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RESUMO 
 
O presente trabalho revela como representatividade na mídia está 
vinculada aos debates sociais. Com base nas teorias de gênero e nos 
estudos culturais, esta pesquisa avalia a forma como mulheres foram/são 
retratadas em séries de comédia da televisão. Focando em duas sitcoms, 
Tapas & Beijos (Brasil) e Parks and Recreation (EUA), o estudo faz um 
contraponto entre a construção das protagonistas da televisão brasileira e 
da norte-americana. Ao investigar estereótipos na caracterização de 
protagonistas de séries de comédia a tese propõe uma forma de 
popularizar a analise do conteúdo de ficção seriada, ao passo que 
evidencia a importância de análises do tipo. 
 
Palavras-chave: Mulheres protagonistas; Representação; Feminismo; 
Série de Televisão; Estereótipos; Sitcom 
 
 
 
  





ABSTRACT 
 
This dissertation highlights how representation on media is attached to 
social debates. Using Gender Theory and Cultural Studies as a basis, 
this investigation assesses the way women are portrayed in sitcoms. 
Focusing on two series, Tapas & Beijos (Brazil) e Parks and Recreation 
(USA) this study relates the characteristics of the construction of the 
Brazilian female protagonists and the North American female 
protagonists. Through the research of stereotypes on the characterization 
of the protagonists of sitcoms, this work proposes a system of analyzing 
the content of fictional series, reaffirming the importance of such 
investigation 
 
Keywords: Women Protagonist; Representation; Feminism; Sitcom; 
Television Series; Stereotypes 
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CONSEIDERAÇÕES INICIAIS  
 

Discussões sobre representatividade cultural são cada vez mais 
comuns no nosso cotidiano. No âmbito acadêmico, Stuart Hall deu 
substância ao debate sobre representação dentro dos estudos culturais, 
agregando valor à pesquisa sobre a temática e validando o conceito em 
si. Hall defendeu que a representação “significava usar a linguagem para 
dizer alguma coisa significativa sobre algo ou para representar o mundo 
de forma significativa para outras pessoas1” (HALL, 2000, p.15). 
Assim, partimos do princípio que a representação, como tantos outros 
conceitos, está atrelada a uma reponsabilidade social. A ideia torna-se 
um ato político ao passo que suas implicações contribuem (ou 
dificultam) a inserção de grupos minoritários na sociedade como um 
todo. 

 Mesmo com a população mundial dividida praticamente de 
forma igual entre mulheres e homens, a representação de ambos os 
sexos na cultura ocidental toma uma proporção diferente. Nos últimos 
anos, tivemos acesso a pesquisas que demonstram a disparidade nas 
telas. Estudos majoritariamente norte-americanos divulgam que 
personagens mulheres no cinema e na televisão são mais raras do que 
personagens do sexo masculino. Um dos centros de pesquisa mais 
reconhecidos do meio, o Center for Study of Women in Television and 
Film, da San Diego State University, publicou em 2015 o estudo 
intitulado “É um mundo de homens”2, onde foi revelado que dos filmes 
com maior bilheteria de 2014, apenas 12% foram protagonizados por 
mulheres.3 Dentre todos os filmes catalogados pelo centro, apenas 29% 
possuíam protagonistas mulheres.  

Um estudo similar mais recente (cobrindo os anos de 2016-2017), 
feito pelo mesmo centro, revelou que apenas 11% das séries4 tinham um 
elenco balanceado entre homens e mulheres. As protagonistas mulheres 
totalizaram 42% (homens protagonistas somaram 58%). O índice mais 
recente teve um aumento de 4% em relação ao ano de 2015-2016 (38% 
das protagonistas mulheres; 62% dos protagonistas homens). Ainda com 

                                                        
1 Em livre tradução “‘representation means using language to say something 
meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other people” 
2 Em livre tradução de “It’s a mans world”  
3 Pesquisa disponível em 
http://womenintvfilm.sdsu.edu/files/2014_Its_a_Mans_World_Report.pdf  
4 Séries produzidas pelos maiores canais de Televisão aberta, televisão fechada 
e streaming – como Netflix, Amazon e Hulu. 
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a ascensão na quantidade de mulheres protagonistas, o estudo de 2016-
2017 evidencia um grave problema na qualidade da representação: 
“Independente da plataforma, estereótipos de gênero na televisão estão 
por todo os lados. Personagens femininas são mais jovens do que seus 
pares masculinos, mais habitualmente caracterizadas por seu estado 
civil, e comparando com as personagens homens, as mulheres são 
menos vistas trabalhando”5. 

O site de jornalismo investigativo Fivethirtyeight revelou em uma 
pesquisa ligada ao estudo do Center for Study of Women in Television 
and Film que o audiovisual consegue ser mais sexista do que a própria 
força de trabalho norte-americana, deixando atividades consideradas 
como complexas ao cargo de homens. Ao analisar filmes entre os anos 
de 1995 e 2015, o órgão descobriu que 32% dos médicos, 33% dos 
advogados, 14% dos engenheiros e 16% do exército é formado por 
mulheres. Na ficção os números caem para 10%, 11%, 5% e 3% 
respectivamente.6   

Em outra pesquisa na área, este centro revelou que dos 100 filmes 
mais vistos em 2015, apenas 22% possuíam protagonistas mulheres. De 
todas os personagens com fala, 33% eram do sexo feminino. Levando 
em conta as antagonistas, encontramos dados ainda mais alarmantes: 
82% dos vilões são homens. De todas as personagens nos filmes 
estudados, 76% eram brancas, 13% negras, 4% latinas, 3% Asiáticas. A 
idade também ganhou destaque: enquanto 40% dos personagens homens 
tinham mais de 40 anos, 52% das mulheres tinham entre 20 e 39 anos.  

O questionamento sobre a presença das mulheres nos filmes e na 
televisão no Brasil ainda é escassa. É raro encontrar alguma análise 
quantitativa sobre o assunto. Ao contrário da América do Norte, 
pesquisas só começaram a aparecer no Brasil nos últimos quatro anos – 
coincidindo com o ínicio do estudo desta tese. Em 2017, o Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos (IESP) da UERJ divulgou a pesquisa A Cara 
do Cinema Nacional revelando que 41% do elenco geral dos filmes 
brasileiros de maior bilheteria entre 2002 e 2012 eram mulheres. Destas, 
apenas 4% eram negras. O estudo apontou ainda que a diversidade em 

                                                        
5 Em livre tradução de “Regardless of platform, gender stereotypes on television 
programs abound. Female characters were younger than their male counterparts, 
more likely than men to be identified by their marital status, and less likely than 
men to be seen at work and actually working”. 
6 Pesquisa disponível em http://fivethirtyeight.com/datalab/government-jobs-
data-agrees-hollywood-is-even-more-sexist-than-the-real-workforce/ O estudo 
analisou filmes de 1995 a 2015. 



orientações sexuais era praticamente nula e que personagens negras 
eram em sua maioria caracterizadas em estereótipos de pobreza ou/e 
violência. A quantidade de protagonistas mulheres não foi levantada, 
assim como uma análise da forma como as mulheres foram retratadas. 

Mesmo tratando-se de uma mídia diferente da que analiso neste 
trabalho, tomo o texto de Regina Dalcastagné, A Personagem Negra na 
Literatura Brasileira Contemporânea, como um parâmetro de análise de 
personagens. A literatura como matriz das narrativas, consegue 
contemplar debates e análises de forma intrínseca, com séculos de 
conhecimento na decomposição analítica de personagens e tramas. 
Dalcastagné problematiza números concretos, vindos da literatura, 
contabilizando raça, sexo, posicionamento social, classe econômica, 
religião e ocupação. A autora tece uma crítica aos escritores e às 
editoras que colaboram na criação de estereótipos de negras e negros. 
Embora o estudo desta autora fale de personagens negras de ambos os 
sexos, é iminente a desvantagem representativa entre a mulher e o 
homem, mesmo já dentro de um contexto de desigualdade. 

A análise de Dalcastagné elucida o trabalho que desenvolvo nesta 
tese na medida que expõe criticamente dados e estuda a composição de 
elementos estereotipados dentro da construção de personagens de uma 
narrativa. Sobrepondo literatura, cinema e televisão, observamos mídias 
diferentes, mas com técnicas de criação de personagens semelhantes. A 
caracterização da mulher em obras ficcionais é um assunto recorrente 
nos estudos feministas. Anotações sobre a mulher representada no 
mundo fictício surgem regularmente da perspectiva da literatura, das 
artes visuais e do cinema. Com a popularização de outros meios, o 
debate foi estendido para novas mídias, como a televisão e a internet. 
Muitas das premissas que são debatidas nos novos formatos são 
baseadas no que já foi argumentando sobre obras ficcionais anteriores. 
Como Dalcastagné sabiamente aponta, “A literatura contemporânea 
reflete, nas suas ausências, talvez ainda mais do que naquilo que 
expressa, algumas das características centrais da sociedade brasileira” 
(DALCASTAGNÉ, 2014, p.309). Assim, o que não aparece nas telas 
talvez mereça, na lógica da autora, receber a mesma atenção do que é 
retratado por lá.  

O que Dalcastagné escreve sobre sua investigação no campo da 
literatura faz parte do objetivo desta pesquisa sobre televisão, 
transpondo mídias em torno de uma análise feminista do discurso de 
meios de massa. 

A pesquisa não comunga de nenhuma noção ingênua da mimese 
literária – que a literatura deve ser o retrato fiel do mundo circundante 
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ou algo semelhante. O problema que se aponta não é o de uma imitação 
imperfeita do mundo, mas a inviabilização de grupos sociais, como a 
dos negros. A proposta, então é entender o que o romance brasileiro 
recente – aquele que passa pelo filtro das grandes editoras, atinge um 
público mais amplo e influencia novas gerações de escritores – está 
escolhendo como foco de seu interesse, o que está deixando de fora e, 
enfim, como está trabalhando as questões sociais” (DALCASTAGNÉ, 
2014, p.310) 

 
Como a autora pondera, não há aqui uma busca por uma 

representação fidedigna da sociedade na televisão, mas uma análise do 
que é destacado nas narrativas apresentadas pelo meio. O recorte feito, 
seja o que é incluído e o que não é, rende o estudo que aqui é iniciado. 
Nesta tese verifico protagonistas, analisando se o protagonismo 
feminino ajuda a quebrar reprodução de estereótipos.   

Torna-se importante ressaltar que a questão de gênero no 
protagonismo permanece intrínseca na composição das histórias. A 
mesma existe como “(d)ecorrente de uma visão monocêntrica e 
exclusivista do conceito estético, que gera eurocentridade de universal e 
subalterna a relação entre literatura e sociedade (...) daí o fato de, não 
raro, se fazer coincidir universal” (MATTA, 2012, 126-127). A criação 
de uma identidade padrão, com uma identificação da “minoria” com a 
“maioria” prega um conceito de universalidade que na verdade nada 
mais é do que uma exclusão das particularidades daqueles diferentes do 
homem, branco, rico, heterossexual, educado, europeu ou norte-
americano.  As minorias, mulheres, negras, latinas, homossexuais, com 
baixa escolaridade, são obrigadas a se enxergar em um perfil utópico, 
fora da sua realidade, na hora de se entreter com uma história. Inocência 
Matta resume: 

(A) divulgação de instrumentos mediáticos acaba por se tornar 
universal, ainda que a comunidade a que a obra se reporta (mesmo se 
essa comunidade já não é pensada como receptor-alvo) não se 
identifique com o universo representado nem partilhe os sinais 
pretensamente conformadores de sua imagem, seja por mediação 
simbólica, alegoria ou ideológica (MATTA, 2012, 127). 

 
A modulação do conteúdo audiovisual (assim como de outras 

mídias, como bem sugere Matta) é feito seguindo o padrão ideológico 
do universalismo capitalista. A medida em que os textos gerados 
acabam seguindo o público “majoritário” e ignoram outros tantos perfis: 
como o da mulher que aguarda por uma personagem com a qual ela 



possa realmente se identificar. Contudo, é importante destacar que os 
estudos feministas apontam claramente que não é apenas a mulher que é 
colocada de lado na representação. Em La conciencia de la mestiza - 
Towards a New Consciousness, Glória Anzaldúa questiona “Então 
enquanto nós escrevemos para os leitores heterossexuais, eles não 
escrevem para nós”7. (2005, p.171).  Em Can the Subaltern Speak, 
Gayatri Spivak vai ao encontro de Anzaldúa e Matta ao questionar a 
representação do sujeito do Terceiro Mundo em contrapartida com o 
mundo europeu anglo-saxão (1988).  

Os levantamentos de Matta, Spivak, Anzaldúa, e tantas outras 
teóricas do feminismo, fortalecem a visão de que a mídia subutiliza e 
subdesenvolve personagens mulheres já com o pressuposto de que as 
mesmas não funcionariam bem (em boa linguagem capitalista - não 
dariam lucro) já que a identificação ocorreria com uma “minoria”. A 
ficção padrão, protagonizada por um homem, branco, heterossexual, tem 
mais abrangência de mercado.  Como Marcel Martin coloca no clássico 
A Linguagem Cinematográfica o que é construído em tela possui um 
conjunto de simbologias atreladas a interesses da construção da 
narrativa (MARTIN, 1955). Consequentemente, fica mais clara a 
importância de avaliar como protagonistas presentes em produtos 
audiovisuais conseguem transcender o olhar masculino e reverter a 
situação predominante.  

