quantia pendente 

do aluguel, Yolanda responde contente: “Se preocupe não. Hoje eu tenho um cliente na Barra 

ma-ra-vi-lho-so”. 

Já no episódio em que o cortiço é transformado em bordel, algumas moradoras se 

tornam funcionárias fictícias e, para encarnar a personagem, participam de um “intensivão de 

piranhagem” com a prostituta Sara. Durante as aulas, Yolanda se comporta com uma monitora 

da turma, dando dicas às vizinhas. Entretanto, tal espontaneidade não tem nada a ver com 

aceitação de um destino incontornável. A pergunta que Joana faz a Yolanda na cena citada 

anteriormente - “e você não sabe fazer outra coisa em sua vida não?” – é problematizada no 

sexto episódio do seriado.  

Em uma conversa com Neusão, Yolanda conta que “rala” desde os 12 anos: “Até pau 

de patrão eu já tomei fazendo faxina na casa dos outros”. No entanto, o serviço no bar do 

Pelourinho é sua primeira oportunidade de ter um emprego fixo. Para não perder a chance, 

Yolanda convence Neusão de que sua dedicação e esforço trouxeram melhoras para o 

estabelecimento: “Aí ó, tá até mais bonitinho. Deu até um glam. Até a clientela aumentou”. E 

ela acaba mantendo a funcionária (ainda que utilizando estratégias para driblar os impostos). 

Além disso, nos minutos iniciais da segunda temporada, momento em que o telespectador 
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“reencontra” os personagens principais da série, Yolanda é mostrada em seu quarto no cortiço 

fazendo as unhas e depilando as pernas de Lúcia.   

Ao expor a dificuldade de inserção no mercado de trabalho e representar Yolanda 

exercendo outras atividades – mesmo que sejam “ocupações notadamente femininas” 

(KULICK, 2008, p. 193) 
74

 e mal remuneradas –, Ó pai, ó ajuda a desconstruir um estigma 

que discutimos no tópico sobre as travestis e o contexto brasileiro (2.3): a associação direta 

entre este grupo social e a prostituição, como se não fosse possível o exercício de outras 

profissões. 

No que diz respeito à vida sexual de Yolanda, não se trata de um tema abordado de 

forma velada. Em relação aos demais personagens da trama, se ela não protagoniza cenas 

mais explícitas de sexo - o caso de Reginaldo (com várias mulheres) e Roque (com Dandara) -

, também não se comporta como uma pessoa assexuada - o que, em alguma medida, ocorre 

com a baiana. Embora tenha um marido (Matias), demonstrações de afeto são raras e sutis 

entre os dois. O aspecto geracional (a sexualidade dos idosos ainda é um tabu) pode explicar 

tais escolhas, pois a baiana aparenta ser uma mulher de mais idade.  

Dessa forma, Yolanda é alvo de olhares de desejo em variadas cenas e também toma a 

iniciativa de flertar com os homens. No episódio Negócio Torto, que discutiremos mais 

adiante, ela beija Raimundinho. Diga-se de passagem, um beijo bem mais apimentado que um 

“selinho” (ainda que encoberto com as mãos dela). Já no episódio Brega, Yolanda se insinua 

para o documentarista estrangeiro, que se interessa por ela (“Are you free?”, diz ele. “I’m free 

demais”, responde a personagem). A personagem também demonstra ter uma relação 

tranquila com seu pênis e com o uso que faz dele. Durante a ida ao motel com Neusão, ao 

verem um trecho de um filme pornô na TV (possivelmente com atrizes travestis), Yolanda 

fica atenta à tela e diz: “menino, ela faz igual a mim. Que babado ela é, viu”.  

Mas, no seriado, representar a sexualidade da personagem não é o mesmo de torná-la 

sexualizada e erotizada – como se estivesse inserida “na órbita de uma hipersexualidade 

constitutiva” (CABRAL, 2010, p. 177). Nesse sentido, podemos comparar o modo como 

Dandara e Yolanda são filmadas. Nas cenas em que Dandara dança, a personagem é retratada 

de modo bastante sensual. A câmera passeia pelo seu corpo, se debruçando sobre sua cintura, 

pernas e quadris. Já quando Yolanda é enquadrada em plano inteiro se enfatiza, sobretudo, o 

modo como rebola ao andar, sua feminilidade exacerbada.       
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 Empregadas domésticas, cozinheiras em residências privadas ou pequenos restaurantes, cabeleireiras ou 

manicures em pequenos salões de beleza. De acordo com Kulick (2008), são as atividades em que as travestis 

“invariavelmente” se ocupam quando conseguem empregos assalariados. 
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 A personagem também está inserida em um triângulo amoroso, junto com Reginaldo e 

Maria. Embora seja mulherengo e se relacione ocasionalmente com outras mulheres, 

Reginaldo possui uma ligação com Yolanda. Há uma continuidade na relação dos dois, que 

não se baseia somente em sexo. Prova disso é a maneira como ela reage ao descobrir que seu 

objeto de desejo tinha outro caso – Solange. Enquanto Yolanda sofre e chora copiosamente, 

escutamos versos da música Sua Fantasia, da banda Calypso: “Nunca duvide do amor que eu 

sinto por você. O que eu faço pra te segurar aqui do meu lado?”. Mas como a personagem não 

faz o tipo da mulher sofredora e resignada
75

, ela não só conta para Maria que Reginaldo tem 

alguém como vai para o show de Roque se divertir e dá um beijo em Raimundinho. Mas, é 

através da relação que constrói com Neusão, inicialmente um casamento de fachada, que 

Yolanda põe sua sexualidade e gênero em xeque. É o que discutiremos em seguida, a partir 

das análises de sequências dos quatro episódios em que Yolanda tem mais participação.  

Episódio Negócio Torto, 14/11/2008 - No bar de Neusão, Seu Gerônimo argumenta 

com ela sobre o incômodo que o mendigo Negócio Torto pode causar aos turistas que 

transitam no Pelourinho e sugere a expulsão do rapaz do local. Lembrando que um grande 

grupo de estrangeiros chegaria à cidade em breve, Neusão (que ainda não era casada com 

Yolanda) concorda com ele. Roque e Matias também estão no local. Eles escutam a conversa 

e, indignados, acabam intervindo. 

 

Seu Gerônimo: Essa Yolanda também. Ela precisa sair daqui. 

Neusão: É. Ela vai ter que sair (sem muita convicção). 

SG: A prostituição tem que ser extinta do Centro Histórico de vez. 

Roque: Yolanda e Negócio Torto fazem parte da realidade desse país, Seu 

Gerônimo. Os turistas têm que conhecer os moradores daqui. 

N: Você agora é advogado é meu irmão. Rapaz... 

SG: Morador de que? (questiona nervoso, praticamente gritando) Um 

desviado (se referindo a Yolanda), um desabrigado. A polícia tem que 

expulsar. 

 

Logo depois, nas escadarias do cortiço, Roque tenta convencer Maria, Raimunda e 

Yolanda a abrigarem Negócio Torto no casarão para que ele não seja expulso. Raimunda e 

Maria parecem dispostas a ajudar, mas apontam impedimentos. Já Yolanda fala que até ajuda 

a colocar o rapaz para fora por conta do mau cheiro dele. Matias chega. 

 

Matias: É melhor você se juntar a ele porque seu nome também está na lista 

do povo de lá de baixo. 

Maria: Hum! Demorou. 
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 No mesmo episódio, D. Joana descobre que, além de ter vendido o cortiço sem o seu consentimento, seu 

marido Mário constituiu outra família, que também abandonou. Ao contrário de Yolanda, ela esconde a verdade 

de todos e chora sozinha em casa.    
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Yolanda: Eu quero ver quem vai me tirar daqui. Eu boto essa Salvador toda 

de cabeça pra baixo. Ó paí, Raimunda. (sorri, irônica) Entrego toda a minha 

clientela. Vai ser plantão de notícia a cada dez minutos na TV. Tan.. tan... 

tan... tan... tan... tan... tan...tan! (balançando os ombros e cantarolando a 

trilha do Plantão da TV Globo). 

 

Em cenas posteriores, ao descobrir que Negócio amanheceu com as pernas bastante 

machucadas (devido a um possível espancamento), Roque resolve ajudá-lo por conta própria. 

Emprega-o em sua oficina e promete que vai providenciar seus documentos.  

 

Figura 9: Show de Roque no Pelourinho 
 

No final do episódio, o cantor faz um show em frente ao bar de Neusão e é prestigiado 

pelos moradores do cortiço (ver figura 9). Negócio Torto chega até o local para participar da 

festa, mas é levado por um homem para uma rua escura, onde é espancado. A música fala em 

busca pela igualdade. Enquanto Roque canta, além de exibir planos gerais da plateia, a câmera 

focaliza Reginaldo afastando um rapaz que tenta dançar com Maria e, em seguida, a baiana e 

Matias se abraçando. No momento em que o artista está cantando o verso final (“luta para 

sermos iguais”), Negócio está deitado no chão, sendo chutado violentamente. Logo em 

seguida, Yolanda e Raimundinho são filmados em plano médio se beijando. Três amigos dele 

também ocupam a tela. Sorridentes, eles circundam o casal e aprovam o encontro.  

 Trata-se do episódio em que o preconceito contra Yolanda aparece de modo mais 

explícito. Seu Gerônimo chama a personagem de “desviado”, fala como se sua existência se 

resumisse ao seu trabalho e ainda afirma com veemência que ela deve ser extinta. Ou seja, 

reitera um discurso que essencializa e despersonaliza o seu objeto (LIMA, 2006), 

infelizmente, algo comum no cotidiano de prostitutas, sejam elas travestis ou mulheres. No 

contexto da obra, a fala agressiva e categórica de Seu Gerônimo expressa uma vontade de 

afastar do Pelourinho, a qualquer custo, a imagem de “zona perigosa, habitada principalmente 

por prostitutas e marginais” (KULICK, 2008, p. 38).  



159 

 

 Mas, Roque defende Yolanda e ela mesma não deixa barato, denunciando a hipocrisia 

da sociedade que condena o seu estilo de vida. Afinal de contas, se tanta gente acha um desvio 

a sua conduta a ponto de ser necessário expulsá-la de um ambiente, porque a quantidade e a 

notoriedade dos clientes que possui preencheriam a cada dez minutos uma programação 

televisiva? E aqui cabe citar uma frase da travesti paulista Andrea de Maio (1950-2000), que 

interpretou a travesti prostituta Geni no musical A ópera do malandro, de Chico Buarque: “A 

sociedade que me aponta na rua de dia, deita-se na cama comigo à noite” (TREVISAN, 2007, 

p. 246). 

 O episódio também nos remete às reflexões de Butler sobre a abjeção, em entrevista a 

Prins e Meijer: nós “recebemos uma produção diferenciada, ou uma materialização 

diferenciada, do humano. E também recebemos (...) uma produção do abjeto” (PRINS; 

MEIJER, 2002, p. 162). No seriado, igualmente se discute uma espécie de hierarquização dos 

sujeitos. Seu Gerônimo e Lúcia defendem uma “limpeza” no Centro Histórico. O que 

significaria expulsar os moradores do cortiço - comunidade que, segundo ele, o Pelourinho 

não comportaria mais - e duas personagens em especial, Negócio Torto e Yolanda. Assim, o 

mendigo e a travesti estão situados no topo da pirâmide de exclusão.  

 Além de ter a ideia “salvadora” que mantém os amigos no cortiço, Roque defende 

Yolanda e Negócio, mas os caminhos destinados aos dois são criticamente distintos. Na busca 

pela igualdade cantada por Roque, Negócio Torto sucumbe, sendo brutalmente espancado. Já 

Yolanda permanece, altiva e contente, entre os moradores do Pelourinho. Contudo, como 

argumenta Butler (2003b) sobre a legitimação adquirida através do casamento gay, esta 

igualdade configura uma “dádiva ambivalente”. Ser legitimado significa também se adequar à 

norma. Este tema é mais claramente problematizado nos episódios que analisaremos em 

seguida, mas as cenas aqui descritas funcionam como um prenúncio do que ocorrerá com a 

personagem. Assim, além de circular pelo Pelourinho em trajes mais “apropriados” quando os 

amigos do cortiço solicitam que ela modere o seu comportamento, é beijando Raimundinho, 

ou seja, constituindo mais um par baseado na oposição (e complementaridade) 

masculino/feminino, que Yolanda se torna igual. 

 Episódio Virado do avesso, 5/12/2008 – Neste episódio, o fato de Yolanda, Queixão 

e Reginaldo terem sido presos traz reviravoltas na vida dos três. O vilão da história some por 

uns tempos e retorna evangélico. Por sugestão do delegado, Maria resolve dirigir o táxi de 

Reginaldo e o marido passa a cuidar dos afazeres domésticos (sendo chamado inclusive de 

“mamãe” pela esposa). Já Yolanda, se torna a rainha do lar de Neusão ao se casar com ela. O 

que ocorre porque Mario havia expulsado Carmem e seus filhos do cortiço por conta do atraso 
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no pagamento do aluguel e, Yolanda, para não deixar a amiga na rua, cedeu seu apartamento a 

ela. Na cena que analisaremos em seguida, a personagem já está devidamente instalada na 

nova casa – o bar de Neusão. Ela conversa com a parceira, que está procurando alguma coisa.   