No Artigo O Cinema Realizado por Mulheres Como uma 
Contracultura, Claire Johnstson aponta os interesses comerciais 
repressivos e manipulativos na mirada masculina dentro do cinema, 
colocando o audiovisual como perpetuador de ideologias masculinas, 
burguesas, sexistas e capitalistas (JOHNSTON, 1982). Johnston coloca 
que “um dos projetos do movimento (feminista) é o de gerar 
conhecimento sobre a natureza e causas da opressão feminina, para que 
se possam delinear estratégias de transformação social” (JOHNSTON, 
1982, p. 28). Por tanto, dentro do cinema, a autora convoca uma prática 
feminista na hora de pensar e realizar o cinema, trazendo uma 
preocupação social relacionável com as colocações de Linda Seger 
(2006) sobre a criação de personagens. Sendo assim, a prática feminista 
se daria no audiovisual com um conteúdo mais reflexivo e menos 
manipulativo, com intenção de inspirar e não fortalecer os estereótipos 
primitivos cinematográficos mencionados por Johnston (1982). 

                                                        
7 Em livre traduação “So while we do write for straight readers, they don't write 
for us.”. 
	



28 
 

Talvez uma das melhores descrições do que é o estereótipo na 
narrativa cultural venha de Stuart Hall, no âmbito dos estudos culturais, 
quando o autor define “estereotipar significa reduzir a poucos pontos 
essencialistas, fixados na natureza por algumas poucas características 
simplificadas”8 (HALL, 2000, p.249). Hall explica, através de diversos 
autores, as diferenças entre estereótipo e tipo, afirmando que o tipo, por 
si só, é fundamental para podermos classificar e entender o mundo, 
apontando as diferenças entre as coisas. Ele utiliza o exemplo de uma 
mesa, mostrando que quando decodificamos o que uma mesa é – uma 
chapa chata com quatro pés – podemos identificar o tipo de outras 
mesas, mesmo sem nunca as ter visto antes. (2000). O estereótipo, no 
entanto, essencializa esta visão fazendo com que se reduza “tudo da 
pessoa a essas características, exagerando e as deixando simplórias, as 
deixando sem mudança ou desenvolvimento para a eternidade”9. 
(HALL, 2000, p.258) 

Como o gênero de comédia possui como cânone a utilização de 
estereótipos para a narrativa10, encontrei aqui uma intersecção com o 
que campeio nesta pesquisa. A partir da utilização da crítica feminista, 
combinada com a de estudos culturais como critérios analíticos desta 
tese, delimitei o objeto de estudo em séries de comédia, trabalhando 
especificamente com sitcoms11. A escolha do gênero facilita a análise 

                                                        
8  Tradução livre de “’stereotyped’ means ‘reduced to a few essentials, fixed in 
nature by a few simplified characteristics’”  
9 Tradução livre de “reduce everything about the person to those traits, 
exaggerate and simplify them, and fix them without change or development to 
eternity”. 
10 Aristóteles ao falar de comédia destacava que o gênero se refere ao pior de 
nós e que a partir das nossas fragilidades temos um gancho para o cômico.  
Assim, através dos exageros e do zelo por alcançar o público de uma forma 
intrínseca o sitcom aparece com um bom objeto de estudo na hora de avaliar 
representações da sociedade. Luís Nogueira defende que “a comédia tende a 
fazer ressaltar as fragilidades do ser humano: o vício, a negligência, a pompa, a 
presunção ou a insensatez” (NOGUEIRA, 2010, p.20). 
11 Sitcom é o termo inglês utilizado para resumir “Situation Comedy”, Comédia 
de situação, em português. A primeira sitcom considerada com a termologia é a 
série dos anos 50, I Love Lucy, de William Asher (SILVA, 2004). Richard 
Butsch resume a comédia de situação como: (C)onstruído em volta de uma 
situação humorística em que a tensão é desenvolvida e resolvida em meia hora. 
Episódio após episódio a situação é recriada. Em muitos sitcoms, 
particularmente aqueles que falam de um personagem cômico bem conhecido, 
as situações cômicas são incorporadas em um personagem que está sempre 
entrando em situações problemáticas11 (BUTCH, 2005, 111) 



das personagens, ao passo que a verificação do uso de estereótipos é 
funcional para a crítica feminista e para os estudos culturais. A 
investigação das personagens através de estereótipos é bem utilizada na 
análise de gênero no audiovisual. No livro O Corpo no Cinema, de Ana 
Mery Shebe de Carli, a autora utiliza uma ficha específica para examinar 
personagens onde a categoria sobre estereótipos tem destaque (CARLI, 
2009). Carli coloca a identificação dos estereótipos como essencial para 
a observação das personagens.  

Em pesquisas divulgadas pelo instituto Women in Film as 
mulheres na televisão são identificadas com uma série de estereótipos: 
elas são mais novas que seus companheiros (a maior parte das 
personagens possuem cerca de 20 anos); elas possuem uma ligação mais 
forte com tarefas domésticas; possuem um papel de liderança inferior ao 
dos homens; são menos cultas que os homens, entre tantas outras 
premissas. Além disso, a maioria das personagens são brancas, 
heterossexuais, cristãs e magras. Enfim, se encaixam em um padrão de 
maioria social além dos padrões estéticos impostos pela sociedade.12  

Por conseguinte, diante da falta de números gerais no Brasil e 
com a pouca cobertura do tópico, optei por desenvolver uma análise das 
protagonistas do audiovisual. Esta pesquisa busca entender a construção 
destas, investigando a representação das mesmas como seres 
independentes, capazes de sua própria narrativa ou como personagens 
que possuem sua existência vinculada a presença de homens. 
Primeiramente, o foco da minha pesquisa busca analisar as mulheres da 
ficção seriada de forma qualitativa, analisando um número menor de 
séries em busca de um debate mais profundo sobre minúcias dos 
personagens. Busco uma análise que vá além de mostrar os números das 
sitcoms que possuem mulheres protagonistas. Quero questionar como 
esse protagonismo é construído, se as personagens mulheres são 
autossustentadas ou são bengalas narrativas para os homens da trama. 
Para tal, o estudo da ocupação da personagem, dos seus objetivos, sua 
independência financeira e sentimental são consideradas pontos base de 
observação para decompor padrões narrativos apresentados. 

Quanto iniciei a minha pesquisa sobre audiovisual encontrei um 
maior número de trabalhos focados em cinema e novelas, porém poucos 
que falassem de séries brasileiras. Os estudos que relacionam pesquisas 
de gênero com séries (dramas ou sitcom) norte-americanas são menos 
frequentes do que as análises de novelas e mais frequentes que sobre 
ficções nacionais. Em português, produzidas no Brasil, a maioria das 

                                                        
12 Idem à nota de rodapé 2 
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pesquisas que encontrei são análises pouco profundas, como artigos 
acadêmicos ou textos não acadêmicos em sites e blogs. Decidi focar 
minha análise em séries de televisão. Por verificar que a temática é 
pouco explorada no nosso país.  

Crescente no Brasil e no mundo, as ficções seriadas foram 
ganhando espaço nacionalmente nas últimas décadas, especialmente 
após a medida governamental Lei da TV Paga.13 Considerando o 
formato como um fenômeno mundial e uma tendência futura para a 
televisão brasileira, o estudo mais aprofundado sobre as personagens 
que vimos nas séries do Brasil é apropriado para iniciar um 
questionamento mais denso sobre a representação das mulheres na 
ficção seriada exibida no país. Retomando, assim, a ideia de colocar as 
representações em choque para exibir as implicações do irreal na 
realidade, como propõe Regina Dalcastagné (2014). 

Como mencionado, nos Estados Unidos há diversas pesquisas 
direcionadas para séries ficcionais na televisão, muitos das quais 
podemos utilizar como referência para futuras pesquisas nacionais. Um 
estudo liderado pela socióloga Stacy Smith da Universidade da 
Califórnia14, revelou que, em 2012, para cada personagem feminina 
forte15 há seis retratadas como artificiais, dependentes e fracas. Das 
11.927 personagens da televisão com falas analisadas, a maioria não 
tinha um emprego satisfatório e não possuía destaque intelectual/de 
poder ou voz de comando. O estudo mais uma vez mostra que as 
mulheres ainda são retratadas através de estereótipos do patriarcado 
(donas de casa, mães de filhos, fúteis, etc) e sexualizadas mais do que 
como mulheres independentes e relevantes para a sociedade. Realizei 

                                                        
13 Lei da TV Paga além  de abrir a concorrência entre empresas fornecedores do 
serviço de televisão paga para baixar os custos da mesma, instaura um Espaço 
Qualificado na programação dos canais de televisão paga, onde há a obrigação 
de veiculação de conteúdo nacional em 3h30 por semana nos canais fechados 
onde passem predominantemente filmes, séries, documentários, animação. 
(fonte: http://www.ancine.gov.br, acessado em 5 de janeiro de 2018) 
14 O estudo intitulado “Gender Role and Occupations: A look at Characters 
Attributes and Job-related aspirations in Film and Television” em tradução 
livre Papéis de Gênero e ocupações: Uma visão de atributos de personagens  e 
aspirações relacionadas ao trabalho em Filme e Televisão, foi publicado pelo 
Geena Davis Institute on Gender in Media.   
15 Personagens com poder opinativo, geralmente protagonistas. 



um estudo16 sobre as personagens mulheres das séries brasileiras da 
televisão paga que confirmou muitos pontos que a pesquisa 
estadunidense estabelece sobre as séries.  

A televisão chegou ao Brasil após o lançamento estadunidense. 
Com a tecnologia mais avançada na América do Norte, o Brasil tomou 
muito das produções dos EUA como parâmetro para as suas próprias. A 
primeira série originalmente desenvolvida em 1953, Alô Doçura!, foi 
inspirada em I Love Lucy. O seriado estadunidense não foi distribuído 
internacionalmente mais cedo por causa de problemas tecnológicos do 
início da televisão. Assim, ao ver o sucesso da série nos EUA, 
produtores brasileiros tentaram produzi-la no Brasil. Podemos dizer que 
a nossa primeira série de televisão foi uma comédia baseada em um 
sitcom estadunidense, sendo a primeira das muitas a ser influenciada 
pelo modo de fazer séries na América do Norte.  

Até hoje existe uma alta adesão das séries estrangeiras no Brasil, 
que muitas vezes maior do que o próprio engajamento com séries 
brasileiras. O conteúdo importado é tão bem recebido no país que para 
evitar a competição, produtores nacionais preferem investir em modelos 
mais brasileiros, como a novela. Como a produção audiovisual norte-
americana é mais vasta do que a nossa – e é a mais difundida no mundo 
–, creio ser interessante avaliar o desenvolvimento das mulheres na 
ficção dos EUA em comparação com a representação feita no Brasil. 
Acredito que a comparação entre as séries é de extrema validade para 
que possamos compreender melhor como a protagonista é desenhada, 
rendendo bons debates sobre representação, feminismo, pós-
colonialidades e a diferença que pesquisas podem trazer para o 
desenvolvimento da narrativa. 

 Para trabalhar com a análise e comparação entre uma sitcom 
estadunidense e uma brasileira, escolhi duas séries que se 
assemelhavam. Em uma busca por seriados ficcionais encontrei cerca de 
100 séries brasileiras e 1000 norte-americanas17. Observando uma 

                                                        
16 As Mulheres na Sitcom Brasileira: Um Levantamento Sobre as Protagonistas 
das Séries de Comédia da TV Paga Durante a Última Década (FRIEDRICH, 
2016) 
17 O numero inicial inclui séries de drama, com personagens homens. O filtro, 
com base nos critérios mostrados, foi feito em todas as séries de televisão que 
consegui encontrar. A lista, em sua totalidade, será disponibilizada ao fim desta 
tese, na seção de Anexo. Os números também mostram a diferença da produção 
entre os dois países, sendo que os EUA produziu bem mais do que as 1000 
séries e a produção brasileira estimada fica um pouco acima de 100. 
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quantidade superior ao que eu esperava, criei filtros para selecionar com 
mais facilidade o corpo deste trabalho em função dos objetivos do 
mesmo. De tal modo, constituí as séries da lista a partir das seguintes 
exigências:  

 
• Série de comédia;  
• Uma (ou mais) protagonista mulher; 
• O protagonismo não deve ser dividido com um homem;  
• Exibida em canais brasileiros;  
• Alta aceitação pelo público de sua época; 
• Ter sido exibida com ineditismo nos anos 2010;  
• Retratar a mulher atual dentro do mundo atual (tramas 

temporais que retratam tempos passados/futuros foram 
descartadas); 

• O término da série teria que se dar até o ano de 2015 para 
a análise da série ser do piloto ao episódio/capítulo final.  

 
Por fim, cheguei aos seguintes nomes: 
 
Tapas & Beijos  
Parks and Recreation (Parques e Recreação) 
 
As duas sitcoms principais escolhidas atenderam todos os 

critérios, passando em canais brasileiros, representando mulheres atuais, 
entre outros. Por conseguinte, ao longo desta tese verifico o modelo das 
séries em questão, decompondo, analisando e por fim comparando a 
independência das protagonistas apresentadas na série brasileira e na 
norte-americana. Dentre os questionamentos, investigo se a trama 
constrói uma personagem independente, que possuí características 
próprias, vontades e anseios que independem de um personagem 
homem. O principal condutor da análise é a identificação de 
estereótipos, verificando como mulheres e grupos minoritários são 
retratados.  

O fato de ter escolhido duas narrativas protagonizadas por 
mulheres que teoricamente estão caracterizadas pelo seu trabalho me 
leva a investigação mais profunda sobre o protagonismo feminino. 
Verifico principalmente os estereótipos de gênero. Viso encontrar 
similaridades, identificar problemas na representação e os possíveis 
fatores que diferenciam o retrato nas narrativas.  



Como cineasta tenho experiência de mais de 10 anos na área 
prática, tendo trabalhado com produções para televisão e cinema, curtas-
metragens e documentários. Vejo em campo que a qualidade das 
produções para televisão – nacionais e internacionais – evoluíram 
rapidamente, porém noto que a produção brasileira ainda é pouco 
problematizada entre os pesquisadores. Como um espelho da academia, 
vejo que os próprios roteiristas de televisão acabam não fazendo uma 
reflexão mais complexa sobre o que escrevem, com muito sendo 
produzido de forma superficial, em especial o retrato das mulheres. Os 
roteiristas ainda são em sua maioria homens, brancos que repercutem 
um discurso vindo de uma posição social confortável.  

Igualmente, por atuar como roteirista e diretora e acompanho de 
perto a forma como os discursos sociais ganharam destaque no meio 
televisivo dos Estados Unidos. Acredito que a produção crítica 
acadêmica norte-americana vem influenciando esta melhora e proponho 
nesta tese observar como as críticas ajudaram na evolução do retrato das 
mulheres nas telas. Sinto que por mais que as produções nacionais 
estejam melhorando, é preciso um esforço mais efetivo para que os 
roteiros brasileiros sejam mais instigadores. No Brasil, a representação 
das mulheres nas telas seguiu o padrão internacional e também foi 
intensificada nas últimas décadas, contando com uma parcela maior 
delas como protagonistas. Temos mais mulheres fortes presentes na 
narrativa geral. Porém, a representatividade ainda merece atenção. 
Pesquiso se a narrativa liderada por uma mulher tende a ser mais 
feminista. 

Tendo estes temas em vista, considero de extrema importância 
estudar a presença das mulheres nas tramas e subtramas brasileiras, 
problematizando para que esta representação seja menos superficial. 
Creio – e tenho como objetivo –   que esta investigação possa auxiliar 
também profissionais da área prática na criação de séries de comédia, 
orientando-se na análise aqui feita para escrever novos roteiros com uma 
maior – e melhor – participação de mulheres nas histórias. 
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CAPÍTULO 1 
 

SITCOMS E AS MULHERES 
 

Não soa muito inteligente dizer-se apaixonado 
pela televisão. Se a confissão de amor pela 
literatura ou quaisquer outras formas sofisticadas 
de arte funciona como uma demonstração (às 
vezes também uma impostação) de educação, 
refinamento e elevação de espírito, a paixão pela 
televisão é, em geral, interpretada como sintoma 
de ignorância, quando não de desequilíbrio 
mental. (MACHADO, 2000, p.9) 
 

A fala acima, retirada do livro A televisão levada a sério de 
Arlindo Machado enfrenta logo no início da leitura proposta o mito de 
inferioridade do meio. Ao comparará-la com outras mídias, Machado 
levanta a forma com que a televisão é considerada um meio cheio de 
banalidades, com mais conteúdo vazio do que cultural. O autor 
argumenta que as livrarias, notoriamente locais de cultura, hoje estão 
recheados de best-sellers e livros de autoajuda. Na mesma indagação 
entram os cinemas, que em sua maior parte estão situados em shopping 
centers, com suas salas exibindo quase inteiramente blockbusters. 
Mediante meios culturais corrompidos pelo capital, seria injusto deixar a 
televisão levar a culpa sozinha por uma repercussão vazia de cultura de 
massas, argumenta Machado. 

Na introdução do livro The Sitcom Reader, Mary Dalton e Laura 
Linder revisitam o complexo de vira-lata que assola os estudos das 
mídias mais contemporâneas, postulando que “(p)assaram-se os dias em 
que acadêmicos precisam justificar escrever sobre televisão”18 
(DALTON e LINDER, 2005, p.1). Dalton e Linder explicam o estudo 
da temática em seu livro, na medida em que expõem a situação contínua 
e popular da televisão tomando-a como nobre o suficiente para ser 
investigada.  “Tudo é uma questão de mudança de enfoque. Em lugar de 
prestar atenção apenas às formas mais baixas de televisão, a ideia é 
deslocar o foco para a diferença iluminadora, aquela que faz expandir as 
possibilidades expressivas deste meio” (MACHADO, 2000, p.10).  

                                                        
18 Tradução livre de “Long past are the days when scholars had to justify writing 
about television”.  



Pesquisas sobre o conteúdo da televisão brasileira ainda deixam a 
desejar. Livros, como As Maravilhosas Mulheres das Séries de TV, da 
jornalista brasileira Fernanda Furquim funcionam como um almanaque 
listando séries com personagens do sexo feminino, mas não estabelecem 
um índice com a porcentagem de mulheres nas telinhas brasileiras. 
Furquim cataloga a presença de personagens nos seriados, tanto 
nacionais como internacionais, mas sem uma precisão acadêmica, já que 
se trata de um livro de entretenimento. É um trabalho de cunho 
histórico, entretanto não há uma problematização ou um questionamento 
mais profundo sobre a representação dessas mulheres na ficção seriada.  

Na perspectiva dos trabalhos acadêmicos, os poucos estudos 
sobre televisão focam geralmente em problematizações especificas. Em 
busca de dados, ao pesquisar a produção de séries para televisão paga do 
Brasil19, fiz um levantamento das séries brasileiras de comédia, as 
sitcoms20, exibidas entre 2005 e 201521. Ao todo, das 56 séries, 14 
foram/são protagonizadas por mulheres, 20 são protagonizadas por 
personagens dos dois sexos e a maioria, 22, protagonizadas por homens. 
Os dados não apenas revelaram uma diferença numérica na decisão de 
quem protagoniza a série, mas evidenciaram uma discrepância na forma 
com que as histórias são construídas. Das 22 séries de comédia 
protagonizadas por homens, dez tinham como temática o ambiente de 

                                                        
19 Por curiosidade, levanto um outro fato: das 127 temporadas de séries 
produzidas, 84 foram de comédia, evidenciando a preferência do público e dos 
produtores pelo gênero no Brasil.  
20 O dicionário Webster define a sitcom como um programa de televisão que é 
regularmente exibido sobre um grupo de pessoas envolvidas em situações 
cômicas. O sitcom inicialmente era considerado um programa com um formato 
específico – com trilha de risada, gravado ao vivo, com três câmeras-, mas esta 
característica foi alterada durante o tempo, recebendo outros formatos como 
diferentes tipos de sitcom. Como um meio em constante crescimento, não há um 
consenso se sitcom e série de comédia realmente são a mesma coisa. Porém, 
aqui assumirei a semelhança dos dois conceitos com base primordialmente na 
definição de Brett Mills, em seu livro The Sitcom, onde define o mesmo como 
um gênero multifacetado e considera que está característica faz com que o 
sitcom agregue diferentes formatos no gênero (MILLS, 2009). Também levo em 
conta o fato da definição do dicionário Webster apoiar a visão de Mills e da 
maioria dos teóricos que utilizo nas referências deste trabalho.  
21 O estudo contabilizou as séries exibidas até o mês de julho de 2015. O estudo 
inicial apenas inclui séries da televisão paga, em uma abordagem futura 
pretendo retomar a mesma para avaliar dados da televisão aberta, 
contabilizando desde o inicio das séries brasileiras. 
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trabalho e apenas uma tinha o foco em aspectos de relacionamento 
amoroso. Entretanto, das 14 séries de comédia protagonizadas por 
mulheres, oito eram focadas em relacionamentos e apenas duas eram 
centralizadas no ambiente de trabalho.22  

De acordo com a pesquisa brasileira de mídia 201523, divulgada 
pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do 
Brasil (SECOM), brasileiros gastam assistindo televisão, em média, 
4h31 por dia, de segunda a sexta-feira e 4h14 nos finais de semana. O 
levantamento revelou que 95% dos brasileiros assistem televisão e que 
as mulheres consomem mais televisão do que os homens, assistindo 
cerca de 4h50 minutos diários contra 4h15 respectivos. Em suma, 
brasileiras assistem mais horas de televisão por semana e compõem um 
número maior do público, acompanhando mais a mídia do que os 
homens.  

Contrapondo dados de audiência com características das 
narrativas exibidas, é possível observar que há abismos nas 
representações dos sexos, mesmo com a audiência do sexo feminino 
sendo superior à do masculino. Notamos ainda que na representação dos 
homens e das mulheres nas séries brasileiras de comédia listadas neste 
estudo há uma notável diferença, com ele mais independente e ela mais 
subordinada a relacionamentos amorosos. Torna-se evidente que na 
ficção seriada o regular é que o relacionamento seja uma consequência 
dos eventos da série para o protagonista homem, enquanto para a mulher 
ele é geralmente o motivo dos acontecimentos do seriado. O estudo, 
embora único no Brasil, exibe resultados semelhantes a muitas 
pesquisas similares feitas nos EUA sobre conteúdo estadunidense, 
revelando um problema que vai além das fronteiras. 

Ao procurar levantamentos de dados sobre protagonistas 
brasileiras, pude constatar que pesquisas qualitativas sobre personagens 
mulheres são mais comuns do que as quantitativas. Em termos 
nacionais, as pesquisas quase sempre são relacionadas à novela e ao 
cinema. Destaco que a maioria dos autores realizando essas 
investigações focam em diagnósticos específicos sobre algum tema 

                                                        
22 O levantamento mais detalhado, com listagem das séries e das personagens, 
está especificado no trabalho: As mulheres na sitcom brasileira: um 
levantamento sobre as protagonistas das séries de comédia da TV paga durante 
a última década, de Fernanda Friedrich (2016). 
23 Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-
pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-
de-midia-pbm-2015.pdf 



inserido no audiovisual. Um exemplo é o artigo A mulher subalterna no 
cinema brasileiro24 que examina a forma como elas são apresentadas em 
papéis subordinados aos homens. Foi possível verificar que os estudos 
sobre representação na televisão geralmente não são aprofundados e não 
trazem dados gerais. Como em sua maioria absoluta os trabalhos 
existentes são menos complexos do que uma tese ou uma dissertação, 
notamos que há pouca profundidade nos debates, facilitando que os 
mesmos sejam revisitados em novos materiais acadêmicos. 

Com a taxa de 95% das brasileiras e brasileiros assistindo 
televisão, é inegável a importância do meio na vida do povo no Brasil. 
Considerando essa relevância, Ana Veloso discorre em Mulher na Mídia 
no Brasil: “Uma Pauta Desigual?” sobre a importância dos meios 
midiáticos no mundo contemporâneo. A autora avalia os métodos 
aplicados nas diferenciações entre os universos das mulheres e dos 
homens. Veloso reitera a importância de pesquisas na área midiática ao 
dar um panorama mundial da representação da mulher em jornais de 
diversas localidades, identificando que os homens acabam assumindo a 
maior parte dos cargos. Esses, em sua maioria, reportam sobre a esfera 
pública, enquanto as mulheres se encarregavam da esfera privada 
(2013). Assim, a autora destaca:  

Um dos problemas centrais da relação mulher e 
mídia emerge da necessidade de evidenciar as 
dimensões da discriminação e da opressão que 
permeiam o diálogo delas com os meios de 
comunicação. Analisar essas articulações se torna 
imprescindível para a compreensão do seu real 
papel social e no entendimento de como tais 
fenômenos são reeditados quando da elaboração 
dos bens simbólicos pelas corporações que atuam 
no setor em todo o mundo (VELOSO, 2013, p. 
408). 

 

                                                        
24 Artigo do Doutor Wesley Pereira Grijó, publicada na revista Vozes & 
Diálogos, disponível em  
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&c
ad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww6.univali.br%
2Fseer%2Findex.php%2Fvd%2Farticle%2Fview%2F4275&ei=DdJpVZfWGo
WegwS--
oC4DA&usg=AFQjCNFkE7twAvcmUvtt8iiRt8jRri0bNA&sig2=JwQdZFcxo2
mgpIyrfLzfdQ  
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 Adaptando as ponderações da análise de Veloso com o objeto 
desta pesquisa, podemos constatar que as escolhas narrativas das séries 
podem revelar interesses e intenções de perpetuação do patriarcado, por 
exemplo. Por mais que a especulação sobre as intenções atrás do 
conteúdo veiculado na mídia sejam apenas conjecturações, através de 
dados podemos – como menciona Dalcastagné (2014) – ao menos 
considerar uma investigação sobre o tópico. No artigo Desafios Atuais 
do Feminismo, Susana Funck levanta exatamente a representação da 
mulher na mídia como o foco de um estudo necessário na atualidade. 