 

Neusão: Ô Yolanda 

Yolanda: O que é? 

N: Você viu minha carteira? 

Y: Na terceira gaveta à esquerda, ‘Mozão’. 

N: ‘Mozão’... ‘Amozão’. Agora que eu ‘tô’ bonita. Eu vou comer um ‘PF’ 

ali na esquina viu rapaz porque eu não aguento mais é cozinhar. 

(Vemos Yolanda de shortinho jeans, camiseta e avental com estampa de 

cajus, dando o retoque final na arrumação da mesa para o jantar: uma rosa 

vermelha artificial). 

Y: Nem precisa. Agora você tem mulher em casa (insinuante). 

N: É... Você tá pronta pra casar viu. 

Y: Ai. (suspira) Meu sonho de consumo era ter um homem para me 

sustentar... 

N: Ih... (demonstra preocupação) Daqui a pouco você vai querer parar até de 

servir aqui no bar viu.       

Y: Conta conjunta, casamento na igreja, de véu e grinalda, toda de branco. 

Pensão alimentícia depois de separar...  

N: Já meu sonho viu Yolanda é ter um molequinho ‘preu’ criar, velho (fica 

cabisbaixa). 

Y: Oxente, porque você não adota um? 

N: Eu procurei me informar. É quase impossível pra quem vive sozinho. 

Y: Mas agora você é uma mulher casada. Podia tentar. 

N: Casamento de fachada. 

Y: Mas ninguém precisa saber disso, Neusão. E eu posso te ajudar.  

N: É mesmo? (se anima um pouco). 

Y: É. 

N: Mas comigo não tem esse negócio de conta conjunta, casamentinho na 

igreja, pensão alimentícia depois de casar não, viu Dona Yolanda.   

  
 Elas seguem conversando no bar sobre as exigências para a adoção de uma criança. 

Neusão explica a Yolanda que casais com mais de cinco anos juntos tem mais chances.  

 

N: Será que eles vão acreditar na gente, hein Yolanda? 

Y: ‘Ói’ Neusão. Eu se eu fosse eles eu dava esse filho pra você adotar. (faz 

uma pausa). Você ia ser um grande pai, rapaz (bate no ombro da 

companheira). 

N: Pai é você rapaz. (irritada). Eu vou ser a mãe. Ta vendo aí você errada. 

Porque eu me reto quando eu ‘tô’ conversando com você, rapaz. 

Y: Cinco anos, (fecha os olhos para se concentrar) eu sou o pai. Não vou 

me esquecer disso. Não posso me esquecer disso, Jesus. 

  
 Após a tentativa frustrada de adoção, Neusão e Yolanda vão para o bar. Chorando 

bastante, Neusão mistura bebida alcoólica com remédios tranquilizantes. Cambaleando ao 

andar, ela quase cai. Yolanda a ampara. 
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N: Eles não aceitam nosso casamento viu Yolanda (para e limpa as 

lágrimas) porque ele não é convencional. 

Y: Mas você já devia ‘tá’ acostumada com essa discriminação (ao mesmo 

tempo em que ajuda Neusão a sentar, fala a última palavra de modo 

enfático). 

N: Como se entre nós não pudesse existir o mesmo amor que existe entre um 

homem e uma mulher, ‘né’ não ‘véi’? 

Y: Mas nós somos um homem (apontando para Neusão) e uma mulher 

(falando de si mesma). (fica confusa). Ô, quer dizer, um homem e uma 

mulher (invertendo os papéis). A gente pode ter esse filho junto rapaz.  

N: Nunca soube que você saiu com mulher (descrente). Nunca lhe vi com 

uma namorada, rapaz (vira o rosto). 

(Yolanda bate o copo na mesa de modo viril e engrossa a voz).  

Y: ‘Colé’ rapaz. Eu me garanto. A gente faz esse pivete aí de boa. Eu sou o 

cara. (põe a mão no ombro de Neusão). 

N: Primeiro a gente pode tentar uma inseminação artificial viu (retira a mão 

de Yolanda de seu ombro) porque assim ninguém precisa ficar alisando 

ninguém (passa a mão no ombro como se quisesse limpá-lo). 

 

 Como já indica o título (virado do avesso), este episódio é estruturado a partir de 

diversas “inversões”, ou seja, situações contrárias à “normalidade”. E aqui podemos 

estabelecer um paralelo entre os casos de Yolanda e Maria. Até então, Yolanda era uma 

personagem independente e vaidosa, que parecia não se importar com questões domésticas 

(quando o cortiço está prestes a ter seu sistema elétrico comprometido, Maria e a baiana ligam 

eletrodomésticos e Yolanda usa o secador de cabelo), e Maria era, basicamente, esposa de 

Reginaldo. Aqui, Maria se torna a provedora de sua residência (enquanto o marido fica em 

casa cozinhando e cuidando do filho) e Yolanda incorpora a dona de casa. 

 É justamente no momento em que Yolanda vai para a casa de Neusão que as duas 

deixam de ter um casamento de fachada e começam a construir uma relação de 

companheirismo
76

. Mas é também nesta circunstância que percebemos a presença de ideais 

heterossexuais (matrimônio, vida conjugal estável, filhos) em duas personagens não-

heterossexuais. Assim, segundo Yolanda, pelo simples fato de “ter uma mulher em casa”, 

Neusão não precisaria mais se preocupar com afazeres domésticos, já que ela, sua esposa, 

encarnou uma idealização da rainha do lar – a mulher sustentada pelo marido, que cozinha, 

cuida da arrumação da casa, sabe onde cada objeto está guardado e responde carinhosamente 

quando o companheiro solicita algo. E é por se mostrar tão prendada que ela estaria pronta 

para casar, como se diz no cotidiano. 

 Porém, como alerta Butler (2003a), tais contextos não expressam uma mera 

transposição de modelos. E aqui vale ressaltar que nenhuma das duas anseia pelo pacote 

completo da “vida feliz heterossexual”. Yolanda não demonstra interesse algum em cuidar de 
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 Ainda que seja uma estadia temporária, já que na segunda temporada Yolanda retorna ao cortiço. 
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crianças e, ao sonhar com o casamento, já pensa no divórcio e na pensão alimentícia. Tal 

como explica à parceira, Neusão não deseja nada disso. Ela apenas sente vontade de ter um 

garotinho (o que não significa, como veremos no último episódio da série, que ela tem apreço 

pelos processos da gravidez) e o criaria mesmo se estivesse sozinha. 

Por outro lado, se até aqui Neusão e Yolanda experimentavam tranquilamente os seus 

gêneros e sexualidades – uma mulher lésbica masculinizada e uma travesti que esbanja 

feminilidade e se sente atraída por homens –, a ideia de adotar e depois de gerar uma criança 

põe em pauta a ausência de coerência entre gênero, sexualidade e desejo nas personagens. E o 

fato, por vezes, é transformado em um problema que pede correção. Ou seja, o modelo da 

heterossexualidade
77

 estável e monogâmica – o “amor que existe entre um homem e uma 

mulher” – torna-se a referência a partir da qual as duas
78

 passam a conceber a sua experiência. 

Assim, Yolanda se masculiniza para mostrar a Neusão que consegue ter um filho com ela. Em 

outras palavras, reitera a suposta necessidade de ser masculino para desejar uma mulher. 

Além disso, neste episódio elas começam a se preocupar com o papel que cada uma vai 

assumir na vida da criança, tema que discutiremos nas análises dos próximos episódios.   

 Episódio Preto no Branco, 27/11/2009 – Maria e Reginaldo precisam sair e deixam 

Michelangelo com a madrinha, Neusão. Enquanto toma conta da criança no bar, ela conta a 

Yolanda que queria ter um filho para levá-lo ao “Barradão” (estádio Manoel Barradas), 

assistir um jogo do Vitória e ensiná-lo a jogar futebol.  

 

N: eu não me conformo de não terem deixado eu adotar um.  

Y: Eu já ofereci meus serviços pra gente fazer do jeito convencional. 

N: Convencional eu e você. Hehe. (sorri desdenhosa). Essa é pra rir ou pra 

chorar rapaz? 

Y: (fica séria e fala com firmeza) Você tá sendo vítima do seu próprio 

preconceito, Neusão. 

 

 Maria e Reginaldo chegam ao local para buscar o filho. Neusão se entristece porque os 

pais foram pegar Michelangelo antes do horário combinado. 

 

Y: Então criatura. Você pode ter um seu pra sempre (dá ênfase nas duas 

últimas palavras). 

N: Eu acho que eu não consigo encarar (amedrontada).  

Y: Encare como uma inseminação artificial. (sorri irônica) 

N: Êeee... Minha senhora. Eu tenho medo de injeção. 

                                                 
77

 O comportamento das duas faz todo sentido quando levamos em conta a ampla aceitação do que Butler chama 

de “certa crença antropológica” – a noção de que a criança precisa ter “esse ponto de referência dual para sua 

própria iniciação na ordem simbólica, onde a ordem simbólica consiste num conjunto de regras que ordenam e 

apóiam nossos sentidos de realidade e de inteligibilidade cultural” (BUTLER, 2003b, p. 243-244). 
78

 Em destaque, Neusão que, como veremos mais adiante, questiona a todo o momento se o que elas estão 

planejando fazer é correto. 
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Y: Calma, rapaz. É uma vez só. Ó, eu vou programar a noite de romance 

para o dia fértil viu. (enquanto fala, pega a bolsa e vai saindo do bar) 

N: Ei, ei, ei. E quando é o seu dia fértil? 

(Yolanda joga os cabelos para o lado e vira de frente para Neusão) Y: Eu to 

falando é do seu dia fértil, criatura. 

N: Ah. 

(Yolanda vira novamente – do mesmo jeito performático – e sai rebolando. 

A trilha de fundo é a introdução, instrumental, da música Masculino e 

Feminino, cantada por Pepeu Gomes).    

 

 O dia fértil chega. Enquanto Neusão arruma as mesas do bar para fechá-lo, Yolanda 

admira o céu. Ela demonstra ter conhecimento sobre astrologia e comenta que Vênus em 

conjunção com Saturno justo no dia fértil da parceira pode ser um sinal de que tudo vai 

caminhar bem. Neusão não dá a mínima atenção ao que os astros têm a dizer.      

 

N: Será que esse negócio pode dar certo, Yolanda? (apreensiva) 

Y: Oxente. Há milhões de anos isso vem sendo comprovado. (ainda 

entretida com os astros). 

N: Eu to falando de nós dois rapaz. Assim... Com os sinais trocados. Ô!    

Y: Minha filha. A soma dos fatores não altera o produto. Um bebezinho todo 

fofinho chorando no seu pé de ouvido, Neneu. (fala a última frase com uma 

voz infantilizada).   

N: É mesmo ‘né’, Yo? (suas feições se tranquilizam um pouco). 

(...) 

Y: Olha aqui. Posso não ser a mulher ideal pra você nem você o homem dos 

meus sonhos ou vice-versa. (abraça Neusão e sai caminhando com ela em 

direção à porta do bar) Mas nós vamos ser os pais ideais pra essa criança 

porque cada um vai poder ser mãe e pai ao mesmo tempo Neusão.  

N: Tá certa, ‘né’? Ela vai ter amor em dobro. (Tanto Yolanda quanto Neusão 

demonstram não estarem totalmente convictas do que falam)  

Y: Então tá combinado viu? Essa noite eu passo pra te pegar. (e vai embora) 

N: humm, mas a despesa fica por minha conta viu minha senhora. 

Y: (escutamos somente a voz da personagem) Ô, já ‘num’ sabe.  

  

Em seguida, as duas entram na suíte de um motel. Yolanda parece super empolgada 

com o quarto. Neusão acha tudo uma “presepada”. Yolanda sugere que elas “tomem uma pra 

relaxar”. As duas sentam à mesa e bebem champanhe. 

 

Y: Seu corpo está prontinho pra isso. Depois da sua última menstruação, um 

novo óvulo começou a se transformar para receber a sua cara metade - o meu 

espermatozoide – para que eles juntos se transformem no milagre da vida. 

(fala didaticamente e depois sorri deslumbrada).  

N: (impaciente) Não tem milagre que faça o seu espermatozoide se encontrar 

com meu óvulo sem a gente passar pelo constrangimento de ter que se 

agarrar não hein minha senhora? 

Y: Sem amor? Na frieza da inseminação artificial de um laboratório? Nunca! 

(determinada) 

N: ‘Tô’ me sentindo como um homem indo fazer exame de próstata. 
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Y: E eu? (Se levanta, liga o som e começa a dançar) Pois eu minha filha 

estou me sentindo como um homem que vai fazer amor com uma mulher em 

plenitude, com sua feminilidade aguçada pela fertilidade. 

(enquanto Yolanda faz danças sensuais, Neusão dá várias goladas no 

champanhe para se encorajar).  

N: (Se levanta e vai puxar Yolanda) Chega! Deixa de conversa, ‘umbora’. 

Tem que ser agora. 

Y: Assim? Sem o menor clima? (com a voz chorosa) 

N: Que clima de frescura nenhum. Frescura nenhuma (segue puxando 

Yolanda em direção à cama). 

Y: Ah... Mas o copo. 

N: ‘Umbora’! 

Y: Assim eu não consigo fazer não. (ainda com a voz chorosa, põe a mão na 

testa e se lastima) Ai, meu pai.  