 
Não passa um dia sem que na televisão, por 
exemplo, se oponha o feminismo ao masculino 
(...) as conclusões, sempre essencializadas, 
acabam por reiterar a dicotomia entre razão e 
emoção, transcendência e imanência. Enfim, o 
homem faz, a mulher é – como já argumentava 
Simone de Beauvoir em meados do século 
passado” (FUNCK, 2013, p. 31)  

 
Assim, deparamos com associações ao essencialismo repercutido 

na representação das mulheres, bem associado por Hall (2000) aos 
estereótipos utilizados nas narrativas culturais. Prepondera-se o perfil da 
protagonista submissa e dependente como uma forma de persistir no 
ciclo do patriarcado.  

Ressalto, então, a importância do estudo da cultura televisiva, ao 
passo que compreendemos seu potencial como ferramenta de 
contestação de desigualdades sociais múltiplas. Considerando as 
colocações vistas, é possível agregar nesta pesquisa as possibilidades 
frisadas por Machado sobre a nossa compreensão e envolvimento com o 
meio. Decifrar as nossas pré-disposições, o que nos agrada e nos dá 
prazer faz parte de um processo de entendimento de nós mesmos como 
mulheres e homens.  Stuart Hall (1996) faz menção ao que seriam 
nossas identidades culturais, sinalizando que as mesmas “refletem as 
experiências históricas em comum e os códigos culturais que nos fazem 
‘um povo’, com referências de significados estáveis, não cambiáveis, e 
contínuos sob as divisões mutantes e alternadas da nossa história 
atual”25 (HALL, 1996, p. 223)  

                                                        
25 Tradução livre de “Our cultural identities reflect the common historical 
experiences and shared cultural codes which provide us, as ‘one people’, with 
stable, unchanging and continuous frames of reference and meaning, beneath 
the shifting divisions and vicissitudes of our actual history”. 



Igualmente, dentro do vasto campo cultural, podemos nos 
encontrar representados e interpretados em várias formas. Nas 
entrelinhas, ou com uma exposição mais óbvia, encontramos traços da 
nossa história e personalidade. Em textos que precisam ser lidos de 
forma abrangente e interpretativa. Da leitura de uma obra literária ou de 
uma obra de arte, passando pela interpretação de um texto no teatro, até 
o entendimento do audiovisual, entre tantas tão reconhecidas formas de 
cultura, a televisão aparece como um meio de junção cultural. Ela divide 
opiniões sobre a sua função. No livro Cultura das Mídias, Lúcia 
Santaella aponta: 

A televisão é a grande vítima de um bombardeiro 
crítico que se dirige indiscriminadamente a todo e 
qualquer tipo de programação que ela oferece. A 
TV se caracteriza como uma mídia das mídias, 
isto é, tem um caráter antropofágico. Ela absorve 
e devora todas as outras mídias e formas de 
cultura. (SANTAELLA, 2000, p. 42) 

 
Com um poder de centralizar outros tipos de cultura e expor de 

uma forma massiva, a televisão muitas vezes ganha também uma 
denominação negativa por tirar de certa forma a originalidade das peças 
ao multiplicá-las. No entanto, o acesso irrestrito ao mesmo tempo que 
pode extrair a especificidade da obra também a permite alcançar pessoas 
que nunca antes tiveram tanto acesso a novos/outros tipos de cultura 
além dos que eram de acesso físico. João Rodolfo Prado destaca que “a 
televisão é uma ponte para o mundo exterior ao universo individual” 
(1973, p. 20) com a capacidade ilimitada de atingir novos horizontes e 
proporcionar novas experiências aos que ela tem acesso.  

Como Machado sugere, encontramos na mídia um novo potencial 
através do acesso às massas. No entanto, transitando entre implicações 
negativas e positivas, a televisão abusa no uso de mensagens de fácil 
decodificação, criando uma rotina de linguagem simplificada para uma 
garantia maior de alcance das massas. Tendo em vista a diversidade 
cultural que a televisão pode (deve) alcançar, é possível que mensagens 
mais complexas não tenham sucesso na rotina facilitadora. 
Considerando que o meio é a mensagem, como indicou Marshall 
McLuhan (1964), torna-se fundamental sempre ponderar o peso que a 
televisão exerce na construção e na viabilização de uma mensagem. 
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Ainda implícita e dificultada pela rotina desse alcance quase 
universal, a possibilidade de resgate de aspectos da cultura que são 
pouco disponíveis permanece existente. Essa, por sua vez, possibilita 
que o erudito seja promovido a popular. Diante deste retrospecto, surge 
uma nova esperança na utilização de um meio de massa. Como o 
próprio Jesus-Martin Barbero defende, “o massivo foi gerado 
lentamente a partir do popular” (BARBERO, 1997, p. 169) o que nos 
traz a conclusão que a combinação da qualidade com a exposição pode 
levar a obra cultural a uma posição mais relevante. A exposição de 
diversos meios acaba tornando aquilo que antes era próprio da televisão 
em um produto mais artístico, influenciado diretamente por todos os 
meios que passam por ali e deixam a sua marca no formato. 

Um grande exemplo é como o cinema influenciou toda a 
produção específica para a televisão desde os seus primórdios. 
Programas que nunca passarão – nem passaram – pelas telas de cinema, 
adquirirem cada vez mais através de inspiração e de um certo tipo de 
osmose, a qualidade que antes era reservada a obras do cinema. A 
qualificação dos programas, seja em aspectos narrativos, interpretativos 
ou tecnológicos, ganhou muito ao se inspirar nas obras 
cinematográficas. Podemos dizer que o cinema também teve sua 
dinâmica bem alterada pela televisão, mas para dar continuidade ao 
pensamento entraríamos em um debate diferente do proposto aqui. 

Todavia, cada meio possui suas especificidades que não mudam 
mesmo com a simbiose das mídias. John Ellis, no livro Visible Fictions: 
Cinema, Television, Vídeo menciona essas diferenças, denotando o que 
se sobressai entre as suas semelhanças e desavenças (1992). De 
diferenças de recepção, como a experiência causada ao espectador do 
cinema contrastada com o modo mais simples da televisão até a forma 
em que explora os dramas de formato serial e sequencial, o autor projeta 
os meios como diferentes campos que entram em fusão em 
determinados pontos (ELLIS, 1992). No caso, a televisão “se espelha no 
cinema para prover certos tipos de inovação (no caso, as inovações 
dependem da instituição de TV em questão)”26 (ELLIS, 1992, p. 226). 
Sendo assim, podemos considerar que apesar das diferenças naturais do 
meio, os audiovisuais por si só possuem muito em comum, como a 
forma do recebimento das informações através do áudio e do visual. O 
olhar de ambos – a forma como os dois saem como mensagem original e 

                                                        
26  Tradução livre de “it looks to cinema to provide certain forms of innovation 
(which particular forms depends on the particular TV institution in question)” 



chegam aos espectadores como uma mensagem interpretada – segue um 
mesmo padrão.  

Sônia Rodrigues defende: “(a)s séries são a narrativa do século 
XXI. Elas são para o nosso século o que o romance foi para o século 
XIX e o cinema para o século XX” (RODRIGUES, 2014, p.9). Em seu 
livro Como Escrever Séries a Partir dos Sucessos da TV, a autora 
revisita a criação de tramas e personagens de diversos seriados 
aclamados pela crítica e pelo público desde surgimento do formato. Em 
comparações constantes com a literatura e o cinema, Rodrigues insiste 
no potencial narrativo dos seriados.  

Assim como a televisão passa pelo dito “complexo de vira-lata”, 
dentro do âmbito das séries a sitcom também sofre com a alegação de 
inferioridade. Brett Mills critica os preconceitos com o gênero no livro 
The Sitcom, se referindo ao conceito de “small-time”27 como uma 
característica depreciativa da série de comédia. Mills fala das críticas 
frequentemente aplicadas à comédia de situação como algo que 
“podemos ver que é um gênero bastante percebido como tendo menor 
valor, menor profundidade e menor valor social do que outras tantas 
formas mais “sérias” de programas. (MILLS, 2009, p.2).28 

Não obstante, a percepção da comédia como inferior ao drama 
não se aplica apenas à lógica televisiva. Outras formas narrativas já 
passaram e passam pelas suposições de superioridade de um gênero ao 
outro, seja no cinema, no teatro ou na literatura. Em Ideology in the 
Television Situation Comedy, Lawrence Mintz coloca que há uma 
dificuldade em levar a sitcom a sério, seja pelas personagens, por suas 
piadas, ou por outros motivos.  

A comédia – tanto na televisão quanto em outros meios – aparece 
como um gênero desapreciado, com um potencial de informação muitas 
vezes ignorado por falta de tato e de perceptividade para saber utilizar o 
mesmo. O fato da sitcom se basear em aspectos culturais para construir 
os seus significados (MILLS, 2009) traz uma carga cultural que a torna 
mais relevante como objeto de pesquisa do que os críticos de cultura a 
dão crédito. A sitcom trabalha com uma clara (re)leitura das situações 
cotidianas, estas representadas na tela com uma significância mais 
complexa do que apenas fazer o público rir – ali são retratadas facetas 

                                                        
27 Hora menor, em tradução livre. 
28 Tradução livre de “we can see it’s a genre often perceived to be less worth, of 
less indentation and less social value than many more “serious” forms of 
programming”  
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do cotidiano da vida real sob lentes cômicas. Há um elo inevitável e 
inviolável com o mundo real, construído entre realidade-sitcom-
realidade que pode passar despercebido se não atentado.  

Para entender melhor como a sitcom pode funcionar como um 
simulacro da realidade, primeiramente precisamos compreender o que é 
a sitcom. Gêneros narrativos sempre geram discussões por causa de suas 
classificações. É importante descartar a ideia de que uma denominação 
de gênero é limitativa ou a presunção que um gênero específico tenha 
que seguir exatamente o que alguém propôs.  O debate para esclarecer o 
que é a sitcom não foge destes conflitos, por isso, coloco uma fala de 
Brett Mills sobre como encarar a descrição do sitcom: “a tarefa do 
estudante de sitcom não é tentar definir o que a sitcom é: ao invés disso, 
é explorar os modos em que a sitcom acaba sendo” (MILLS, 2009, p.2).  

Continuamos o pensamento com a consideração do gênero base 
que permeia a contrução da sitcom, a comédia. Luís Nogueira pontua: 

 
Ainda que o tom de comédia permita efeitos que 
podem ir da cumplicidade à iconoclastia, da 
ridicularização ao embaraço, uma pretensão existe 
sempre: a interpelação do espectador, invertendo 
as suas convicções, as suas expectativas e as suas 
crenças. (NOGUEIRA, 2010, p. 23) 

 
Em comum, a comédia e a televisão, como meio, possuem o 

objetivo de seduzir um público, apresentando narrativas cativantes. Da 
convergência de interesses semelhantes, chegamos a sitcom. 
Consideramos, então a raiz do gênero. A comédia de situação televisiva 
possui diversas origens, mas podemos fazer uma articulação mais 
recente com algo semelhante ao que acontecia já nas rádios, antes 
mesmo da televisão se tornar um meio. Pellegrini relembra: “(O)s 
sitcoms têm raízes bem radiofônicas (...) I Love Lucy (CBS, 1951-
1956), programa que definiu as principais convenções do gênero, era a 
versão televisual do radiofônico My Favorite Husband” (PELLEGRINI, 
2015, p. 27) 

Não demorou muito para que as sitcoms televisivas, seguindo o 
modelo dos já populares programas de rádio, caíssem nas graças do 
público. Assim, buscando as inovações do novo meio com a agilidade 
da rádio, em pouco tempo as sitcoms passaram a ser produzidas de uma 
forma mais sistemática. A reprodução de situações simples do dia a dia 
de famílias norte-americanas - e em seguida de outros países como o 
Brasil - tomou conta das telas, como uma forma engajadora e ao mesmo 



tempo de simples produção. Tal enredo contemplava as exigências da 
televisão e da comédia, além de dar sequência aos populares programas 
da rádio. 

 Contudo, como geralmente ocorre em produções de massa, 
houve a reprodução mais sistêmica de algumas fórmulas que produtores 
observaram ser bem recebidas. Aqui algumas características acabaram 
se destacando como cânones do gênero sitcom. Entre elas a presença de 
situações cômicas, personagens empáticos, núcleo familiar (ou que 
emulam uma família) e tramas que se resolvem dentro do episódio. 
Estas, entre outras características, transformavam as histórias 
apresentadas na televisão em séries no estilo comédia de situação.  