N: Hum... Negando fogo ‘né’ Yolanda. E esse papo todo rapaz, de amor e 

plenitude. Tá vendo aí você? (Neusão demonstra estar meio bêbada) 

Y: Sei lá... Isso nunca me aconteceu antes. (um pouco atordoada) 

N: Quer dizer que você nunca negou fogo? 

Y: (com a voz manhosa) O que nunca me aconteceu antes foi assim com 

mulher ‘né’, Neu! 

 

Após a mal sucedida visita ao motel, Neusão conclui que precisa solucionar seu 

problema com um homem. Mas, Yolanda alerta que, para seduzir um homem, ela terá que 

valorizar a sua feminilidade. Dessa forma, Yolanda passa maquiagem no rosto de Neusão, faz 

um penteado em seu cabelo e tenta ensiná-la a andar de modo feminino. O sofrível 

desempenho de Neusão faz Yolanda recorrer a uma última alternativa: “vamos lá em casa que 

você vai aprender a ser mulher com a mulher mais mulher dessa Bahia”. Mais uma vez, a 

música de fundo é Masculino e Feminino. Mas, agora, enquanto as duas conversam, 

escutamos baixinho os versos: “ser um homem feminino não fere o meu lado masculino”. 

 

Figura 10: Durante a aula de feminilidade, Neusão e Yolanda conseguem transar 
 

 Como podemos observar na figura 10, em cena posterior, no apartamento de Yolanda 

no cortiço, Neusão demonstra à sua parceira que aprendeu a ser feminina como ela. Durante a 

aula de feminilidade, a primeira usa um traje masculino (calça social e camisa de manga 
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comprida) e a segunda veste roupas femininas (um vestido curto frente única e sandálias com 

saltos). O comportamento e gestualidade também são invertidos. 

 

N: Essa sua sandália tá planejando me matar até o final dessa noite viu 

Yolanda (se abaixa, passa as mãos nas pernas e depois se levanta e estica 

todo o corpo). 

Y: (séria) Deixe de frescura.  

N: Oxe. A gente não saiu a tarde toda pra ficar assim? Ui! Cheinho de 

frescura (sacode os ombros e se senta na penteadeira). 

Y: Ó ‘mainha’. (se levanta e ajeita as calças de modo viril) ‘Tô’ gostando de 

ver viu? Tá começando a entrar no clima. Vamos ensaiar de novo, ‘umbora’. 

(fala dengosa, bem perto do ouvido de Neusão). 

N: Ah não, Yo. ‘Tô’ exausta (joga seus ombros, lânguida, na direção de 

Yolanda). 

Y: Exausta é o cacete, rapaz. (afasta Neusão, de forma grosseira) Você quer 

ou não quer ter esse filho? 

N: Porque mulher sempre é que tem que aprender a fazer tudo? Até aprender 

a ser mulherzinha eu tenho. 

Y: E como é que você quer ser mãe sem ser mulher? (ameniza o tom da voz) 

N: Hum. Pra vocês homens é muito fácil. Custa só uma noitinha de prazer. 

Só que eu vou ter que carregar esse nenenzinho na barriga durante nove 

meses, vou ter que amamentar, vou ter que dar chuquinha, vou ter que trocar 

fraldinha, vou ter que... (se anima com a ideia, levanta e abraça Yolanda) 

Ai! Vai ser lindo! 

Y: Hum, Neu. Sabe? Você ‘tá’ um tesão de mulher (começa a beijar o 

pescoço de Neusão). 

N: Ih, Yolanda. Para viu. Acho melhor a gente parar de ensaiar por hoje (se 

afasta um pouco). 

Y: Oxente, eu também acho. Vamos passar logo pra realidade (leva Neusão 

para a cama). 

N: Ai, ai. Socorro! (a câmera filma somente as pernas de Neusão para cima 

e depois a frente do cortiço tremendo).   

         
 De modo geral, esse episódio é uma ótima demonstração de como os gêneros são 

constituídos performativamente como efeitos de verdade. Inicialmente, os estilos corporais 

das duas contrariam argumentos essencialistas de que a biologia condiciona o comportamento 

dos indivíduos. Embora seja um homem em termos biológicos, Yolanda ostenta atributos 

reconhecidos socialmente como femininos: é sensível, tem familiaridade com questões que 

dizem respeito ao corpo da mulher, se interessa por astrologia, romantiza o momento em que 

as duas estão no motel – fala em cara metade, exige que o filho seja concebido com amor – e 

ainda ensina Neusão a ser feminina. Esta, uma mulher do ponto de vista genético, é um pouco 

bruta, quer ensinar futebol para o seu futuro filho, se irrita com qualquer tipo de “frescura” e 

faz o papel da provedora. Além disso, chega a ser hilário ver Yolanda se referindo à sua 

parceira como “mulher em plenitude, com sua feminilidade aguçada pela fertilidade” 

enquanto Neusão tenta resolver o “problema” das duas sem delicadeza alguma. Por outro 

lado, elas também ilustram que mesmo os gêneros inteligíveis - ou gêneros bio, nas palavras 
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de Preciado (2008) - são tecnicamente produzidos. A fala de Neusão é emblemática nesse 

sentido: “Até aprender a ser mulherzinha eu tenho”.  

Entretanto, o potencial do episódio para revelar que existem diferentes masculinidades 

e feminilidades – por exemplo, a masculinidade feminina (HALBERSTAM, 1998) 

experimentada por Neusão – e que elas podem inclusive conviver no mesmo corpo – a canção 

de Pepeu Gomes fala em ser masculino e feminino 
79

 - é enfraquecido por conta do reforço de 

uma estrutura binária que concebe o masculino e o feminino como dois polos totalmente 

distintos e íntegros. Ou seja, na prática, não há muito espaço para a compreensão do homem e 

da mulher como categorias vazias e transbordantes (SCOTT, 1991). Deste modo, se no 

episódio anterior Yolanda masculiniza-se, agora é a vez de Neusão se feminilizar para 

conquistar um homem. E quando Yolanda questiona Neusão - “como é que você quer ser mãe 

sem ser mulher?” -, trata-se de uma redução do ser mulher à “mulherzinha” que Neusão se 

referiu.  

Há também no discurso de Yolanda (óvulo e espermatozoide como duas caras metade 

que devem se encontrar do “modo convencional”) uma reificação da ideia de que deve existir 

o masculino e o feminino para gerar a vida.  

 

Acima e contra essa heterossexualidade geradora de vida no alicerce da 

cultura está o espectro do parentesco homossexual, uma prática que não 

somente se afasta da natureza e da cultura, mas se centra na fabricação 

perigosa e artificial do humano e é retratado como um tipo de violência ou 

destruição (BUTLER, 2003b, p. 244).  

      

O que fica claro na fala da personagem: “Na frieza da inseminação artificial de um 

laboratório? Nunca!”. Diante disso, o desfecho da trama deste episódio, o fato de que elas só 

conseguem transar e gerar uma criança quando invertem os papéis e obedecem à “construção 

das verdades para os gêneros, efetivadas nas obrigações que os corpos paulatinamente devem 

assumir para que possam desempenhar com sucesso os desígnios do seu sexo” (BENTO, 

2006, p. 164) deixa de ser uma exposição da comédia inevitável da heterossexualidade 

(BUTLER, 2003a) para se configurar como mais um enunciado performativo. 

Mas, como citamos anteriormente, há uma diferença no comportamento das duas. 

Neusão assume uma postura mais resignada. No episódio Virado do avesso, foi de um jeito 

bem conformado que ela contou a Yolanda que, para uma pessoa sozinha como ela, era quase 

impossível adotar uma criança. Além de se comportar como se pertencesse a um gênero 

menos autêntico (LOURO, 2003). Nas cenas descritas acima, ela parece enxergar uma 
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 Além disso, logo no início do episódio, ao cantar em cima do trio elétrico e fazer uma homenagem a Michael 

Jackson, Roque diz que o artista “é preto, é branco, tem duas cores. Não é macho, não é fêmea, é tudo junto”.   



167 

 

incorreção no fato de uma travesti e uma lésbica terem um filho ao perguntar a Yolanda se 

“esse negócio” (as duas “com sinais trocados”) pode dar certo. Já Yolanda chama a atitude da 

parceira de preconceito e responde tranquilamente que “a soma dos fatores não altera o 

produto”. 

 Episódio A Cara do pai, 04/12/2009 – A concepção de família também é um tema 

que perpassa este episódio e não somente por conta da história de Yolanda e Neusão. No 

programa, há certa relativização da importância dos laços consanguíneos, pois Roque e 

Reginaldo assumem filhos que não são seus. A cena que descreveremos em seguida se passa 

no cortiço, logo nos minutos iniciais do episódio. Neusão e Yolanda conversam em uma área 

comum a todos os moradores. Yolanda recolhe suas roupas no varal. Ao saber que a 

menstruação da parceira está atrasada, fica esperançosa. Já Neusão, se mostra apreensiva. 

    
Y: Não era tudo que você queria? 

N: Mas se for rapaz, a gente vai dizer o quê mesmo pra criança? 

Y: A verdade. (convicta) Que nós somos os pais dela. 

N: Sim (impaciente). Mas a gente vai contar quem é a mãe e quem é o pai? 

(aponta primeiro para Yolanda e depois para ela mesma) 

Y: Mas... (visivelmente confusa) Quem é a mãe e quem é o pai? 

N: Tá bom. A gente diz que encontrou com ele na rua. 

Y: Nunca! (fala mais alto, nervosa) Eu não sou mãe de não assumir meu 

próprio filho não. Que pai é você rapaz? 

N: É?! E você acha que eu vou passar por essa agonia de barriga, de enjôo, 

de parto e não assumir que eu sou o pai minha senhora? 

Y: Hum (torce os lábios). 

 

 Depois de confirmar que Neusão está grávida, para justificar porque pretende comprar 

o apartamento de Joana e não o que ela mora, Yolanda explica que está fundando uma 

família, que “tem até criança encomendada”. Nos momentos finais do episódio, em que os 

moradores do cortiço estão na rua, à espera de uma solução que impeça o fiscal da prefeitura 

de condenar o prédio, inicialmente, Yolanda hesita em fazer o que os amigos pedem. 

 

Yolanda: Hum... (preocupada, lixando as unhas) Eu acho que esse negócio 

de ser solução vai me trazer problema viu. 

Reginaldo: Olhe, eu não ‘tô’ te reconhecendo viu Yolanda. Você sempre 

gostou desse tipo de problema. 

Baiana: Você já arrumou esse tipo de problema com o Pelourinho todo. 

Maria: E arrumar problema com esse funcionário bonitinho... (irônica) Vai 

ser moleza. 

Y: Agora eu não sou mais aquela. 

B: Você agora é freira é? 

Y: Eu sou mãe gente! (fala de modo enfático) 

R: Toda mãe tem que garantir o teto de seu filho. Venha cá, você e Neusão 

também não compraram o apartamento de Joana? 

M: Querem ser despejadas também? 
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Y: Eita. (para de lixar as unhas) E não é que é ‘mermo’. ‘Peraê’. (se levanta 

e vai resolver o problema).   

 

 Como vimos, desde o episódio Virado do avesso, a possibilidade de trazerem uma 

criança ao mundo provoca uma série de dúvidas em Neusão e Yolanda. Inicialmente, se 

baseando no sexo biológico de cada uma, Neusão corrige Yolanda e diz que sua parceira será 

o pai e ela será a mãe. Já no episódio Preto no Branco, Yolanda concebe a situação de um 

modo mais conciliador: “nós vamos ser os pais ideais pra essa criança porque cada um vai 

poder ser mãe e pai ao mesmo tempo”. Por fim, no último episódio da série, ainda que na cena 

descrita acima, elas entendam que Yolanda será a mãe e Neusão será o pai, a percepção de 

Yolanda parece prevalecer, já que, quando as duas se preparam para ir ao laboratório, 

Yolanda pergunta à Neusão: “que tipo de mãe é você? Bebendo, fumando e ainda carregando 

peso?”. Trata-se de uma concepção de parentesco que, se a princípio parece problematizar o 

ideal heterossexual, não chega exatamente a subvertê-lo, como demonstra Butler ao refletir 

sobre o tema.        

 

A heterossexualidade hipostasiada (...) operando como uma estrutura que 

encontra o campo do próprio parentesco – e que informa os arranjos sociais 

não importa suas aparências, não importa o que façam – tem sido a base da 

alegação de que o parentesco tem sido sempre heterossexual. De acordo com 

esse preceito, aqueles que entram nos termos do parentesco como não 

heterossexuais só farão sentido se assumirem o papel de Mãe ou Pai 

(BUTLER, 2003b, p. 251). 

 

 Além disso, no decorrer da história se delineia uma espécie de moralização da 

personagem pelo fato dela se tornar uma mãe de família, o que, por sua vez, implica na 

famigerada polarização entre a figura materna e a prostituta (título do segundo episódio da 

obra: Mãe e Quenga, onde Maria e Dandara ocupam um papel central na trama). Assim, se no 

episódio Brega, é Yolanda que acaba se engraçando com o cineasta quando ele resolve 

“experimentar” alguma “funcionária do bordel”, aqui ela hesita e diz não ser mais “aquela” 

(que Reginaldo diz não estar reconhecendo). E se, no final das contas, a personagem resolveu 

trocar carícias com o fiscal da prefeitura foi para garantir o teto de seu filho, já que, como fala 

cheia de orgulho para Joana, ela agora está fundando uma família que tem até criança 

encomendada.  