O estudo da reprodução de características do cânone do gênero 
leva autores como Mintz a listar mais precisamente o que seria uma 
sitcom: 

Comédias de situação são programas semanais de 
meia hora que envolvem um elenco recorrente de 
personagens familiares que enfrentam novas 
aventuras iniciadas e resolvidas em cada episódio. 
O programa abre com os personagens em estado 
de normalidade, isto é, indo fazer seus negócios 
em seus locais usuais, com seus trejeitos e papéis 
regulares (...) O problema na comédia de situação 
ocorre quase sempre quando uma ameaça menor – 
uma situação vergonhosa, confusa, um 
desentendimento criado por uma falha de 
comunicação ou uma oportunidade de mudança 
do estado de normalidade aparece para ameaçar a 
estabilidade (...) A trama se aprofunda até que há 
uma saída milagrosa, não esperada, que quase 
sempre é como um resgate; assim, a situação é 
resolvida artificialmente como um deus ex 
machina no final de um drama grego29. (MINTZ, 
1998, p. 274) 

                                                        
29 Tradução livre de “Situation Comedies are weekly half-hour plays involving a 
recurring cast of familiar characters who face new adventures initiated and resolved 
in each episode. The program opens with characters in a state of normality, that is,  
going on about their business in their usual place, manners and roles. (...) The 
problem  of the situation comedy is almost always a minor threat – either an 
embarrassment, a confusion or misunderstanding created by a failure to 
communicate or an opportunity for change which  equally threatens the common (...) 
The plot thickens until there is  a miraculous, unexpected, almost always unearned 
rescue; the situation is resolved artificially as any deus ex machina ending in a 
classical Greek Drama” 
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Como lemos, a descrição do gênero não é apenas uma listagem de 

características, Mitnz faz uma crítica aos resultados de uma planificação 
de tramas. A argumentação do autor se baseia na previsibilidade da 
trama, que para ele, segue sempre o mesmo formato de resolução. A 
visão de Mintz alerta para uma reprodução que possivelmente pode se 
tornar acéfala, não problematizando aquilo que é apresentado. Debates 
levantados sobre o caráter superficial da televisão tomam um espaço 
novo na discussão ao serem levantados na sitcom. Entretanto, a visão 
demasiada pessimista de Mintz é contraposta a de Mills, que tira o 
gênero de uma forma específica e o coloca como algo que está em 
mudança. 

Certamente, as características que geralmente 
definem o sitcom tradicional – a trilha com risada, 
o tipo de performance, a trama lenta – criam um 
gênero que deixa as suas intenções a mostra em 
casa parte do texto, desde a estética, a narrativa, 
ao relacionamento com a plateia. (...) o gênero 
recentemente começou a adotar diferentes 
estéticas, abandonando muitas características que 
claramente eram ligadas às intenções cômicas. (...) 
O sitcom mostrou que pode se ater aos seus 
objetivos cômicos sem necessariamente precisar 
destas características que não só o definiam como 
também era relacionadas ao sucesso do 
programa.30 (MILLS, 2009, p. 48). 

 
Mills, Dalton, Linder, Dow, entre outros, pontuam a capacidade 

da sitcom de ir além do que é esperado, de extrapolar premissas e 
preceitos, sejam eles estéticos ou narrativos. Se as múltiplas câmeras 
paradas, as trilhas de risadas e os ambientes fechados já foram pensando 
como cânones do gênero, há algum tempo este pensamento está sendo 

                                                        
30 Tradução livre de “Certainly, the characteristics which often define the 
traditional sitcom - the laugh track, the performance style, the convolved 
plotting – all add up to a genre whose intent is signalled within every aspect of 
the text, from its aesthetics, to its narrative, to its relationship to its audience. 
(...) the genre has recently begun to adopt different aesthetics, abandoning many 
of the characteristics which perhaps most clearly signal its comic intent. (...) 
Sitcom has demonstrated that it can attain its comedic goals without employing 
those characteristics which not only most clearly define it, but which were also 
assumed to be essential for a programme’s success” 
	



desconstruído. Nas últimas décadas mais e mais sitcoms aderiram à 
estética da câmera única, com locações externas e áudio regular. Alguns 
adotaram novos formatos cinematográficos, da animação ao 
documentário.  

Ainda assim, é no quesito narrativo que encontramos as maiores 
diferenças das sitcoms nos últimos 70 anos. Seria um tanto inevitável 
que o mundo das comédias de situação não evoluísse ao passo do que 
acontece no mundo real, ainda mais considerando a vida cotidiana como 
raiz das tramas e personagens. Debates que no começo da televisão 
apareciam tímidos no contexto das séries – quando não eram 
completamente deixados de lado – florescem mais vívidos nas tramas 
atuais. Mesmo que um episódio se baseie em uma jornada cômica do 
herói, autoconclusiva, ao longo de um episódio, não necessariamente 
isso significa que a travessia de limiares será realizada de uma forma 
previsível, mediante a um texto óbvio. 

Há hoje o claro reconhecimento da sitcom como uma obra que 
influencia e que traz questionamentos sobre a sociedade. Nada obstante, 
Mary Dalton e Laura Linder destacam que o fenômeno não é recente e 
que políticas de gênero sempre estiveram presentes na sitcom, ainda que 
fossem pouco explícitas. Elas criticam a carência de debates mais claros 
nas séries e da importância de levantar mais nitidamente certas 
discussões nas telas. “As mulheres evoluíram muito desde os primórdios 
da televisão onde a maioria fazia papel de mães ou solteironas nas 
sitcoms, mas a crítica multifacetada sobre gêneros e as personagens 
ainda se mantém como um projeto político importante”31 (DALTON e 
LINDER, 2005, p.5).  

A autora sustenta que não se deve apenas mencionar de longe ou 
não entrar no assunto de gêneros, mas que a presença das mulheres é um 
debate necessário no conteúdo das sitcoms. A revisão de como o sexo 
feminino aparece representado é uma forma de empoderamento das 
mulheres e de contestação do patriarcado, dando ao sitcom um caráter 
politizado de questionamento da sociedade que muitos não percebem 
sequer possível. Portanto, fica claro que os debates vêm crescendo ao 
longo das décadas, mas que ainda há muito o que melhorar nas 
discussões, tornando a análise do conteúdo do sitcom fundamental para 
a melhoria na representação das mulheres na ficção e no mundo real. 

                                                        
31 Tradução livre de “Women have undoubtedly come a long way since the 
earliest days of television when most played mothers or spinsters on situation 
comedies, but the multilayered critique of gender in sitcoms remains an 
important political Project” 
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Trago aqui uma consideração de Linda Seger sobre a criação de 
personagens fictícios e a sua relevância social:  

“A ficção é algo muito poderoso, pois suas 
personagens podem influenciar nossa vida de 
várias maneiras. Elas podem servir como 
inspiração, motivar nosso comportamento, nos 
ajudar a entender melhor aos outros e a nós 
mesmos, a desenvolver uma compreensão mais 
profunda da natureza humana, e até servir como 
modelo, levando-nos a tomar certas decisões” 
(SEGER, 2006, p. 211) 

 
Seger destaca a responsabilidade do escritor em desenvolver um 

personagem, o que deixa ainda mais claro a necessidade de estudar a 
construção de protagonistas formadas dentro destas condições. Venho 
dissertando sobre razões e consequências que podem ser examinadas 
além da liberdade artística de criação de uma narrativa. Diversos autores 
indicam o poder de criar empatia com a personagem, principalmente o 
protagonista como um fator primordial na criação de um personagem 
dentro de uma história.  Robert McKee afirma que “há algo sobre o 
personagem que atinge a audiência. Nesse momento de reconhecimento, 
o público súbita e instintivamente quer que o protagonista alcance o que 
ele deseja” (MCKEE, 2008, p.140).  

McKee, uma das maiores referências teóricas em construção de 
roteiros audiovisuais, defende que o personagem – principalmente o 
protagonista – é de certa forma uma reflexão da sociedade e daquele 
público que está assistindo a história. Embora Mckee não problematize a 
importância deste tal reflexo criado a partir do protagonismo, o autor 
deixa claro nos seus guias de criação de roteiro que o processo criativo 
precisa levar este aspecto em conta. Em suma, uma história sem um 
protagonista que consiga criar vínculos com os espectadores – seja um 
mocinho ou um vilão – dificilmente funciona. 

Ao todo, relembro Jesus Martín-Barbero em seu argumento sobre 
ser preciso passar dos meios às mediações (BARBERO, 1987). Como 
salienta o autor, é necessário descobrir o sentido que os meios, bem 
como suas formas e aquilo de que falam, têm para as pessoas que os 
recebem e para os que orientam sua produção. A recepção – lembrando 
novamente as postulações de Martín-Barbero – não é um ponto de 
chegada, mas o lugar a partir do qual se pode compreender o processo 
de comunicação. Compreender gênero e mídia dependeria, portanto, de 
situar a comunicação como parte de um processo de circularidade, de 



como a mulher é vista pela sociedade, de como ela se enxerga na 
sociedade e como ela é retratada pela sociedade. O ciclo ajuda e 
compreender como a construção das protagonistas mulheres funciona 
dentro do audiovisual. 

Por fim, há muitas leituras não mencionadas neste capítulo que 
serão trazidas e combinadas na análise do tema proposto por esta tese. 
Algumas apresentei brevemente por aqui, muitas outras estarão pelo 
texto espalhadas entre as constatações e explanações desta pesquisa. 
Feita à introdução ao estudo, começamos a análise das personagens 
mulheres nas sitcoms, tema do segundo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 
 
A MULHER NAS SÉRIES DE COMÉDIA:  
70 ANOS DE MUDANÇAS DENTRO E FORA DAS TELAS 

 
Quando Simone de Beauvoir publicou O Segundo Sexo, em 1949, 

as Sitcoms iniciavam um caminho de ascensão na televisão. Embora a 
autora não tenha falado sobre a mídia em questão, podemos salientar 
com os escritos de Beauvoir a importância de uma nova consciência 
feminista emergir no mesmo período em que as séries começavam a 
buscar um espaço dentro do cotidiano de lares por todo o mundo. 
Quando Beauvoir questiona o posicionamento da mulher na sociedade 
como o outro, com o posicionamento bipolar, assentando a mulher como 
o oposto do homem, a autora chega a um fato primordial: nós mulheres 
estamos sempre a mercê de uma comparação direta aos homens, como 
se eles fossem o ideal e nós fôssemos algo inferior ao sujeito padrão.   

As sérias falhas na percepção da mulher na sociedade são 
criticadas dentro dos posicionamentos vanguardistas de Beauvoir. 
Argumento que se a nossa própria existência milenar causa problemas 
de percepção tão amplos, imagine o quão problemático pode ser a 
reprodução dessa ideia em uma mídia que massifica as informações em 
busca de um público diversificado? Se fora das telas somos submetidas 
ao olhar patriarcal, dentro do simulacro da realidade os padrões 
permanecem. Assim, não é surpresa que a caricatura da mulher na 
televisão sofria (e sofra) dos mesmos paradigmas os quais as mulheres 
suportam na vida real. A simultaneidade do amadurecimento do debate 
feminista e da sitcom como formato resulta em uma simbiose crescente, 
onde a luta do mundo real ganha espaço nas telas e as telas influenciam 
o debate feminista das ruas.  

Quando retornamos à década de 1940, nos deparamos com a ideia 
da televisão como uma ferramenta de união entre as famílias. O meio 
recém-criado foi cercado pela expectativa de um ambiente familiar, 
vendido para convencer o patriarcado da necessidade da televisão na 
vida das famílias modernas – modernas estas pela época em que se 
encontravam, pois os valores se mantinham demasiado tradicionais. 
Através de textos como O Segundo Sexo, a academia vinha de encontro 
ao conservadorismo. Se a mídia, em si, sofria com uma censura 
silenciosa, as motivações giravam em torno do patriarcado em razão da 
audiência. Por depender de números para manter a sua existência, a 



televisão muitas vezes ignora questionamentos polêmicos e apagando o 
que não era conveniente. Das indagações trazidas por Walter Benjamin 
(2000) na escola de Frankfurt ao famoso livro Meios de Comunicação 
Como Extensão do Homem, de Marshal McLuhan, há um debate sobre 
o papel de “emburrecimento” social da televisão, muito ligado à 
necessidade de agradar o maior público possível. 

Como sabemos, movimentos de vanguarda miram em um oposto 
do que seria a busca pela audiência. Enquanto os escritos de Beauvoir 
causavam estranheza e pequenas revoluções pessoais naqueles que os 
liam, as Sitcom buscavam a normalidade, inicialmente tentando 
reproduzir uma sociedade mais tradicional e não causar os mesmos 
sintomas de O Segundo Sexo. Contudo, a televisão como um novo meio 
tinha muito a aprender. O cinema, em suas poucas décadas de 
existência, já havia percebido a que a leitura contemporânea sobre a suas 
obras – independente da temporalidade das mesmas – era algo 
imprescindível para a conexão entre o público e o filme. Não demoraria 
muito para a televisão adotar a realidade como ferramenta ficcional. 

A lição que o cinema aprendera vinha da literatura. Em uma 
análise precursora ao cinema, Mikhail Bakhtin considera que “a trama 
novelística serve para representar pessoas com falas e seus mundos 
ideológicos” (Bakhtin, 2008, p.365).32 Ao analisar o discurso em 
romances, o filósofo russo destaca a importância da exposição de 
ideologias e de discursos sociais para a trama ser relevante para as 
pessoas em seu próprio tempo. Quando Bakhtin fala de múltiplas vozes 
há uma implicação que estas tragam múltiplos pontos de vistas e 
interpretações. Estas vozes múltiplas trazem relações entre discursos 
gerando uma série de “Alien Words” que acabam levando a um 
entendimento mais complexo e autônomo de cada personagem pelo viés 
do público (BAKHTIN, 2008). 