 

4.4.1 Conclusões 
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Pela quantidade de atributos expostos aqui, não é muito difícil concluir que Yolanda é 

uma personagem complexa
80

. Seu corpo está presente na trama (ao contrário de Mario, que 

existe muito mais no discurso de Joana do que como personagem integrante da história) e ela 

tem um estilo, comportamento e linguagem próprios. Ao acompanhar a obra, conhecemos 

vários de seus aspectos e nuances: seu histórico de vida (marcado pelo trabalho precoce e 

abandono da família
81

), como ela lida com a prostituição, as relações de amizade que 

estabelece, o preconceito que enfrenta, a paixão por Reginaldo, a família que constitui com 

Neusão e o vínculo de cumplicidade e companheirismo construído entre as duas.  

 Sendo uma das personagens secundárias que mais se destacam na trama, ela interage 

não só com os moradores do cortiço, mas com a maioria das personagens que participam da 

história, inclusive Naomi – travesti que tem uma inserção rápida na trama, participando 

somente dos episódios Brega e Fiéis e fanáticos. No cortiço, além das rusgas com Maria por 

conta de Reginaldo e das sutis repreensões de D. Joana, Yolanda se relaciona muito bem com 

os vizinhos, não sendo tratada como alguém inferior. Joana, por exemplo, chega a pedir 

conselhos a ela quando descobre que foi traída por Queixão. Assim, o único personagem que 

enquadra Yolanda como um corpo abjeto é Seu Gerônimo, mas tem seu discurso criticado por 

Roque - protagonista da trama que, principalmente na primeira temporada do seriado, é visto 

por todos como alguém justo e de bom senso.  

A vida da personagem não é retratada como um mar de rosas, mas ela também não 

está sujeita a situações de conflito mais agressivas, o que, em parte, pode ser explicado pelo 

fato de Yolanda, raramente, cruzar a “fronteira” do Centro Histórico. “O Pelô, zona central da 

cidade, é o território livre para o travesti. É a certeza de encontrar moradia (mesmo que em 

péssimas condições e caríssima) e uma certa tolerância que lhes permite a vida social” 

(OLIVEIRA, 1994, p. 103-104). Sobre o assunto, Carlete, travesti entrevistada por Oliveira, 

explica que, no Pelourinho, “a tolerância ao travesti é uma tolerância característica do meio 

marginal, de identidades equivalentes, que os diferenciam sobremaneira do restante da 

sociedade” (p. 106). Já Wanderléia, prefere não falar em marginalidade, “descreve uma 

comunidade solidária, semelhante às outras empobrecidas da cidade” (p. 107).   

 A personalização da personagem e a exposição de seus valores e de suas idealizações 

de gênero criam um espaço propício para constatarmos, como discutido no capítulo 2, que 

mesmo uma pessoa cujo lugar social é a fronteira do sexo e do gênero (LOURO, 2001) está 
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 A baiana, por exemplo, como o próprio fato da personagem não ter sequer um nome já indica, personifica um 

tipo: a baiana de acarajé.  
81

 No episódio Virado do avesso, quando Neusão afirma que “é muito triste ser uma criança sozinha, largada no 

mundo, sem ter ninguém que cuide, que dê banho, que dê carinho”, Yolanda responde: “eu sei bem o que é isso”.  
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sujeita aos imperativos da heteronormatividade. Ou seja, as travestis são seres construídos 

socialmente, assim como todos os indivíduos são. A complexificação da personagem ajuda 

não só a desmistificar o exotismo que ronda a travesti como desconstrói a ideia de que ela 

flutua livremente com sua ambivalência, como se estivesse à parte do resto da sociedade. O 

que não deixa de ser outra forma de exotiza-la. Com base em todos os aspectos citados acima, 

podemos concluir que Yolanda é uma personagem humanizada.  

 Aliado a isso, se o processo de casar-se e ter um filho implica em uma normalização e 

moralização da personagem, há uma instância de negociação com as normas que nos permite 

inferir que, no seriado, houve uma ampliação de que é considerado inteligível. A estrutura 

binária está presente na relação das duas, mas a sua referência não é a diferença sexual, já que 

Yolanda, mesmo sendo um homem, geneticamente falando, é considerada a parte feminina do 

casal. A personagem também não crê que as mulheres têm acesso privilegiado à feminilidade. 

Pelo contrário, se considera “a mulher mais mulher dessa Bahia”. E mesmo que incorpore o 

discurso da “mãe de família”, Yolanda não abandona o seu comportamento “fechativo” e 

extravagante. Assim, quando Neusão reclama de sua saia curta e a repreende – “que tipo de 

mãe o pessoal do laboratório vai achar que você é?” -, ela não dá a mínima importância e 

responde: “Oxe, eu achei que essa saia caiu tão bem em mim”. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 A Rede Globo de Televisão é um veículo de comunicação orientado pela lógica de 

mercado, em que, teoricamente, as produções ficcionais não têm nenhum compromisso além 

de entreter a audiência (formada por consumidores em potencial). Mas, por outro lado, ela 

usufrui de uma concessão pública para exibir suas programações e obter lucros e ainda é uma 

das principais fontes de informação e entretenimento da maioria da população brasileira, em 

uma época em que as imagens midiáticas adquiriram centralidade na vida cotidiana. 

 Tais circunstâncias fomentaram a criação de uma demanda por representações 

socialmente responsáveis nestas obras televisivas, principalmente, por parte dos mais diversos 

movimentos identitários (negros, indígenas, mulheres, homossexuais). O que, por sua vez, 

também fez com que se multiplicassem estudos acadêmicos sobre a relação entre 

representações, mídia televisiva e grupos não hegemônicos. Como discutimos aqui, uma vez 

que as análises pautadas pela avaliação de representações positivas ou negativas se mostraram 

pouco problematizadoras da temática em questão, tornou-se necessário (e continua sendo) 

buscar formas mais complexas de interpretar as representações. 

 Neste trabalho, com base em um referencial teórico queer e pós-estruturalista, 

apresentamos nossa parcela de contribuição para este debate: uma reflexão sobre as normas de 

gênero e sexualidade evocadas em três séries televisivas produzidas pela Rede Globo 

(Carandiru – outras histórias, Queridos amigos e Ó paí, ó) ao serem representadas 

personagens travestis. E o que as análises de tais produtos revelaram? 

 De início, através da apreciação do filme e da leitura das obras que inspiraram os 

produtos analisados, foi possível perceber o interesse dos realizadores das séries em abordar a 

temática da travestilidade. Nas adaptações televisivas, a participação das personagens nas 

tramas foi expandida significativamente. O que nos revela a importância de compreender a 

Rede Globo de Televisão não como um bloco monolítico, mas como ambiente em que 

diversos realizadores, ao construírem suas tramas, revelam ao público seus temas de interesse 

e pontos de vista. 

 Se no capítulo 3 discutimos que os criadores de minisséries e seriados têm mais 

possibilidades criativas, inclusive, no que diz respeito à concepção dos personagens, ao 

analisarmos as obras constatamos que tal potencial foi utilizado na construção das travestis 

retratadas nas tramas. Nas três obras, notamos a existência de personagens que apresentam 
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especificidades e atributos próprios. A caracterização de cada uma delas foi desenvolvida com 

muito cuidado. Nesse sentido, devido a sua complexidade, pudemos desenvolver interessantes 

análises com base na indumentária de Yolanda, personagem de Ó paí, ó. Além da identidade 

visual, Yolanda e as personagens de Queridos amigos (Brenda e Cintia) se destacam por 

serem psicologicamente bem trabalhadas.  

 Em geral, quando é possível se aprofundar na construção de um personagem, as 

chances dele se tornar risível e estereotipado são bem menores. Tal situação se concretizou 

em duas das séries analisadas. Em Ó paí, ó e Queridos amigos, a existência das travestis, por 

si só, não é engraçada, e elas não são representadas como seres exóticos que provocam no 

telespectador um riso perverso. Assim, nas citadas obras, as situações de humor relacionadas 

à ambiguidade de gênero das personagens não são ofensivas e, em alguns momentos, são 

provocadas por elas mesmas. O mesmo não pode ser dito a respeito de Carandiru, devido ao 

posicionamento dúbio da série nas cenas em que a condição de Madona é ridicularizada no 

presídio e na delegacia. 

 No que diz respeito às atividades exercidas pelas personagens, a prostituição ainda é 

predominante. Cintia, a exceção, trabalha como cantora em casas noturnas. Porém, 

excetuando a cena de Carandiru – outras histórias em que Madona faz uma associação entre 

a obrigação de ser o que gosta e precisar se prostituir para levar este projeto adiante, a 

ocupação não é retratada como a única que as travestis podem realizar. Por outro lado, 

enquanto em Ó paí, ó e Queridos amigos o tema é tratado de forma reservada (sendo 

representado somente através do discurso das personagens e da cena envolta em 

clandestinidade em que Brenda e seu cliente Guto conversam dentro do carro), em Carandiru 

ele é discutido abertamente. No seriado, Madona é filmada no lugar em que se prostitui (onde 

outras travestis também surgem oferecendo seus serviços), se preparando para ir trabalhar, 

atendendo um cliente, retornando pela manhã e conversando com o marido sobre os 

programas que fez.  

 A partir das análises, também notamos uma interação social restrita na vida das 

personagens de Queridos amigos e Carandiru – outras histórias. Na primeira, embora Brenda 

e Cintia compartilhem o mesmo espaço com muitas personagens, elas interagem com um 

pequeno número delas. Já em Carandiru, Madona dialoga de fato somente com seu marido e 

Melissa. Nas demais cenas, ela troca poucas palavras com outros personagens. Fato que não 

se justifica pelo curto espaço ocupado na série, pois Edelso possui vários amigos. Nesse 

sentido, consideramos de grande valia a presença de uma interação específica nas três séries: 

o contato com iguais. Mesmo que através de diálogos furtivos (o que ocorre em Ó paí, ó, na 
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relação entre Yolanda e Naomi), a presença de tal elemento demarca a existência de uma 

cultura travesti, de uma experiência coletiva. O que significa que, nas séries, a travestilidade 

não é representada como uma condição solitária e psicologizada. Nesse sentido, em Queridos 

amigos e em Carandiru vemos dois lados do convívio entre travestis, a cumplicidade e a 

competitividade. 

 Por outro lado, mesmo entre as personagens com uma vida social restrita, as situações 

de preconceito se fazem presente. Tal aspecto é retratado nas três obras, mas de forma 

diferenciada em cada uma delas. Em Ó paí, ó, os preconceituosos não têm voz ativa no 

seriado e a própria Yolanda se impõe em tais situações através de seu comportamento camp. 

Em Queridos amigos, entre os que discriminam Cintia e Brenda, a única que abandona tal 

conduta no decorrer da trama é Iraci. Os demais se limitam a exercitar a tolerância em relação 

às duas. Já no seriado Carandiru, se Madona reverte a situação na cena em que sofre 

preconceito diretamente, nos momentos em que é motivo de chacota, seu marido não reage e 

sai de cena resignado. 

 Devido ao seu público heterogêneo, de modo geral, as emissoras de TV comerciais 

direcionam sua programação a um consumidor médio ideal e buscam estabelecer uma relação 

de proximidade e familiaridade com ele, o que, muitas vezes, implica em representar as 

diferenças de uma forma palatável, sem provocar rejeições. No entanto, há sempre uma 

margem para manifestações que fogem ao enquadramento, para a criação de pequenos 

espaços em que as normas são negociadas. Se assim não fosse, algumas minisséries e seriados 

não ficariam famosos por ajudarem a promover mudanças de valores na sociedade brasileira. 

E como se deu esse jogo entre adequação e inovação no que diz respeito às normas de gênero 

e sexualidade nas séries que analisamos? 

 De início, as três obras desconstroem a noção de que há somente um tipo de travesti: 

uma figura escandalosa, com nádegas e seios enormes e roupas minúsculas. Ao 

acompanharmos as tramas, observamos os mais diversos padrões de feminilidade circulando 

entre as personagens. Há negras, loiras e morenas. Altas e baixas. Corpulentas e magras, com 

seios grandes, pequenos e enchimentos. Jovens e mais velhas. “Fechativas”, expansivas e 

ladies, com roupas elegantes, casuais e extravagantes. O que auxilia o público no 

entendimento de que existem travestilidade(s).    

 Em relação aos comportamentos ditos adequados a homens e mulheres, notamos 

distinções entre as séries. Em Carandiru, se a princípio o casal experimenta uma vida 

conjugal não convencional (Madona é provedora e Edelso cuida dos afazeres domésticos), no 

decorrer da trama o vínculo é normalizado e as posições trocadas. Mas, a existência da 
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estrutura binária não é colocada em discussão. Ela está implícita nas ações e em algumas falas 

dos dois personagens. Em Ó paí, ó, ao mesmo tempo em que há uma subversão da linha de 

continuidade entre sexo e gênero (Neusão se associa a códigos usualmente ligados à 

masculinidade e Yolanda a símbolos da feminilidade), há uma forte delimitação do que é 

considerado masculino e feminino. Ou seja, tais polos são estanques. Porém, ao contrário de 

Carandiru, aqui o assunto é discutido abertamente e com recorrência, o que, em alguma 

medida, estimula o público a refletir sobre a existência dos binarismos de gênero. 