Assim, entre as décadas de 1940 e 1950 a televisão aos poucos 
vai deixando o lado demasiado conservador para trás ao compreender o 
funcionamento do meio. Aprendendo com os irmãos mais velhos, ela 
passa a incorporar o contemporâneo, abrindo aos poucos espaços para 
múltiplas vozes. Contudo, como veremos mais para frente neste 
capítulo, há diversos fatores questionáveis nas representações oferecidas 
pela televisão. No caso específico da mulher na telinha qualquer avanço 
na reprodução das personagens era lento e muitas vezes acompanhava 
com certo atraso o que a sociedade já questionava.  

                                                        
32Minha tradução de “the novelistic plot serves to represent speaking persons 
and their ideological worlds”. 



50 
 

Passado um pouco mais de uma década dos escritos de Beauvoir, 
o estudo A Mística Feminina de Betty Friedan, de 1963, volta a 
questionar com mais rigor imagem da mulher americana na mídia. 
Friedan traz a representação das mulheres nas revistas, na televisão, no 
cinema, entre outros, para análise. A autora questiona o modelo de 
“mulher correta”, indagando quem seria a mulher americana e quem é a 
mulher retratada com tamanha (im)perfeição pelas mídias. O impacto de 
ambas as obras nos feminismos latino americanos é avaliado pela autora 
brasileira Joana Vieira Borges. Ela faz um retrato preciso do livro de 
Friedan no artigo Da (des)construção do “Clássico”: O segundo sexo e 
mística feminina no Brasil e na Argentina33.  

(D)etectou na fala de outras mulheres que o mal-
estar que elas sentiam e não conseguiam definir – 
que designou como “o problema sem nome” – era 
também resultado da inadaptabilidade da 
educação que receberam com a imagem da mulher 
americana produzida pela “mística feminina” 
orientada pelas famílias de classe média e 
amplamente divulgada pela mídia. Defendeu 
ainda que o “problema” era relativo à questão de 
identidade, pois as mulheres não se entendiam 
como sujeitos para além da sua anatomia. Ou seja, 
seguiam os padrões de “feminilidade” elaborados 
e impostos pela “mística”, sem reconhecerem seus 
anseios individuais divergentes a ela. (BORGES, 
2013, p.7) 

 

Friedan volta a atenção à estética da construção de uma 
feminilidade ideal pelos meios de comunicação em massa, seja da 
propaganda, ao jornalismo à ficção. Os questionamentos da autora 
publicados na década de 1960 ganham ainda mais fôlego nos anos 1970. 
Novamente, ao analisarmos as evoluções da sociedade e do feminismo, 
percebemos que o sitcom acompanha os novos questionamentos. Como 
veremos neste capítulo, a partir dos anos 1970 percebemos uma grande 
mudança no retrato da mulher nas telas. A evolução entre Beauvoir, 
Friedan e tantas que as seguiram é repercutida nas telas, no modelo 
Bakhtiniano de múltiplas vozes, alcançando o público de diferentes 
formas por um discurso mais social e atual. 

                                                        
33 Apresentado no Fazendo Gênero 10, em setembro de 2013. Disponível em: 
http://www.fazendogenero.ufsc.br/10/resources/anais/20/1385126006_ARQUI
VO_JoanaVieiraBorges.pdf 



É importante pontuar que tanto os escritos de Friedan quanto 
Beauvoir possuem questões que devem ser amplamente questionadas e 
problematizadas. Uma delas é o fato inerente de ambos serem textos 
de/para mulheres brancas, heterossexuais, escolarizadas, de classe alta, 
entre outros características que desvencilham muitas vezes a leitura de 
um feminismo mais próximo às pluralidades das mulheres não 
ficcionais. No entanto, defendo que ambos são fundamentais na 
conjuntura social da época para chegarmos mais facilmente a um debate 
mais amplo como o que buscamos nos dias atuais.  

Em uma comparação direta da realidade do feminismo com a 
ficção das séries, é possível analisar que por mais vanguardistas que as 
sitcom com mulheres como protagonistas fossem no começo da 
televisão, há muitos erros na representação das personagens que pela 
nossa consciência atual beiram o inadmissível. Entretanto, mesmo com 
falhas, as representações das mulheres nas telas abriram o caminho para 
uma construção narrativa mais consciente, resultando em um 
questionamento sobre a sociedade contemporânea. Não podemos 
esquecer que até a teoria feminista tem seus problemas de 
reconhecimento – seja com Beauvoir, Friedan ou com nomes mais 
atuais. Sendo assim, problemáticas vindas de uma mídia tão questionada 
pela sua (in)capacidade intelectual são previstas. Porém, estas devem ser 
devidamente analisadas e criticadas na medida em que problemas de 
representação devem servir como aprendizado para formas mais 
elaboradas e consistentes de representação da mulher nas narrativas das 
épocas atuais.   

 
2.1 O SURGIMENTO DA TELEVISÃO NA SOCIEDADE DOS 
ANOS 40 e 50 

 
Poucos acreditavam quando a televisão comercial foi lançada nos 

Estados Unidos, em 1941, que ela tomaria um espaço tão grande na vida 
das pessoas. A descrença na nova tecnologia pareceu ser confirmada 
com a entrada do país na Segunda Guerra mundial. Com a necessidade 
de notícias ligeiras por uma mídia mais confiável, a rádio retomou o 
espaço que havia sido tomado pela televisão, tornando-a praticamente 
inútil dentro da conjuntura da guerra. A televisão pedia muito - um novo 
aparelho dentro de sua casa, luzes desligadas para ver melhor uma 
imagem que era muito ruim. Em contraste, a TV entregava pouco, com 
uma programação irregular de baixa qualidade técnica. O meio ainda 
transbordava como um grande experimento. Para a família tradicional, a 
rádio era muito mais conveniente do que a nova invenção. 
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Com a atenção e os investimentos voltados à segunda guerra 
mundial estúdios fecharam e a transmissão mais regular e só voltariam a 
uma base regular no final da década de 40. A conjuntura da sociedade 
norte-americana pós-guerra faz com que seja um pouco mais fácil 
compreender como o fenômeno televisão realmente começou. Com a 
derrota do nazismo, os soldados estadunidenses voltaram para casa. Ao 
contrário da Europa, o país não tinha resquícios físicos da guerra. Os 
EUA havia lucrado por ter cooperado com seus aliados e seu território 
estava intacto, permitindo que novos investimentos fossem realizados 
em solo norte-americano.  O clima de esperança vindo da vitória em 
combate tomou os Estados Unidos com grandes índices de casamentos e 
com a chegada da época chamada de Baby Boom34. Assim, a formação 
de novas famílias fez com que muitos se mudassem para áreas mais 
periféricas onde as casas eram mais acessíveis para os jovens núcleos 
familiares.  

A televisão então surge como uma saída de entretenimento para 
aqueles que estão longe dos centros urbanos. Sem muitas opções, o meio 
acaba preenchendo o vazio das salas de estar, trazendo o mundo para 
dentro da casa que está longe mundo. Albert Abramson pontua que 
cerca de 15 canais funcionavam nos EUA em 1946, mas o equipamento 
ainda era precário. Com o cinema funcionando a todo vapor e a 
televisão sendo bem recepcionada, houve um incentivo na busca por 
uma forma e um formato melhor (ABRAMSON, 2003). 

Sabemos que por questões técnicas a televisão começou com 
transmissões ao vivo, já que a gravação dos programas só foi possível 
mais para frente. O meio foi se popularizando com a exibição de 
noticiários, eventos esportivos, filmes de segunda linha e programas de 
discussão (ABRANSON, 2003). Ainda assim, a rádio exercia tamanha 
influência na televisão que muitos dos programas iniciais eram baseados 
em programas que já existiam. Dentre eles, programas ficcionais já 
existentes na rádio começaram a ganhar espaço na televisão, com uma 
nova roupagem, é claro. A remodelagem funcionou em alguns casos e 
fracassou em outros. Contudo, o passo que estabeleceu de vez a sitcom 
na televisão foi a adaptação do programa de rádio My Favorite Husband 
(Rádio CBS, 1948-1951), que se tornou, a série televisiva I Love Lucy 

                                                        
34 Alguns historiadores listam que nove meses apos a chegada dos soldados da 
segunda guerra mundial nos países ocidentais houve um grande aumento de 
natalidade, registrado entre 1946 e 1956. os Estados Unidos, particularmente, 
estima-se que nasceram em 1946 cerca de 20% a mais de crianças do que no 
ano anterior. O índice permaneceu alto até a década de 60. 



(CBS, 1951-1957). A sitcom foi tão revolucionária dentro da televisão 
como um todo que inspirou até a primeira sitcom brasileira Alô Doçura 
(TV Tupi, 1953-1964). 

Apesar de ser vanguardista e ter trazido aspectos contemporâneos 
da produção do sitcom pela primeira vez, I Love Lucy não foi a primeira 
série de comédia com protagonista mulher, sequer a primeira sitcom 
existente na televisão. O título pertence a Pinwright’s Progress, do 
Reino Unido. A série foi ao ar no dia 1 de janeiro de 46, no canal BBC 
1. Da sitcom que mostrava o cotidiano de um proprietário de lojas 
sobraram apenas fotografias tiradas nos sets de gravação. A segunda 
sitcom do mundo e o primeiro estadunidense foi o Mary Kay e Johnny 
(Dumont/CBS/NBC, 1947-50), sobre a rotina de um casal fictício - que 
também eram casados na vida real. Embora autores como Christian 
Pellegrini (2013) considere que a série não foi representativa na 
construção do gênero, ela foi a primeira a abrir caminho para o modelo 
de série sobre família/casal. Ainda que muito conservadora, Mary Kay e 
Johnny mostrou pela primeira vez na televisão um casal dividindo a 
mesma cama35 The Laytons (Dumont, 1948) seguia o modelo de família, 
mostrando pela primeira vez um negro como coadjuvante em um 
sitcom. A personagem era uma mulher que trabalhava como empregada.  

Diversas outras séries foram criadas até que The Goldbergs 
(ABC, 1949-1957) entrasse na programação. Baseada em um programa 
de rádio com o mesmo nome, que foi ao ar entre 1929 e 1946, a série era 
roteirizada e estrelada por Gertrude Berg, abrindo espaço para outras 
mulheres no futuro – inclusive Lucille Ball - fazerem o mesmo. 

          Em 1950 a primeira série protagonizada por uma 
personagem negra foi ao ar. The Beulah Show (ABC, 1950-1952), 
também baseada em uma série de rádio, chegou às telas cheia de 
contradições.  Beulah era a empregada doméstica da família Henderson. 
Apesar de protagonizar a história, muitas representatividades negras 
argumentaram sobre o estereótipo de Beulah como servente de uma 
família branca. Em Big, Black, and Bold: A Historical Textual Analysis 
of Black Women on Television Sitcoms, Ashley Young fala de Beulah 
como a primeira personagem a representar a mãezona negra na TV “O 
estereótipo enfatiza como a mamãe cuida de famílias brancas e cria 

                                                        
35 Embora fossem duas camas de solteiro que em certo ponto da série foram 
dividas por causa da reação conservadora do público que considerou obsceno 
mostrar um casal em matrimônio dividindo a mesma cama . 
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crianças brancas ao tirar a prioridade da sua própria vida familiar e 
doméstica.36 (2013, p. 11). 

Um outro aspecto desta caracterização se dá com base na 
assexualização das personagens mãezonas, já que as mesmas 
correspondem a uma figura fraternal, não ameaçadora à família branca. 
“A razão pela qual as mamães negras são retratadas como assexuadas se 
dá porque elas moram entre homens brancos e para não admitir qualquer 
indício de uma relação inter-racial elas são retratadas como não atrativas 
sexualmente para os homens”37 (YOUNG, 2013, p.12) De tal modo, o 
estereótipo de cuidadora aplicado às mulheres negras também está 
diretamente relacionado com a escravidão, onde, para explicar como os 
escravos eram domesticados e poderiam conviver com os brancos, a 
ideia da mãezona negra foi disseminada.  O modo de representação da 
mulher negra na ficção, neste caso específico na categoria das séries de 
televisão de comédia, será mencionado outras vezes durante esta tese. 
De fato, é um problema que existe muito antes do começo das sitcom e, 
como será possível observar, ainda está longe de ser resolvido nos dias 
atuais. 

Quando bell hooks38 destaca em seu artigo Mujeres Negras Dar 
Forma a La teoria feminista (2004), o olhar branco de Betty Friedan ela 
traz o questionamento sobre as demandas do feminismo de classe média 
branca em contradição com o feminismo das trabalhadoras negras. 
hooks questiona o fato das mulheres já formarem um terço da força de 
trabalho na época em que A Mística Feminina foi lançada (1984, p.35). 
Enquanto Friedan reivindicava a maior participação das mulheres 
brancas no mercado de trabalho, as negras já trabalhavam há muito 
tempo. Beulah pode ser utilizada como uma prova televisiva do que 
hooks atentava. Enquanto em outras séries tentam lançar aos poucos a 
ideia da mulher branca podendo sair de casa para trabalhar, as negras já 
estavam na labuta e ninguém questionava o fato ou as condições de 
trabalho que as mesmas tinham.  