 Já em Queridos amigos, a presença desta temática não é notável. Ou seja, de modo 

geral, Cintia e Brenda não se envolvem em situações nas quais as expectativas para cada 

gênero são discutidas e/ou reforçadas. Tal fato pode ser relacionado às distinções de classe 

presentes nas três séries. Se em Carandiru e em Ó paí, ó nota-se o esquema de construção 

diferencial dos gêneros própria das classes populares, em que há “uma clara definição do que 

seria próprio da mulher e o que pertenceria ao universo masculino dentro de padrões 

normativos que regulam comportamentos públicos e privados”, em Queridos amigos, de 

modo geral, reproduz-se o “discurso da simetria de gênero adotado pela classe média” 

(PELÚCIO, 2004, p. 144). 

Por outro lado, se entre os personagens de classes baixas presentes em Carandiru e em 

Ó paí, ó, a identidade de gênero assumida por Yolanda, Madona, Melissa e Camille não cria 

tensões, em Queridos amigos, ela gera questionamentos em ao menos cinco personagens da 

classe média que, ora perguntam se Cintia e Brenda são homens ou mulheres, ora afirmam, de 

forma discriminatória, que elas não são mulheres. Mas, tal posicionamento não é valorizado 

na minissérie que, de forma inovadora, defende a inutilidade de reduzir as pessoas a estas 

duas categorias. Durante palestra ministrada no evento Stonewall 40 + o que no Brasil? 

(setembro de 2010), a vice-presidente trans da ABGLT, Keila Simpson, falou sobre a 

importância de desvincular a palavra travesti da carga de marginalidade que ela ainda 

apresenta na nossa sociedade. Nesse sentido, a série Queridos amigos colabora com a 

manutenção do estigma porque o termo só é utilizado na trama de forma pejorativa. 

De modo geral, análises sobre representações de gays e lésbicas nas telenovelas 

brasileiras notificam a presença de personagens assexuados que, mesmo quando mantém um 

relacionamento com alguém, quase não manifestam desejo nas tramas. Em nossas análises, tal 

quadro foi observado de modo mais significativo a partir da minissérie Queridos amigos e da 

personagem Camille, que tem uma pequena participação em Carandiru. Nestas obras, 

enquanto Cintia e Camille não desejam e nem são desejadas por ninguém, Brenda desperta 

paixões em um homem, mas não sente interesse por ele. 
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Em uma posição intermediaria no que diz respeito à presença do tema nas três séries, 

em Carandiru, a sexualidade de Madona é abordada com certa reserva. Assim, ela é 

vivenciada dentro de uma relação estável – através de tímidos contatos físicos com o marido 

que expõem muito mais expressões cotidianas de carinho do que desejo sexual propriamente 

dito – e na prostituição. Neste caso, o telespectador conhece as situações vividas pela 

personagem e sabe que ela é desejada através das suas rápidas descrições de programas e da 

cena em que ela atende o senador (ocasião em que também não se observa uma proximidade 

física entre os dois). 

Dentre as obras analisadas, por tornar a sexualidade de Yolanda um tema de discussão 

e por representar manifestações de desejo e situações de prática sexual, Ó paí, ó apresenta 

uma abordagem mais ampla sobre o tema. Enquanto mantém um caso com Reginaldo, além 

das cenas em que a tensão sexual existente entre os dois personagens é representada de forma 

bem humorada, Yolanda também é filmada flertando com outros homens e sendo desejada 

por eles. Durante a vida de solteira, decepcionada com o taxista, ela ainda dá um beijo 

caloroso em Raimundinho.  

Ao casar-se com Neusão e se dispor a ter um filho com ela, a personagem vivencia um 

problema: como conseguirá ir para a cama com uma mulher? Algo que, até então, nunca tinha 

feito? Nesse sentido, se a obra problematiza a suposta imutabilidade das orientações sexuais, 

de certa forma, acaba reificando o sexo heterossexual como modelo, pois as duas transam 

somente quando materializam a linha coerente entre sexo, gênero, desejo e prática sexual. Por 

outro lado, mesmo em Ó paí, ó, pudemos perceber estratégias para tornar as representações da 

sexualidade mais discretas (as mãos que cobrem o beijo dado em Raimundinho e a câmera 

filmando somente as pernas levantadas de Neusão quando as duas transam). 

Por fim, se em Queridos amigos, interpretamos que as estratégias de aceitação das 

personagens Brenda e Cintia dizem respeito ao fato delas serem travestis inscritas nos códigos 

da classe média que circulam entre personagens deste status social e têm sua sexualidade 

silenciada na trama, em Carandiru e Ó paí, ó percebemos que tal fato se relaciona à inserção 

das personagens em um contexto socialmente legitimado: relacionamentos estáveis e 

monogâmicos, em que o filho é um elemento presente ou desejado. No entanto, é possível 

notar distinções entre os dois seriados. Em Carandiru, o percurso trilhado pelo casal em busca 

da normalização deixa pouco espaço para negociações com os códigos hegemônicos. Por 

exemplo, embora conversem sobre adoção de modo otimista, ao final, Edelso e Madona são 

filmados na companhia de um cachorrinho. Trata-se de mais um momento de resignação 

frente aos processos de abjeção aos quais os dois são submetidos.  
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Já em Ó paí, ó, o tema da adoção é abordado de modo distinto. Inicialmente, Neusão 

assume uma postura resignada, mas é encorajada por Yolanda e decide tentar. No Juizado de 

Infância e Juventude, as duas têm o pedido negado, mas a maneira como tal cena é construída 

expõe a artificialidade da norma que confere legitimidade somente aos casais heterossexuais. 

Além disso, as personagens não se dão por satisfeitas e resolvem ter um filho por conta 

própria. Nesse sentido, em alguma medida, o discurso (“nós vamos ser os pais ideais pra essa 

criança porque cada um vai poder ser mãe e pai ao mesmo tempo”) e os atos de Yolanda 

ajudam a expandir a inteligibilidade e o humano para além do modelo convencional de 

família.             

 Nas minisséries e seriados, a produção de sentido resulta da soma de distintos fatores 

que dizem respeito à criação do roteiro, à interpretação dos atores, escolha e construção de 

cenários e, de modo geral, à transformação de um texto escrito em sons e imagens. De modo 

que, ao elaborar métodos para analisar obras audiovisuais como estas, pesquisadores/as 

sempre se deparam com um problema: a dificuldade de apreender um objeto tão 

multifacetado. 

 Aqui, ao invés de desenvolvermos uma investigação centrada em um determinado 

aspecto (o que significaria, por exemplo, fazer uma análise de conteúdo ou interpretar 

somente questões relacionadas à estrutura narrativa), buscamos interpretar diferentes 

elementos presentes nas obras. Ou seja, para desenvolver a pesquisa, além de interpretarmos 

as tramas em sua totalidade, investigamos sequências em que as personagens analisadas 

participam, observando aspectos tais como caracterização, gestualidade e profissão da 

personagem, elementos narrativos e uso de recursos de linguagem. 

 Tal escolha se justifica pela tentativa de contemplar ao máximo a complexidade do 

objeto de análise, mas trouxe uma limitação ao trabalho: não foi possível fazer uma análise 

aprofundada de cada um dos aspectos citados. Ainda assim, entendemos que este esforço 

inicial (que, certamente, deve ser aprimorado) enriqueceu as análises apresentadas neste 

trabalho. Por exemplo, as leituras sobre narrativa e ficção televisiva foram fundamentais 

porque, com base nelas, pudemos investigar as personagens travestis inserindo-as de fato no 

conjunto da trama, o que evitou uma interpretação fragmentada e revelou novos temas. 

 Além disso, uma investigação sobre o uso do “gancho” pelos realizadores enriqueceria 

ainda mais as análises. Seria mais uma forma de avaliar a relevância das personagens 

analisadas nas tramas, pois a partir deste recurso, os criadores provocam expectativas no 

público e tentam mantê-lo em frente à TV. No entanto, se ao serem exibidas na televisão, as 

séries apresentam tais intervalos comerciais, os DVDs comercializados pela Globo Marcas e 
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as versões disponíveis na internet apresentam as minisséries em um bloco contínuo e os 

seriados sem os intervalos internos de cada episódio. Circunstância que tornou inviável tal 

estudo.    

 A identificação de séries com personagens travestis em épocas anteriores teria 

permitido a realização de um estudo comparativo, através do qual seriam acompanhadas e 

avaliadas as representações da travestilidade ao longo dos anos. Nesse sentido, no que 

concerne ao trabalho que desenvolvemos, as três séries analisadas são representativas em 

relação ao modo como as travestis foram retratadas em uma década: os anos 2000.           

 Um/a pesquisador/a se sente satisfeito com o estudo que desenvolveu quando, além de 

perceber suas limitações, vislumbra possíveis desdobramentos de análise. Finalizamos este 

trabalho indicando alguns deles. Primeiramente, ao lermos as notícias publicadas sobre as 

séries nos portais voltados ao público LGBT, percebemos, majoritariamente, uma replicação 

dos conteúdos veiculados em versões online e impressa de jornais de circulação nacional. O 

que nos fez questionar o papel desta mídia especializada na crítica das representações 

televisivas sobre sexualidades dissidentes. Uma vez que a visibilidade já foi alcançada, é 

satisfatório continuar produzindo matérias sobre quantos e quais são os personagens gays, 

lésbicas, bissexuais e transgêneros presentes nas minisséries e seriados? Outros veículos – 

online ou impressos – já deram um passo além de tal posicionamento? Quais são eles? 

 Do mesmo modo, a extensão do questionamento ao movimento LGBT brasileiro 

resultaria em um estudo de grande valia. No que diz respeito às três séries analisadas aqui, 

registramos manifestações de duas entidades sobre personagens travestis. A Associação da 

Parada do Orgulho LGBT, de São Paulo, concedeu o prêmio Cidadania em Respeito à 

Diversidade ao seriado Ó pai, ó, pela presença de duas personagens “emblemáticas” que 

“desejaram formar uma família”, Yolanda e Neusão. Já a ABGLT fez elogios à elegante e 

discreta Cintia, de Queridos amigos. De fato, para que a diversidade seja respeitada, é 

fundamental que também as travestis reservadas que querem casar e ter filhos sejam 

representadas, mas seria este um modelo de conduta que os ativistas estão ajudando a 

conformar? Através da catalogação e análise de declarações destas e de outras entidades sobre 

o tema, teríamos uma resposta abalizada para esta pergunta.   

 No que diz respeito às análises sobre representações de sexualidades dissidentes em 

séries e demais produtos ficcionais televisivos, elas ganham outros contornos quando o 

referencial teórico queer é utilizado em conjunto com reflexões a respeito de outros 

marcadores sociais da diferença que não a sexualidade e o gênero, tais como raça, classe, 

idade e etnia. Neste sentido, Miskolci (2007, p. 16) ressalta que “a aliança entre os saberes 
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subalternos [a exemplo dos estudos pós-coloniais] pode ser a base para o desenvolvimento de 

ferramentas teórico-metodológicas que permitam o estudo mais acurado das diferenças tanto 

no que toca à sua criação histórica quanto à sua dinâmica nas relações sociais do presente”. 

 Por outro lado, para contemplar ainda mais a complexidade do objeto, tais estudos 

podem incluir como tópico de investigação a interpretação dos gêneros ficcionais presentes 

nas obras analisadas (melodrama, comédia, aventura, suspense). Além de levar em conta o 

histórico de produção dos realizadores no que diz respeito à temática de interesse da pesquisa. 

Por exemplo, um pesquisador que se disponha a investigar a representação da 

homossexualidade masculina em uma minissérie escrita por Maria Adelaide Amaral, 

desenvolveria uma análise mais rica se estabelecesse relações com o modo como a roteirista 

abordou a temática em outras obras pertencentes ao mesmo formato. 

 Por fim, uma rica forma de confrontarmos e colocarmos em debate as nossas 

interpretações e conclusões a respeito das representações da travestilidade presentes nas três 

obras investigadas aqui seria o desenvolvimento de um estudo da recepção das séries por 

parte de travestis. Uma pesquisa deste gênero poderia revelar quais estratégias de leitura são 

acionadas por elas e com quais personagens e atitudes se identificam. 



179 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

A VIDA a seco. Época, São Paulo, 18 fev. 2008. Seção Mente Aberta. 

 

AS FILHAS da novela. Veja, 28 abr. 1982. Seção Televisão. 

 

AMARAL, Maria Adelaide. Aos meus amigos. São Paulo: Globo, 2009. 

 

AMAYA, José Fernando Serrano. Cuerpos construidos para el espectáculo: transformistas, 

strippers y drag queens. In: Vigoya, Mará Viveros; Ariza, Gloria Garay (comp.). Cuerpo, 

diferencias y desigualdades. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas - Colección CES, 1999, 

p. 185-198. 

 

ARÁN, Márcia; MURTA, Daniela; LIONÇO, Tatiana. Transexualidade e saúde pública no 

Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 4, p. 1141-1149, 2009. 

Disponível em <http://www.scielosp.org/pdf/csc/v14n4/a15v14n4.pdf>. Acesso em 22 fev. 

2011. 

  

ARÁN, Márcia; ZAIDHAFT, Sérgio; MURTA, Daniela. Transexualidade. Corpo, 

Subjetividade e Saúde Coletiva. Psicologia & Sociedade, Florianópolis, v. 20, n. 1, p. 70-79, 

2008. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/psoc/v20n1/a08v20n1.pdf>. Acesso em 22 

fev. 2011. 

 

ARAÚJO, João. O Boneco de Madeira e a Bicha Falante – Representação da 

homossexualidade masculina na telenovela brasileira Senhora do Destino. In: I Encontro 

Baiano de Estudos em Cultura (Ebecult), 2008, Salvador. Anais... Salvador: CULT, 2008. 

 

ASSUNÇÃO, Antônio Luiz. Discurso e representação social: o trabalho ideológico da/na 

linguagem. In: LYSARDO-DIAS, Dylia (Org.). Discurso, representação e ideologia. São 

João Del-Rei: PROMEL/UFSJ, 2005, p. 09-23. 

 

ATOR diz que sucesso de Benny não era por conta de sua homossexualidade. A Capa, São 

Paulo, 31 mar. 2008. Disponível em: 

<http://acapa.virgula.uol.com.br/site/noticia.asp?todos=1&codigo=4065>. Acesso em 25 fev. 

2011.   

 

BAHIA, Lia; AMÂNCIO, Tunico. Notas sobre a emergência de um novo cenário audiovisual 

no Brasil nos anos 2000. Revista Contracampo, Niterói, n. 21, p. 113-130, 2010. Disponível 

em: <http://www.uff.br/contracampo/index.php/revista/article/view/41/44>. Acesso em 05 

dez. 2010. 

 

BALOGH, Anna Maria. Conjunções – Disjunções – Transmutações: da literatura ao 

cinema e à TV. 2ª Ed. São Paulo: Annablume, 2005a. 

 

_______. O perfume de mulher nas minisséries brasileiras. In: XXVIII Congresso Brasileiro 

de Ciências da Comunicação, 2005, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: INTERCOM, 

2005b. Disponível em <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R1056-

1.pdf>. Acesso em 09 ago. 2010.  

 

http://www.scielosp.org/pdf/csc/v14n4/a15v14n4.pdf
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v20n1/a08v20n1.pdf
http://acapa.virgula.uol.com.br/site/noticia.asp?todos=1&codigo=4065
http://www.uff.br/contracampo/index.php/revista/article/view/41/44
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R1056-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R1056-1.pdf


180 

 

_______. O discurso ficcional na TV: Sedução e sonho em doses homeopáticas. São Paulo: 

Edusp, 2002. 

 

BECKER, Clara. Como mudar de sexo. Piauí, São Paulo, abril de 2010. Disponível em: 

<http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-43/anais-da-medicina/como-mudar-de-sexo>. 

Acesso em 23 fev. 2011. 

 

BELELI, Iara. "Eles[as] parecem normais": visibilidade de gays e lésbicas na mídia. Bagoas, 

Natal, v. 3, n. 4, p. 113-130, jan./jun. 2009. Disponível em 

<http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v03n04art06_beleli.pdf>. Acesso em 21 nov. 2010. 

 

BENEDETTI, Marcos. Toda feita. O corpo e o gênero das travestis. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2005. 

 

__________. Hormonizada! Reflexões sobre o uso de hormônios e tecnologia do gênero entre 

travestis que se prostituem em Porto Alegre. In: BENEDETTI, Marcos; FÁBREGAS-

MARTINEZ, Ana. (orgs.). Na batalha: Sexualidade, Identidade e Poder no Universo da 

Prostituição. Porto Alegre: Editora Da Casa e GAPA/RS, 2000, p. 47-62. 

 

BENTO, Berenice. O que é transexualidade. São Paulo: Brasiliense, 2008. 

 

________. A reinvenção do corpo. Sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2006. 

 

BERUTTI, Eliane Borges. Drag kings: brincando com os gêneros. Gênero, Niterói, v. 4, n. 1, 

p. 55-63, 2003. Disponível em: <http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/01112009-

103355berutti.pdf>. Acesso em 1º mar. 2010. 

 

BONDI, Liz. Localizar as políticas de identidade. In: Debate Feminista. Ed. Especial 

Cidadania e Feminismo, México/São Paulo, 1999, p. 245 a 265. 

 

BORELLI, Silvia Helena Simões; PRIOLLI, Gabriel. Um passado sem volta. In: _______. A 

Deusa ferida: por que a Rede Globo não é mais a campeã absoluta de audiência. São Paulo: 

Summus, 2000, p. 161-174. 

 

BORGES, Lenise Santana. Lesbianidade na TV: visibilidade e “apagamento” em telenovelas 

brasileiras. In: GROSSI, Miriam; UZIEL, Anna Paula; MELLO, Luiz. (Org.). 

Conjugalidades, parentalidades e identidades lésbicas, gays e travestis. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2007, p. 363-384. 

 

BRAUNE, Bia; RIXA. Almanaque da TV – histórias e curiosidades desta máquina de fazer 

doido. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. 

 

BRAVO, Zean. Os novos baianos. O Globo, Rio de Janeiro, 26 out. 2008. Revista da TV, p. 

8-9. 

 

BUTLER, Judith. Identificación fantasmática y lá assuncion del sexo. In.________. Cuerpos 

que importan: sobre los limites materiales y discursivos del “sexo”. 2ª ed. Buenos Aires: 

Paidós, 2008, p. 143-178. 

 

http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-43/anais-da-medicina/como-mudar-de-sexo
http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v03n04art06_beleli.pdf
http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/01112009-103355berutti.pdf
http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/01112009-103355berutti.pdf


181 

 

________. Introduction: Acting in Concert. In: _______. Undoing Gender. New York: 

Routledge, 2004. 

 

________. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003a. 

 

________. O parentesco é sempre tido como heterossexual? Cadernos Pagu, Campinas, n. 

21, p. 219-260, 2003b. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n21/n21a10.pdf>. 

Acesso em 24 fev. 2011. 

 

________. Críticamente subversiva. In: JIMÉNEZ, Rafael M. Mérida. Sexualidades 

transgresoras. Una antología de estudios queer. Barcelona: Içaria editorial, 2002, p. 55 a 81. 

 

________. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: LOURO, Guacira 

Lopes (org). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 

2001, p. 151-172. 

 

CABRAL, Mauro Isaac. Caballo de Troya - Transmasculinidades, derechos sexuales y 

derechos reproductivos. In: ALONSO, Gleidys Martínez; TOLEDO, Yanet Martínez (coord.). 

Emancipaciones feministas en el siglo XXI. Havana: Ruth Casa Editorial/Editorial de 

Ciencias Sociales, 2010, p. 175-188. 

 

CAMPEDELLI, Samira Youssef. A telenovela. São Paulo: Ática, 1985.  

 

CARRILLO, Jesús. Entrevista com Beatriz Preciado. Cadernos Pagu, Campinas, n. 28, p. 

375-405, 2007. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n28/16.pdf>. Acesso em 18 fev. 

2011. 

 

CASTRO, Daniel. Novo seriado da Globo irrita evangélicos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 

nov. 2008. Ilustrada, p. E6. 

 

________. Ela é Ele. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 fev. 2008. Ilustrada/Outro Canal, p. 

E7. 

 

CECCARELLI, Paulo Roberto. Transexualismo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

COELHO, Juliana Frota da Justa. As performances de travestis, transformistas e drag queens: 

visibilidades, agenciamentos e subjetividades. In: XV Encontro Nacional da Abrapso, 2009, 

Maceió. Anais Eletrônicos... Maceió: ABRAPSO, 2009. Disponível em < 

http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/325.%20as%20perf

ormances%20de%20travestis%2C%20transformistas%20e%20drag%20queens.pdf>. Acesso 

em 22 fev. 2011. 

 

COLLING, Leandro. A heteronormatividade e a abjeção: os corpos de personagens não-

heterossexuais nas telenovelas da Rede Globo (1998 - 2008). In: VI Encontro de Estudos 

Multidisciplinares em Cultura, 2010, Salvador. Anais ... Salvador: CULT, 2010. 

 

________. Aquenda a metodologia! Uma proposta a partir da análise de Avental todo sujo de 

ovo. Bagoas: estudos gays - gêneros e sexualidades, Natal, v. 2, n. 2, p. 153-170, 2008. 

http://www.scielo.br/pdf/cpa/n21/n21a10.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n28/16.pdf
http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/325.%20as%20performances%20de%20travestis%2C%20transformistas%20e%20drag%20queens.pdf
http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/325.%20as%20performances%20de%20travestis%2C%20transformistas%20e%20drag%20queens.pdf


182 

 

Disponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v02n02art07_colling.pdf>. Acesso em 28 

fev. 2011. 

 

_________. Personagens homossexuais nas telenovelas da Rede Globo: criminosos, afetados 

e heterossexualizados. Gênero, Niterói, v. 8, p. 207-221, 2007. 

 

COM A PALAVRA, os diretores. Ó paí ó – novidades, 28 out. 2008. Disponível em: 

<http://opaio.globo.com/platb/novidades/2008/10/28/com-a-palavra-os-diretores/>. Acesso 

em 26 fev. 2011. 

 

CONSELHO Nacional de Combate à Discriminação. Brasil sem Homofobia: Programa de 

combate à violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual. 

Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 2004. 

 

CONTATTO, Nicolas. Saiba quem levou o Prêmio Cidadania, entregue pela APOGLBT. Mix 

Brasil, São Paulo, 3 jun. 2010. Disponível em: 

<http://mixbrasil.uol.com.br/pride/paradas/saiba-quem-leou-o-premio-cidadania-entregue-

pela-apoglbt.html>. Acesso em 26 fev. 2011. 

 

DANIEL Filho. Memória Globo, 2008. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYP0-5271-229198,00.html>. 

Acesso 05 dez. 2010.   

 

DENIZART, Hugo. Engenharia erótica: travestis no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 1997. 

 

DEPOIS do livro e do filme, vem aí a série. O Globo, Rio de Janeiro, 5 jun. 2005. Revista da 

TV, p. 16. 

 

DÍAZ-BENÍTEZ, María Elvira; FÍGARI, Carlos Eduardo (orgs.). Sexualidades que 

importam: entre a perversão e a dissidência In: ______. Prazeres dissidentes. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2009, p. 21-29. 

 

DICIONÁRIO DA TV GLOBO, v. 1: programas de dramaturgia e entretenimento. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. 

 

DISPOSITIVO da transexualidade. Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos 

Humanos, Rio de Janeiro, 30 ago. 2006. Disponível em: 

<http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=101

&infoid=1558&sid=43>. Acesso em 7 out. 2008. 

 

DUQUE, Tiago. Montagens e desmontagens: vergonha, estigma e desejo na construção das 

travestilidades na adolescência. Dissertação (Mestrado em Sociologia). São Carlos: 

Universidade Federal de São Carlos, 2009. 

 

_________. Novas travestilidades: Notas preliminares de um estudo sociológico com travestis 

adolescentes. In: VIII Encontro Internacional Fazendo Gênero, 2008, Florianópolis. Anais 

Eletrônicos... Florianópolis: UFSC, 2008. Disponível em: 

<http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST61/Tiago_Duque_61.pdf>. Acesso em 22 fev. 

2011. 

http://opaio.globo.com/platb/novidades/2008/10/28/com-a-palavra-os-diretores/
http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYP0-5271-229198,00.html
http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=101&infoid=1558&sid=43
http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=101&infoid=1558&sid=43


183 

 

 

FERNANDES, Ismael. Memória da telenovela brasileira. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 

1994.  

 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade. A vontade de saber. 18ª ed. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1988. 

 

FRANÇA, Mirelle de. 'Ó paí, ó' vira série de TV e mostra Pelourinho contemporâneo com 

Lázaro Ramos cantando. O Globo, Rio de Janeiro, 19 jul. 2008. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/revistadatv/mat/2008/07/18/_pai_vira_serie_de_tv_mostra_

pelourinho_contemporaneo_com_lazaro_ramos_cantando-547311637.asp>. Acesso em 28 

fev. 2011. 

 

FREIRE FILHO, João. Força de expressão: construção, consumo e contestação das 

representações midiáticas das minorias. Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 3, n. 28, p. 18-

29, 2005. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3333/2590>. 

Acesso em 21 nov. 2010. 

 

GALLINA, Justina Franchi. (Por) quê corpo importa? Uma alteridade queer no cinema 

independente norte-americano. In: VII Encontro Internacional Fazendo Gênero, 2006, 

Florianópolis. Anais Eletrônicos... Florianópolis: UFSC, 2006. Disponível em 

<http://www.fazendogenero7.ufsc.br/artigos/J/Justina_Franchi_Gallina_16.pdf>. Acesso em 

13 abr. 2009. 

 

GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. 9ª Ed. São Paulo: Editora Ática, 

2006. 

 

GÓIS, João Bôsco Hora. Desencontros: as relações entre os estudos sobre a 

homossexualidade e os estudos de gênero no Brasil. Revista Estudos Feministas, 

Florianópolis, v. 11, n. 1, 2003. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2003000100021>. 

Acesso em 18 fev. 2011. 

 

GROSS, Larry. Up from invisibility: lesbians, gay men, and the media in America. New 

York: Columbia University Press, 2001. 

 

GRUNVALD, Vitor. Butler, a abjeção e seu esgotamento. In: DÍAZ-BENÍTEZ, María Elvira; 

FÍGARI, Carlos Eduardo (orgs.). Prazeres dissidentes. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 

31-68. 