Em uma linha lógica, se algumas mulheres já estão trabalhando, 
qual seria o impedimento de todas trabalharem? A série Maude, da 

                                                        
36 Minha tradução de: The stereotype emphasizes how the mommy cares for the 
White families and raises White children by deemphasizing her own familial 
relationships and domestic obligations 
37 Minha tradução de: “The reason mammies are depicted as asexual is because 
they live among white men, and in order to dismiss any implications of an inter-
racial relationship they are depicted as sexually unattractive to men” 
38 A grafia adotada por bell hooks traz as duas primeiras letras em minúsculo. 



década de 1970, toma este assunto ao questionar o lugar de trabalho da 
mulher negra. Na sitcom, a personagem principal Maude tem uma 
empregada doméstica, a negra Florida. Em um dos episódios, o marido 
de Florida se ofende pela mulher ter aceito trabalhar como empregada 
de Maude.  Ele argumenta que está trabalhando para dar condições de 
uma mulher branca (que não precisa trabalhar) para Florida. A mulher 
então retruca o marido, argumentando que quando a mãe e a avó dele 
trabalharam, ninguém olhou por elas, ninguém deu a elas a escolha de 
não trabalhar.  Florida questiona por que ela haveria de não trabalhar se 
tantas outras negras trabalharam antes dela?39 

Faço aqui um parêntese, destacando a série Amos ‘n’ Andy (CBS, 
1951-1953), também baseada em um programa de rádio, estrelada por 
dois homens negros. Amos ‘n’ Andy começou cerca de um ano depois 
que Beulah. A série mais nova atraiu muito mais críticas do que a que 
tinha a mulher como mãezona negra.  Amos ‘n’ Andy causou mais 
controvérsias relacionadas ao racismo na representação dos personagens 
negros do que Beluah. Os estereótipos de raça de Amos ‘n’ Andy eram 
muito semelhantes aos de Beulah. Devido à distância temporal e à 
indisponibilidade integral das séries, posso apenas conjeturar que o fato 
dos mesmos serem homens acabou tendo um peso maior do que a série 
protagonizada por uma mulher. A protagonista mulher negra 
estereotipada veio primeiro, mas foi menos observada do que os 
protagonistas homens negros estereotipados. O movimento negro se 
mobilizou para questionar Amos ‘n’ Andy, mas não se posicionou contra 
Beulah. 

Chegamos enfim na série que marcou a história da televisão em 
diversas perspectivas. Quando Pellegrini diz que “discutir os sitcoms 
sem se referir a I Love Lucy seria um exercício arriscado (e dificilmente 
bem sucedido)” (PELLEGRINI, 2015, p.30) ele certamente tem razão. 
Por si só I Love Lucy já poderia ser considerado um marco na televisão 
mundial. O formato inovador de três câmeras, a trilha de risos, a 
gravação com plateia, a locação de um estúdio no estado da Califórnia, 
entre outros tantos passos fazem da série uma precursora no gênero de 
comédias seriadas. Diversas sitcom a serem debatidas nesta tese ainda 
mantém o formato criado para I Love Lucy. Todavia, o vanguardismo da 
série não se ateve ao formato. 

                                                        
39 Mais para frente mencionarei Maude mais detalhadamente, já que a série 
trouxe diversos aspectos questionadores para a representação da mulher nas 
telas. 
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Lucy é uma dona de casa que sonha em ser famosa. Casada com 
Ricky, um músico que toca em um popular bar, ela vive se metendo em 
situações constrangedoras/engraçadas para provar para o mundo – e em 
especial para o marido – que ela possui algum talento fora da esfera de 
dona de casa. Até o final da série Lucy continua na tentativa de provar 
que é apta a ter uma carreira fora do lar. Em Gender and Family in 
Televisions Golden Age and Beyond, Andrea Press fala de Lucy como 
um ícone no feminismo da televisão estadunidense:  “Ela nunca desistiu 
das suas tentativas repetidas de escapar do confinamento da sua situação 
domestica para entrar no show business, começar um negócio, arrumar 
um emprego, ou geralmente realizar algo fora da esfera doméstica”40 
(PRESS, 2009, P.140).  

Fica claro na narrativa de I Love Lucy que a protagonista não está 
contente em ficar em casa. Ela quer trabalhar, quer ter o sucesso que vê 
o marido conquistando. A insatisfação de Lucy não era apenas um 
motivo para comicidade, era um reflexo do descontentamento que as 
mulheres daquela década sentiam. I Love Lucy mostrava os problemas 
das Lucys dos Estados Unidos, das mulheres brancas, de classe média, 
cansadas com a pacata vida de dependentes do marido provedor. Essas 
Lucys sofriam do tal problema que Friedan traz à tona mais de uma 
década depois de I Love Lucy invadir as telas estadunidenses.  

Mesmo mostrando uma dona de casa descontente e que vive 
desobedecendo o marido, I Love Lucy não é unanimidade para as 
feministas e as pesquisadoras. Críticas defendem que o retrato de Lucy 
como uma pessoa invejosa, atrapalhada e sem talento ridiculariza a 
forma na qual a mulher é exibida na tela. Um exemplo da dubiedade é o 
episódio Job Switching da segunda temporada da série. Logo no começo 
da trama Ricky volta do trabalho furioso porque Lucy gastou mais do 
que devia. Enquanto a esposa reclama que não ganha dinheiro suficiente 
do marido, Ricky se enfurece dizendo que “dinheiro não dá em árvores”. 
A cena em si já possui um caráter questionável. A comicidade da 
situação é dada a forma mimada com que Lucy reclama da falta de 
dinheiro e como o seu marido é obrigado a explicar questões básicas, 
como finanças pessoais. Ela é retratada de uma forma quase infantil se 
reportando a uma autoridade patriarcal. 

Na sequencia do episódio Job Switching, Lucy e o marido 
encontram seus vizinhos, Ethel e Fred.  Os homens reclamam de como 

                                                        
40 Minha tradução de “(S)he never gave up her repeated attempts to escape the 
confines of her domestic situation to enter show business, start a business, get a 
job, or generally to play a role in the extra domestic sphere” 



as esposas gastam. Fred chega a dizer “se tratando de dinheiro há dois 
tipos de pessoas, os que ganham e os que gastam. Ou mais 
popularmente conhecidos como marido e esposa”. Lucy então indigna-
se e diz que deve ser fácil ser responsável pelo ganha pão, o que faz com 
que os homens respondam que o que é simples é a vida de dona de casa. 
Lucy, Ethel, Ricky e Fred decidem então trocar de posições – elas vão 
atrás de um emprego e eles ficam em casa cuidando das tarefas do lar.  

No dia em que o novo sistema começa, Lucy se impressiona com 
a qualidade da comida que seu marido fez para o café da manhã. Logo 
depois, ela descobre que ele comprou tudo pronto em um mercado 
próximo de casa. Ricky revela que foi muito complicado cozinhar e 
acabou optando por comprar a comida feita. Durante a cena, há uma 
outra situação que chama atenção: Lucy começa ler o jornal e ignora 
completamente o marido conversando com ela. A cena repete o inverso 
do que havia sido mostrado em outros episódios -  quando Ricky, o 
provedor, costuma ler o jornal pela manhã e ignorar o que Lucy tenta 
conversar com ele. Após ela fazer o mesmo com ele, Ricky admite que 
entendeu o lado da esposa e que não vai mais ignorá-la.  

Lucy e Ethel arrumam um emprego em uma fábrica de 
chocolates. Os homens descobrem que os trabalhos de casa não são tão 
simples quanto eles pensavam. Ainda assim, Ricky diz que única razão 
pela qual mulheres acham o trabalho de casa difícil é porque “não usam 
suas cabeças”. Enquanto isso, Lucy e Ethel não conseguem realizar suas 
tarefas na fábrica de chocolate– elas passam por diversas funções e não 
sucedem em nenhuma. Na última tentativa duas são encarregadas de 
embrulharem os chocolates – também sem sucesso. A cena se tornou 
uma das mais clássicas do programa, simbolizando todas as trapalhadas 
de Lucy tentando trabalhar fora de casa.  

No fim do episódio os casais concordam em voltar para as suas 
posições e os homens dizem que percebem o quanto é difícil o trabalho 
delas. Mesmo com muitas frases polêmicas, o episódio acaba de uma 
forma amena, com um reconhecimento do esforço de cada parte.  A 
problematização do mesmo se dá a partir do momento em que ainda 
assim as mulheres parecem incapazes de realizarem os serviços externos 
e os homens em incapazes de realizarem simples tarefas domesticas, 
segregando os papéis dos sexos dentro da rotina familiar. O episódio 
funciona como um pequeno exemplo da rotina da série – Lucy tenta e 
tenta trabalhar fora, mas na verdade o que ela sabe mesmo fazer é cuidar 
da sua casa.  

Um retrato menos polêmico e mais unânime entre as críticas é a 
relação formada entre as personagens mulheres, Lucy e Ethel. Fernanda 
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Fuquim descreve: “As duas juntas formam dois polos que se completam. 
Lucy é jovem, dinâmica, audaciosa, criativa e ingênua Ethel é mais 
experiente, está mais acomodada à situação em que vive no casamento e 
e na sua posição na sociedade”. (FUQUIM, 2008, p. 18). Lucy faz Ethel 
questionar mais a sua posição de esposa pacata, enquanto Ethel faz Lucy 
pensar um pouco mais antes de tomar atitudes muito radicais. As duas 
representavam diretamente duas diferentes gerações de mulheres que 
assistiam a série – a que estava conformada em realizar apenas serviços 
domésticos e a que queria sair de casa. De certa forma, com as duas 
personagens conversando e se complementando, o público conseguia se 
relacionar com ambas. 

Ethel acaba sempre embarcando nas aventuras de Lucy, como no 
episódio Fashion Show, da quarta temporada. Lucy pede 100 dólares 
para Ricky para comprar um vestido, mas chegando lá o vestido custa 
500 dólares. Lucy então bola um plano de pegar muito sol e se queimar 
propositalmente, para que o marido fique com pela dela e atenda seu 
pedido por mais 400 dólares. Como Ethel alerta, o plano não funciona e 
Ricky fica irritado com a esposa, gritando com ela. Lucy não desiste e 
decide entrar em uma competição de moda para ganhar o dinheiro do 
vestido.  

Na conclusão do episódio, Ricky se arrepende de ter sido rude 
com Lucy quando ela solicitou os 500 dólares e deixa um cheque para a 
esposa com um pedido de desculpa. Lucy, sem o marido saber, já havia 
ganho o vestido com o prêmio conquistado por ela no desfile. Ela, sem 
remorso algum, decide manter o cheque. Ethel, cumprindo seu papel de 
amiga, não revela para Ricky o que Lucy ganhou duas vezes o dinheiro 
que precisava. Manter o cheque mostrava uma atitude ousada de uma 
mulher que deveria ser submissa ao marido e optava por enganá-lo. I 
Love Lucy não pregava a protagonista como alguém que seguia o 
exemplo de esposa exemplar – no fim, Lucy sempre fazia o que ela 
queria.  

Com o perfil de cada uma das personagens bem sinalizado e 
segmentado, Fuquim vai além da complementação que as duas trazem 
para trama, opinando que “Lucy e Ethel criaram as bases para as 
personagens femininas que estavam surgindo na televisão” (FUQUIM, 
2008, 18). Assim, I Love Lucy influenciaria as séries que viriam mais 
tarde, criando uma espécie de modelo de personalidades das 
personagens mulheres. Como mencionei antes, a série é reconhecida 
como um marco na estrutura da sitcom. Entretanto não só dentro das 
telas houve uma revolução no modelo da narrativa, a vida da série no 
mundo fora da telinha rende uma observação a parte.  



Quando I Love Lucy foi adaptada para a televisão, a protagonista 
Lucille Ball resolveu trazer o seu marido para substituir o então ator que 
a acompanhava no rádio. Ball, já bastante famosa pelo seu trabalho na 
rádio, solicitou o papel de seu marido na televisão para seu esposo na 
vida real, Desi Arnaz, um cubano. O canal CBS ficou receoso em 
colocar a atriz - branca, ruiva, enfim, o perfil desejado da mulher 
estadunidense - contracenando com um latino. O casamento da vida real 
poderia não ser aceito nas telas. Lucy era a representação da mulher 
americana e esta, em teoria, se casava com outro americano, não com 
um homem de outra raça.  

Depois de muita insistência e ameaças de deixar o programa, 
Lucile Ball abriu uma empresa de produção com o seu marido e decidiu 
bancar a produção de um episódio piloto. (PELLEGRINI, 2013) A 
insistência deu certo e a CBS acabou cedendo não apenas para deixar 
Arnaz no papel, mas o canal também teve que aceitar o novo modelo 
que a série propunha. A sitcom funcionou tão bem que virou modelo de 
produção para todos que o sucederam, inclusive em outros países, como 
é o caso de Alô Doçura.  