 

GUERRA, Flávia. A história e as histórias do Carandiru. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 

jun. 2005. TV&Lazer, p. 4. 

 

GUIA ILUSTRADO TV GLOBO Novelas e Minisséries. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2010. 

 

GUIMARÃES, Anibal; SCHRAMM, Fermin Roland. A Bioética da Proteção e o Direito à 

Requalificação Civil da População Transexual Feminina. In: VIII Congresso Brasileiro de 

http://oglobo.globo.com/cultura/revistadatv/mat/2008/07/18/_pai_vira_serie_de_tv_mostra_pelourinho_contemporaneo_com_lazaro_ramos_cantando-547311637.asp
http://oglobo.globo.com/cultura/revistadatv/mat/2008/07/18/_pai_vira_serie_de_tv_mostra_pelourinho_contemporaneo_com_lazaro_ramos_cantando-547311637.asp
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3333/2590
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2003000100021


184 

 

Bioética, 2009, Búzios. Anais Eletrônicos... Búzios: SBB, 2009. Disponível em: 

<http://www.sbbioetica.org.br/index.aspx?p=8>. Acesso em 22 fev. 2011.    

 

HALBERSTAM, Judith/Jack. Female masculinity. Durham: Duke University Press, 1998.  

 

HALL, Stuart. The work of representation. In: ______. Representation: Cultural 

Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications, 1997, p. 13-74.  

 

_______. Que negro é esse na cultura negra? In: Da diáspora: identidades e mediações 

culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, p. 335-349. 

 

HALPERIN, David. San Foucault. Para una hagiografia gay. Buenos Aires: El cuenco de 

plata, 2007. 

 

HAMBURGER, Esther. A especificidade da indústria televisiva brasileira. In: ______. O 

Brasil antenado: a sociedade da telenovela. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005a, p. 21-

38. 

 

________. Consumidores e telespectadores: interseção e disjunção. In: ______. O Brasil 

antenado: a sociedade da telenovela. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005a, p. 62-83. 

 

HAMBURGER, Esther. Médico da série ‘Carandiru’ é herói iluminista. Folha de S. Paulo, 

São Paulo, 13 jun. 2005b. Ilustrada, p. E4. 
 

HARAWAY, Donna. Um manifesto para os cyborgs: Ciência, Tecnologia e Feminismo 

socialista na década de 80. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). Tendências e 

impasses - o feminismo como critica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 243-288. 

 

JAYME, Juliana Gonzaga. Corpo, pessoa, identidade e gênero: tornar-se transgênero. In: 

Congresso da Associação de Estudos Latino-americanos, 2009, Rio de Janeiro. Anais 

eletrônicos... Rio de Janeiro: LASA, 2009. Disponível em: 

<http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-

papers/lasa2009/files/JaymeGonzagaJuliana.pdf>. Acesso em 18 fev. 2011.  
 

KOTLINSKI, Kelly (org.). Parte 1 Instrumentos internacionais e legislação brasileira. In: 

________. Legislação e Jurisprudência LGBTTT: Lésbicas – Gays – Bissexuais – 

Travestis – Transexuais – Transgêneros. Brasília: Letras Livres, 2007, p. 47-73. 

 

KULICK, Don. Travesti: prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil. Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz, 2008. 

 

LAURETIS, Teresa de. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). 

Tendências e impasses - o feminismo como critica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, 

p. 206-242.      

 

LE BRETON, David. A sociologia do corpo. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

 

LIMA, Marcus Eugênio Oliveira. Essencialismo, Racismo e Infra-Humanização. Cadernos 

UFS Psicologia, Aracaju, v. VIII, p. 45-56, 2006.  

 

http://www.sbbioetica.org.br/index.aspx?p=8


185 

 

LOPES, Denílson. Desafios dos estudos gays, lésbicos e transgêneros. Comunicação, Mídia 

e Consumo, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 63-73, 2004.  

 

________. O homem que amava rapazes e outros ensaios. Rio de Janeiro: Aeroplano, 

2002.  

 

LOURO, Guacira Lopes. O corpo estranho. Ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2004. 

 

_________. Gênero, sexualidade e educação. Uma perspectiva pós-estruturalista. 6ª ed. 

Petrópolis: Vozes, 2003.  

 

__________. Teoria queer – uma política pós-identitária para a educação. Revista Estudos 

Feministas, Florianópolis, v. 9, n. 2, p. 541-553, 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ref/v9n2/8639.pdf> Acesso em 1º jun. 2006. 

 

MACHADO, Arlindo. Pode-se falar em gêneros na televisão? Revista FAMECOS, Porto 

Alegre, v. 1, n. 10, p. 142-158, junho de 1999. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3037/2315>. 

Acesso em 21 nov. 2010. 

 

MAIOR, Marcel Souto. Almanaque da TV Globo. Rio de Janeiro: Globo, 2006. 

 

MARCUSE, Herbert. Eros e Civilização. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. 

 

MARIA Adelaide Amaral. Memória Globo, 2010. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYP0-5271-267421,00.html>. 

Acesso em 25 fev. 2011. 

 

MARQUES, Ângela Cristina S. Da Esfera Cultural à Esfera Política: 

a representação da homossexualidade nas telenovelas e a busca por 

reconhecimento. In: XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2002, Salvador. 

Anais... Salvador: INTERCOM, 2002. Disponível em: < 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2002/Congresso2002_Anais/2002_NP14MARQ

UES.pdf>. Acesso em 15 mar. 2011.  

 

MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

 

MARTÍN-BARBERO, Jesus. O medo da mídia: política, televisão e novos modos de 

representação. In: DOWBOR, Ladislau (et al) (org.). Desafios da comunicação. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2000, p. 28-46.  

 

__________; REY, Germán. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. 

São Paulo: SENAC São Paulo, 2001.  

 

MARTINS, Ferdinando. Odilon Esteves: o ator por trás da marcante travesti Cíntia de 

Queridos Amigos. G Online, São Paulo, 27 mar. 2008. Disponível em: 

<http://gonline.uol.com.br/site/arquivos/estatico/gnews/gnews_entrevista_30.htm>. Acesso 

em 15 fev. 2011.   

 

http://www.scielo.br/pdf/ref/v9n2/8639.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3037/2315
http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYP0-5271-267421,00.html
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2002/Congresso2002_Anais/2002_NP14MARQUES.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2002/Congresso2002_Anais/2002_NP14MARQUES.pdf
http://gonline.uol.com.br/site/arquivos/estatico/gnews/gnews_entrevista_30.htm


186 

 

MATTELART, Michele e Armand. O carnaval das imagens – a ficção na TV. São Paulo: 

Brasiliense, 1989. 

 

MATTOS, Laura. Minissérie quer evitar caricatura dos anos 80. Folha de S. Paulo, São 

Paulo, 10 fev. 2008. Ilustrada, p. E4. 

 

MÉDOLA, Ana Sílvia Lopes Davi. A produção ficcional da televisão brasileira e a busca por 

novos formatos. In: XIII Encontro Anual da Compós - Associação dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação, 2004, São Bernardo do Campo. Anais... São Bernardo do 

Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2004. 

 

MERTEN, Luiz Carlos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 jun. 2005. TV&Lazer, p. 2. 
 

MINISTÉRIO do Trabalho reconhece que transgêneros não são sinônimo de prostituição. G 

Online, São Paulo, 1º fev. 2007. Disponível em: 

<http://gonline.uol.com.br/site/arquivos/estatico/gnews/gnews_noticia_19131.htm>. Acesso 

em 22 fev. 2011. 

 

MISKOLCI, Richard. Os desafios de uma política e uma teoria queer brasileiras: reflexões 

preliminares. Grupo Corpo, Identidades e Subjetivações, 2010. Disponível em: 

<http://www.ufscar.br/cis/2010/06/os-desafios-de-uma-politica-e-uma-teoria-queer-reflexoes-

preliminares/>. Acesso em 19 fev. 2011. 

 

MISKOLCI, Richard. A Teoria Queer e a Questão das Diferenças: por uma analítica da 

normalização. In: 16º Congresso de Leitura do Brasil, 2007, Campinas. Anais Eletrônicos... 

Campinas: UNICAMP, 2007. Disponível em: 

<http://www.alb.com.br/anais16/prog_pdf/prog03_01.pdf>. Acesso em 8 jun. 2010. 

 

MISKOLCI, Richard; PELÚCIO, Larissa. Fora do sujeito e fora do lugar: reflexões sobre 

performatividade a partir de uma etnografia entre travestis. Gênero, Niterói, v. 7, n. 2, p. 255-

267, 2007. Disponível em: <http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/02112009-

124220miskolcipelucio.pdf>. Acesso em 28 fev. 2011. 

 

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Discursos sobre gays em uma sala de aula no Rio de Janeiro: 

é possível queer os contextos de letramento escolar? In: VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro 

de Ciências Sociais, 2004, Coimbra. Anais Eletrônicos... Coimbra: UC, 2004. Disponível 

em: <http://www.ces.uc.pt/lab2004/inscricao/pdfs/painel3/LuizLopes.pdf>. Acesso em 18 

fev. 2011. 

 

MONTEIRO, Marko. O pós-estruturalismo no estudo do gênero. Antropologia, Gênero e 

Masculinidade, 1997. Disponível em: <http://www.artnet.com.br/~marko/laymert.html>. 

Acesso em 18 fev. 2011. 
 

MORENO, Antonio. A personagem homossexual no cinema brasileiro. Niterói: EdUFF, 

2002. 

 

MOTTER, Maria Lourdes; MUNGIOLI, Maria Cristina Palma. Gênero teledramatúrgico: 

entre a imposição e a criatividade. Revista USP, São Paulo, n. 76, p. 157-166, 2007/2008. 

Disponível em: <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/revusp/n76/15.pdf>. Acesso em 4 

ago. 2010. 

http://gonline.uol.com.br/site/arquivos/estatico/gnews/gnews_noticia_19131.htm
http://www.ufscar.br/cis/2010/06/os-desafios-de-uma-politica-e-uma-teoria-queer-reflexoes-preliminares/
http://www.ufscar.br/cis/2010/06/os-desafios-de-uma-politica-e-uma-teoria-queer-reflexoes-preliminares/
http://www.alb.com.br/anais16/prog_pdf/prog03_01.pdf
http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/02112009-124220miskolcipelucio.pdf
http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/02112009-124220miskolcipelucio.pdf
http://www.ces.uc.pt/lab2004/inscricao/pdfs/painel3/LuizLopes.pdf
http://www.artnet.com.br/~marko/laymert.html
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/revusp/n76/15.pdf%20acesso%2004/08/10


187 

 

MÜLLER, Karin. Rede Globo: 26 anos de minisséries. In: IX Congresso da ALAIC, 2008, 

Estado do México. Anais... Disponível em 

<http://www.alaic.net/alaic30/ponencias/cartas/Telenovela/ponencias/GT22_1MULLER.pdf>

. Acesso em 05 dez. 2010.     

 

MUNGIOLI, Maria Cristina Palma. Minisséries Brasileiras: um lugar de memória e de 

(re)escrita da nação. In: CASTRO, Gisela Grangeiro da Silva; BACCEGA, Maria Aparecida 

(Orgs.). Comunicação e consumo nas culturas locais e global. São Paulo: ESPM, 2009, p. 

578-603. 

 

NETO, José Baptista de Mello; AGNOLETI, Michelle Barbosa. Cidadania ativa: 

elegibilidade e participação política das travestis. In: VIII Encontro Internacional Fazendo 

Gênero, 2008, Florianópolis. Anais Eletrônicos... Florianópolis: UFSC, 2008. Disponível 

em: <http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST61/Neto-Agnoleti_61.pdf>. Acesso em 23 

fev. 2011.  

 

OLIVEIRA, Fernando. Odilon Esteves e Ricardo Monastero vivem os travestis Cíntia e 

Brenda em 'Queridos amigos'. O Globo, Rio de Janeiro, 14 fev. 2008. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/revistadatv/mat/2008/02/13/odilon_esteves_ricardo_monast

ero_vivem_os_travestis_cintia_brenda_em_queridos_amigos_-425636704.asp>. Acesso 25 

fev. 2011. 

 

OLIVEIRA, Leandro de. As realizações polimorfas da figura da bicha. In: VII Encontro 

Internacional Fazendo Gênero, 2006, Florianópolis. Anais Eletrônicos... Florianópolis: 

UFSC, 2006. Disponível em: 

<http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/L/Leandro_de_Oliveira_16.pdf >. Acesso em 21 

fev. 2011. 

 

OLIVEIRA, Neuza Maria de. Damas de paus: o jogo aberto dos travestis no espelho da 

mulher. Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1994. 

 

OS LEGAIS - e Os uós. Mix Brasil, São Paulo, 4 mar. 2009. Disponível em: 

<http://revistajunior.virgula.uol.com.br/pride/paradas/os-legais-e-os-uos.html>. Acesso em 25 

fev. 2011. 

 

PAIVA, Cláudio Cardoso de. As minisséries brasileiras: irradiações da latinidade na cultura 

global. Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação - BOCC, Portugal, v. 1, p. 1-10, 

2007. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/paiva-claudio-minisseries-

brasileiras.pdf>. Acesso em 21 nov. 2010. 

 

________. Imagens do homoerotismo masculino no cinema: um estudo de gênero, 

comunicação e sociedade. Bagoas, Natal, v.1, n. 1, 2007. Disponível em: 

<http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v01n01art11_paiva.pdf>. Acesso em 26 fev. 2011. 

 

PAIXÃO, Sara. Odilon Esteves e Ricardo Monastero vivem travestis em nova minissérie. O 

Dia Online, Rio de Janeiro, 15 fev. 2008. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/cultura/htm/odilon_esteves_e_ricardo_monastero_vivem_travestis_e

m_nova_minisserie_151170.asp>. Acesso em 15 fev. 2011. 

 

PALAVRA de Leitor. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 fev. 2011. TV&Lazer, p. 3. 

http://www.alaic.net/alaic30/ponencias/cartas/Telenovela/ponencias/GT22_1MULLER.pdf
http://revistajunior.virgula.uol.com.br/pride/paradas/os-legais-e-os-uos.html
http://www.bocc.ubi.pt/pag/paiva-claudio-minisseries-brasileiras.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/paiva-claudio-minisseries-brasileiras.pdf
http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v01n01art11_paiva.pdf
http://odia.terra.com.br/cultura/htm/odilon_esteves_e_ricardo_monastero_vivem_travestis_em_nova_minisserie_151170.asp
http://odia.terra.com.br/cultura/htm/odilon_esteves_e_ricardo_monastero_vivem_travestis_em_nova_minisserie_151170.asp


188 

 

 

PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. São Paulo: Moderna, 1998. 

 

PELÚCIO, Larissa. Nos nervos, na carne, na pele: uma etnografia travesti sobre o modelo 

preventivo de aids. Tese de Doutorado. São Carlos, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais, 2007. 

 

________. Três casamentos e algumas reflexões: notas sobre conjugalidade envolvendo 

travestis que se prostituem. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 14, n. 2, p. 522-534, 2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ref/v14n2/a12v14n2.pdf>. Acesso em 28 fev. 2011. 

 

________. Toda quebrada na plástica – corporalidade e construção de gênero entre travestis 

paulistas. Campos – Revista de Antropologia Social, Curitiba, v. 6, p. 97-112, 2005. 

Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/campos/article/view/4509/3527>. 

Acesso em 28 fev. 2011. 

 

________. Travestis, a (re)construção do feminino: gênero, corpo e sexualidade em um 

espaço ambíguo. Revista ANTHROPOLÓGICAS, Recife, v. 15, n. 1, p. 123-154, 2004. 

Disponível em: 

<http://www.ufpe.br/revistaanthropologicas/internas/volume15(1)/Artigo%205.pdf>. Acesso 

em 28 fev. 2011. 

 

_________; MISKOLCI, Richard. A prevenção do desvio: o dispositivo da aids e a 

repatologização das sexualidades dissidentes. Sexualidad, Salud y Sociedad, Rio de Janeiro, 

n. 1, p. 125-157, 2009. Disponível em: < http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/view/29/26>. Acesso em 28 

fev. 2011. 

 

PERES, Wiliam Siqueira. Subjetividades das Travestis Brasileiras: interfaces entre estigmas e 

construção da cidadania. In: VII Encontro Internacional Fazendo Gênero, 2006, Florianópolis. 

Anais Eletrônicos... Florianópolis: UFSC, 2006. Disponível em 

<http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/W/Wiliam_Siqueira_Peres_16.pdf >. Acesso em 

23 fev. 2011. 

 

________. Travestis brasileiras: construindo identidades cidadãs. In: GROSSI, Miriam [et 

al.]. Movimentos sociais, educação e sexualidades. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 

 

PERET, Luiz Eduardo Neves. Do armário à tela global: a representação social da 

homossexualidade na telenovela brasileira. Dissertação (Mestrado em Comunicação). Rio de 

Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2005. 

 

PESSOA, Emerson Roberto de Araújo. As aparências e os gêneros: uma analise da 

indumentária das drag queens. Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, 2009. 

Disponível em: 

<http://www.cnpq.br/premios/2009/ig/Agraciados_5PremioIgualdadeGenero/EstudantesGrad

uacao/EmersonRobertoAraujoPessoa_v2.pdf>. Acesso em 1º abr. 2010. 

 

PINTO, Joana Plaza. Conexões teóricas entre Performatividade, Corpo e Identidade. Revista 

DELTA, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 1-26, 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/delta/v23n1/a01v23n1.pdf>. Acesso em 21 fev. 2011. 

http://www.scielo.br/pdf/ref/v14n2/a12v14n2.pdf
http://www.ufpe.br/revistaanthropologicas/internas/volume15(1)/Artigo%205.pdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/view/29/26
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/view/29/26
http://www.cnpq.br/premios/2009/ig/Agraciados_5PremioIgualdadeGenero/EstudantesGraduacao/EmersonRobertoAraujoPessoa_v2.pdf
http://www.cnpq.br/premios/2009/ig/Agraciados_5PremioIgualdadeGenero/EstudantesGraduacao/EmersonRobertoAraujoPessoa_v2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/delta/v23n1/a01v23n1.pdf


189 

 

 

PRECIADO, Beatriz. Testo Yonqui. Madrid: Editorial Espasa, 2008. 

 

PRINS, Baukje; MEIJER, Irene Costera. Como os corpos se tornam matéria: entrevista com 

Judith Butler. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v.10, n. 1, p.155-167, 2002. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026>. 

Acesso em 14 ago. 2008. 

 

RABINOW, Paul. Representações são fatos sociais: modernidade e pós modernidade na 

antropologia. In: ______. Antropologia da razão. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999, p. 

71-107. 

 

REZENDE, Guilherme Jorge de. Reflexões sobre o sincretismo da realidade-ficção na TV 

brasileira. In: LYSARDO-DIAS, Dylia (Org.). Discurso, representação e ideologia. São 

João Del-Rei: PROMEL/UFSJ, 2005, p. 39-64. 

 

RIBEIRO, Irineu Ramos. A TV no armário: A identidade gay nos programas e telejornais 

brasileiros. São Paulo: GLS, 2010. 

 

RIOS, Roger Raupp. Direitos sexuais de gays, lésbicas e transgêneros no contexto latino-

americano. CLAM, Rio de Janeiro, 31 mar. 2008. Disponível em: 

<http://www.clam.org.br/pdf/rogerport.pdf>. Acesso em 23 fev. 2011. 

 

RONDINI, Luiz Carlos. As minisséries da Globo e a grade de programação. In: XXX 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2007, Santos. Anais... Santos: 

INTERCOM, 2007. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R1416-1.pdf>. Acesso em 05 

dez. 2010. 

  

ROSE, Diana. Análise de imagens em movimento. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, 

George (ed.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual prático. 2ª ed. 

Petrópolis: Vozes, 2003, p. 343-364. 

 

SÁ, Junia Nogueira de. Roberta Close, a bela esfinge. Folha de S. Paulo, São Paulo, 31 mai. 

1984. Ilustrada, p. 31. 

 

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Rearticulando gênero e classe social. In: COSTA, Albertina de 

Oliveira; BRUSCHINI, Cristina (orgs). Uma questão de gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos 

Tempos, 1992, p. 183-215. 

 

SANTANA, Fernanda Castilho. Considerações em torno da abordagem do homossexualismo 

feminino na Ficção Televisiva Brasileira. In: XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação, 2009, Curitiba. Anais... Curitiba: INTERCOM, 2009. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-1221-1.pdf>. Acesso em 15 

mar. 2011.   

 

SCHRAMM, Fermin Roland; BARBOZA, Heloisa Helena; GUIMARÃES, Aníbal. O 

processo transexualizador no SUS como paradoxo entre o reconhecimento da existência da 

pessoa transexual e a sua invisibilidade institucional. In: VIII Congresso Iberoamericano de 

Ciência, Tecnologia e Gênero, 2010, Curitiba. Anais Eletrônicos... Curitiba: UTFPR, 2010. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026
http://www.clam.org.br/pdf/rogerport.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-1221-1.pdf


190 

 

Disponível em: 

<http://www.ppgte.ct.utfpr.edu.br/eventos/cictg/conteudo_cd/E8_O_Processo_Transexualizad

or.pdf>. Acesso em 23 fev. 2011. 

 

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica (Tradução de Christine 

Rufino Dabat e Maria Betânia Ávila). Recife, SOS Corpo, 1991. Disponível em 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/generodh/gen_categoria.html>. Acesso em 13 abr. 

2009. 
 

SILVA, Hélio. Travestis: entre o espelho e a rua. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: ______ (org.). 

Identidade e diferença. A perspectiva dos Estudos Culturais. 7ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2007, 

p. 73 a 102. 

 

SOARES, Murilo César. Representações da cultura mediática: para a crítica de um conceito 

primordial. In: XVI Encontro da Compós, 2007, Curitiba. Anais ... Curitiba: UTP, 2007. 

Disponível em: <www.compos.org.br/data/biblioteca_204.pdf>. Acesso em 19 nov. 2010. 

 

SONTAG, Susan. Notas sobre o camp. In: _____. Contra a interpretação. Porto Alegre: L 

& PM, 1987, p. 318-337.  

 

SOUZA, Maria Carmem. Analisando a autoria das telenovelas. In: _____ (org.) Analisando 

telenovelas. Rio de Janeiro: E-papers, 2004, p. 11-45. 

 

STRYKER, Susan. Transgender. GLBTQ, 2004. Disponível em: 

<http://www.glbtq.com/social-sciences/transgender.html>. Acesso em 18 jul. 2010. 

 

SUPLICY, Eduardo. A queda para o alto. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 dez. 2006. 

Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/senadores/Senador/esuplicy/Publicacoes/artigos/artigo.asp?data=2

6/12/2006&codigo=2386>. Acesso em 23 fev. 2011. 

 

SWAIN, Tânia Navarro. Quem tem medo de Foucault: Feminismo, corpo, sexualidade. 

Espaço Michel Foucault. 2000. Disponível em: <http://filoesco.unb.br/foucault/art04.pdf>. 

Acesso em 10 jul. 2010.   

 

TREVISAN, João Silvério. Devassos no paraíso. A homossexualidade no Brasil, da colônia 

à atualidade. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

 

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. São Paulo: 

Papirus, 1994. 

 

VARELLA, Drauzio. Estação Carandiru. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.  

 

VENCATO, Anna Paula. Fora do armário, dentro do closet: o camarim como espaço de 

transformação. Cadernos Pagu, Campinas, n. 24, p. 227-247, 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n24/n24a11.pdf>. Acesso em 1º abr. 2010. 

 

http://www.ppgte.ct.utfpr.edu.br/eventos/cictg/conteudo_cd/E8_O_Processo_Transexualizador.pdf
http://www.ppgte.ct.utfpr.edu.br/eventos/cictg/conteudo_cd/E8_O_Processo_Transexualizador.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/generodh/gen_categoria.html
http://www.compos.org.br/data/biblioteca_204.pdf
http://www.glbtq.com/social-sciences/transgender.html
http://www.senado.gov.br/senadores/Senador/esuplicy/Publicacoes/artigos/artigo.asp?data=26/12/2006&codigo=2386
http://www.senado.gov.br/senadores/Senador/esuplicy/Publicacoes/artigos/artigo.asp?data=26/12/2006&codigo=2386
http://filoesco.unb.br/foucault/art04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n24/n24a11.pdf


191 

 

_______. O que faz uma mulher, mulher?: sexualidade, classe e geração e a produção do 

corpo e do gênero em homens que praticam crossdressing. In: VIII Encontro Internacional 

Fazendo Gênero, 2008, Florianópolis. Anais Eletrônicos... Florianópolis: UFSC, 2008. 

Disponível em: 

<http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST18/Anna_Paula_Vencato_18.pdf>. Acesso em 21 

fev. 2011. 

 

VIANNA, Adriana; LACERDA, Paula. Direitos e políticas sexuais no Brasil: mapeamento e 

diagnóstico. Rio de Janeiro: CEPESC, 2004. 

 

VILLALBA, Patrícia. ‘Papel dramático não me assusta’. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 

17 fev. 2008. TV&Lazer, p. 6. 

 

ZAMBRANO, Margarita Camacho. Cuerpos encerrados cuerpos emancipados. Travestis 

em el penal García Moreno. Quito: Editorial El Conejo/Ediciones Abya-Yala, 2009.  

 

ZORZANELLI, Marcelo. Sempre amigos. Época, São Paulo, 4 fev. 2008. Seção Televisão. 

 

WEEKS, Jeffrey. O corpo e a sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (org). O corpo 

educado: pedagogias da sexualidade. 2ª ed. Belo Horizonte, Autêntica, 2001, p. 35-82. 

 

WONDER, Claudia. Uma visão do travestismo na cultura GLBT. G Online, São Paulo, 15 

mar. 2007. Disponível em: 

<http://gonline.uol.com.br/site/arquivos/estatico/gnews/gnews_claudiawonder_27.htm>. 

Acesso em 25 fev. 2011. 

 

________. Homenagem a Thelma Lipp. G Online, São Paulo, 12 jan. 2005. Disponível em: 

<http://gonline.uol.com.br/site/arquivos/estatico/gnews/gnews_claudiawonder_12.htm>. 

Acesso em 25 fev. 2011. 

 

 

   

http://gonline.uol.com.br/site/arquivos/estatico/gnews/gnews_claudiawonder_12.htm