Falando da primeira série brasileira, é importante pontuar que a 
produção de séries no Brasil foi mais demorada do que em outros países. 
Com as dificuldades tecnológicas e de exportação da tecnologia, a 
exibição e a produção foi um pouco mais lenta do que em relação aos 
países Europeus e aos Estados Unidos. Ainda assim, estima-se que o 
Brasil contou com cerca de 10 séries produzidas na década de 1950. 
Como o cenário de conservação da produção audiovisual no Brasil é 
muito precário, números precisos são difíceis de encontrar. Se o cinema 
deixa a desejar na preservação das obras até a década de 1960, a 
televisão só começa a manter o que produz de forma apropriada a partir 
dos anos 1990. Fuquim destaca que “até os anos 1980 as emissoras 
tinham como hábito desgravar sua programação para reutilizar as fitas 
magnéticas em outras produções (...) além das perdas ocorridas pelo 
mau tempo, má preservação, incêndio, mofo ou inundações” (FUQUIM, 
2008, p. 345). 

Não à toa torna-se tão difícil pesquisar a história da televisão 
brasileira, já que a mesma foi destruída com o passar dos anos. Algumas 
séries que serão mencionadas mais para frente neste capítulo não 
possuem registros consistentes nos dias atuais. As suas existências só 
estão preservadas em artigos de jornais antigos ou em memorandos 
feitos por pesquisadores. É possível que nem tudo o que foi produzido 
na televisão brasileira seja avaliado nesta tese, já que é presumível que 
alguma produção tenha ficado para trás na história. No entanto, diante 
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da pesquisa que efetuei, creio que consegui chegar nas principais 
sitcoms protagonizadas por mulheres com algum registro na história da 
televisão brasileira. 

No período aqui analisado, entre as décadas de 1940 e 1950, a 
única série de sitcom protagonizada por uma mulher produzida no Brasil 
do início da televisão até o final dos anos 1950 foi Alô Doçura. Há 
poucos registros da série exibida na TV Tupi, sendo as maiores 
evidências encontradas em relatos de quem assistiu a série e recortes da 
imprensa na época. A sitcom trazia a vida de um casal, colocado em 
situações diversas e geralmente relatando a falta de comunicação entre 
ambos. A grande diferença era o formato de esquetes. As situações 
apresentadas eram tão genéricas que dificilmente o Brasil ficava em 
evidência no que ocorria entre o casal. Ainda assim, devido a falta de 
material, é complicado realizar uma análise mais profunda do conteúdo 
da primeira sitcom brasileira.  
 
2.2 AS REVOLUÇÕES DOS ANOS 60 E 70 

 

Se a década anterior começava a sinalizar uma busca por uma 
mentalidade diferente, a década de 1960 chegou para comprovar a 
tendência. Conhecida mundialmente pelas revoluções, os anos 1960 
mostraram claramente a inocência dando lugar à busca por igualdades. 
De Martin Luther King às resistências contra ditaduras, muitos dos 
movimentos sociais que seguiram pela frente tomaram impulso nos anos 
1960. Na televisão, vemos o reflexo do mundo exterior. O sonho 
americano ainda muito presente no começo da televisão começa a ser 
desmontado e as famílias perfeitas começam a dar espaço para relações 
mais complexas, principalmente ao longo dos anos 1970. 

Pellegrini compila uma crítica que compara os períodos citados, 
mencionando que a década de 1960, comparada com a sua sucessora, 
fica atrás em termos de representatividade e no debate de problemas tão 
atuais. 

Uma avaliação inicial da década de 1960 no que 
diz respeito a televisão pode deixar a impressão 
desta ter ficado alheia à movimentação cultural, 
social e política que marcou a época (...) Tal 
impressão pode ser justificada pela inevitável 
comparação com a década seguinte (anos 1970) 
em que muitos programas fizeram uma opção 
clara pela politização (..) o fato da década de 1960 



não ter sido muito explícita no posicionamento 
diante dos movimentos pelos direitos civis, da 
questão do negro e da mulher (...) enquanto os 
telejornais mostravam manifestações, passeatas e 
piquetes, o mesmo fluxo televisual aliviava a 
tensão dos telespectadores ao mostrar programas 
escapistas  e aparentemente descompromissados 
com  a realidade social (PELLEGRINI, 2013 p. 
64-65) 

 
Para o autor, a falta de posicionamento levou a conclusão que o 

conteúdo dominante era apolítico. No entanto, Pellegrini admite que, 
nos últimos tempos, há um novo olhar sobre a forma com que a 
narrativa foi construída nos anos 1960. Este justifica o posicionamento e 
compreendendo as mensagens leves, mas presentes, que eram emitidas 
pelos sitcoms. “Alguns programas como The Beverly Hillbillies, 
Bewitched e The Addams Family são vistos como alegorias que 
preparam o gênero e o público para os politicoms dos anos 1970” 
(PELLEGRINI, 2013, p.65). Das três, todas tinham núcleos com uma 
formação atípica. The Beverly Hillbillies (CBS, 1962-1971) mostrava 
uma família que ia para Los Angeles após ficarem milionários ao 
descobrirem petróleo em suas terras. O pai era viúvo e vivia com a única 
filha, a sogra e o sobrinho, formando uma composição familiar atípica 
na época.  

The Addams Family (ABC, 1964-66) começava a abraçar um 
subgênero que se tornou muito popular dentro do sitcom, a fantasia. O 
núcleo familiar retratado era uma espécie de família monstro, com 
excentricidades e poderes macabros. Composta por um pai, mãe, filha, 
tio, avó, mordomo e uma mão que tem vida própria, assim como The 
Beverly Hillbillies exibia uma conjuntura patriarcal, porém com uma 
composição diferente. Nesta lista, Bewitched (ABC, 1964-1972), a 
Feiticeira, se difere um pouco das outras, já que é protagonizada por 
uma mulher. Ela também segue a linha fantástica da Família Addams.  

Samantha é a personagem principal de Bewitched. Ela é uma 
bruxa que se apaixona e opta por viver uma vida sem mágicas ao lado 
do marido. O sacrifício de se transformar em uma mulher comum faz 
com que sua mãe Endora decida infernizar a vida do casal para que 
Samantha volte a agir feito uma bruxa. Em uma comparação direta com 
I Love Lucy, observamos que em Bewitched há uma busca muito maior 
da protagonista pela normalidade, pelo papel de ser apenas uma aplicada 
dona de casa. Entretanto, Samantha nunca obedece completamente ao 
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marido e acaba sempre utilizando os seus poderes em situações onde 
não deveria, prato cheio para a comédia de situação.  

Fuquim retruca “(a) série é uma produção que mostra a passagem 
da mulher de ontem (anos 50) para a era moderna. A vida calma e 
tranquila da mulher que se dedicava unicamente ao bem-estar da 
família, do marido e da casa é colocada em xeque” (FUQUIM, 2008, 
p.41). Aqui, trago o a alegoria que Pellegrini destacava ao falar das três 
séries mencionadas, destacando a existência de uma parábola das 
famílias tomando uma forma diferente. Os poderes de Samantha 
representam as façanhas que as mulheres estavam descobrindo sobre si 
mesmas, se vendo como alguém melhor do que a sociedade as via. Aos 
poucos a nossa protagonista descobre que não pode viver sem seus 
poderes, que eles sempre estarão por lá e que ignorá-los não é a melhor 
forma de proceder. A transformação da mentalidade da mulher nos anos 
1960 seguia de certa forma a parábola de Samantha. Friedan fala sobre 
este redescobrimento da mulher: 

Um número crescente de mulheres vem fazendo a 
si própria essa pergunta. Como que despertando 
de um coma indagam: «Onde estou?... Que faço 
aqui?» Pela primeira vez na história observam em 
sua vida uma crise de identidade, crise que 
começou há muitas gerações, piorou com o passar 
dos anos e não terminará até que elas, ou suas 
filhas, tomem uma direção desconhecida e 
descubram a sua nova imagem, de que tantas 
agora necessitam desesperadamente (FRIEDAN, 
1971, p.70) 

 

Aos poucos a nova imagem da mulher era refletida no espectro 
televisivo. As indagações mencionadas por Friedan eram de cunho 
existencial e necessitavam mais do que uma mudança brusca de atitude, 
era preciso que a recolocação da mulher e das personagens fosse feita de 
dentro para fora. Uma mudança brusca poderia além de ser superficial 
chocar a sociedade de uma forma negativa. Assim, as mulheres da 
televisão foram preparando o terreno para o que viria nos anos 70, onde 
o perfil de dona de casa mudaria definitivamente.  

Enquanto isso, Samantha ganhava uma concorrência mágica, das 
telinhas estadunidenses para o mundo: chegava I Dream of Jeannie 
(NBC, 1965-70). Como o título em português traduz, Jeannie é um 
Gênio mostrava um astronauta da NASA que encontrava uma garrafa 
com um gênio dentro. Jeannie era liberada e passava a dividir o teto com 



o seu “mestre”, Major Nelson, responsável por a deixar “livre”. A partir 
deste enredo inicial já podemos fazer diversas análises. Partindo do 
princípio destacado por Andi Zeisler, no livro Feminism and Pop 
Culture, estas mulheres mágicas tinham “poderes imprevisíveis (que) 
serviram como metáforas bastantes óbvias para a rebelião das 
mulheres”41 (ZEISLER, 2008, p. 40). 

Esta rebelião era vista na forma com que Jeannie acabava nunca 
obedecendo a figura masculina nas suas vidas. De uma forma 
atrapalhada, Jeannie, como as suas antecessoras, teimava em fazer algo 
além do que era permitido, saindo da vida monótona de dona de casa em 
busca de emoções diferentes - desobedecendo o seu mestre. A mágica, 
como mencionada por Zeisler, aparece como uma forma diferente de 
colocar o que I Love Lucy havia começado – o modelo de casamento, de 
comportamento e de objetivo de vida das mulheres está se redefinindo. 
Friedan relata o problema da mulher estadunidense de sua época que 
não pensava sobre a sua existência como ser humano de uma forma mais 
profunda. A autora destaca que “(a) mística feminina permite e até 
incentiva na mulher a ignorância da questão de sua identidade. Afirma 
que é possível responder à pergunta «quem sou eu?» Dizendo — 
«Mulher de Tom... mãe de Maria»” (FRIEDAN, 1971, p.64).  

Quando pensamos sobre a categorização da existência da mulher 
por uma imposição da sociedade ligada ao papel do homem – filha de 
Fulano, mulher de Beltrano – fica mais claro enxergar a busca por uma 
emancipação destes vínculos. Existir por si própria é uma necessidade 
que fica mais evidente dentro da sociedade dos anos 1960. O reflexo de 
tal aparece nas personagens da televisão. Samantha começa querendo 
ser apenas a mulher de Darrin, mas acaba percebendo – muito com a 
interferência de sua mãe – que ela é mais do que isso. Jeannie não quer 
ser apenas um gênio, ela quer ser uma mulher livre – mesmo que essa 
mulher livre queira ser a esposa de Major Nelson. 

Apesar das ambições ainda estarem ligadas ao casamento e 
principalmente à figura masculina, já é possível observar a forma com 
que uma rebelião às ordens padronizadas é simbolizada pela busca 
individual de Lucy, Samantha e Jeannie, quando todas, de seu jeito, 
buscam por algo além do que deveriam ser. Mesmo que implicitamente, 
os anseios das protagonistas fogem o esperado, questionam o certo e o 
errado, levam-nas para uma área longe da zona de conforto e 
conformismo. No artigo De ‘papai sabe tudo’ a ‘como educar seus 

                                                        
41 Tradução livre de “unpredictable powers served as way-too-obvious 
metaphors for womanly rebellion” 
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pais’: Considerações sobre programas infantis de TV, por Leila Maria 
Torraca de Brito, a psicóloga fala sobre a dinâmica familiar em séries, 
destacando o fato que “em ‘A Feiticeira’ e ‘Jeannie é um gênio’ é dada 
notoriedade ao fato de que a mulher governa de esguelha, quando, com 
jeito e persuasão, impele sua vontade e influencia o marido, que 
permanece com o poder de representação familiar” (BRITO, 2005, 
p.50). 

Contudo, o fato do poder permanecer com os homens, mesmo 
que as histórias sejam protagonizadas por mulheres, faz com que várias 
criticas sejam tecidas a ambas as séries. Stéphanie Genz e Benjamin A. 
Brabon colocam em Postfeminism: Cultural Texts and Theories que o 
“feminismo de segunda onda atacou o ‘culto da dona de casa’, ilustrado 
por exemplo por programas de televisão populares como o sitcom 
Americano dos anos 1960 I Dream of Jeannie”42 (GENZ e BRABON, 
2009, p.52). Por mais que a rebelião ao perfil submisso da mulher 
apareça, este ainda está presente na narrativa, sem a quebra total dos 
paradigmas. O fato do homem ainda centralizar a narrativa – mesmo que 
a mesma tenha uma mulher como personagem central – faz com que, de 
certa forma, o vanguardismo do retrato da mulher como ser 
independente não seja mais real, pelo menos até os anos 70. 

Ainda assim, I Dream of Jeannie traz outras características que 
fogem do comum para época: ao contrário de Lucy e Samantha, Jeannie 
não era casada com Major Nelson43. A relação dos dois era 
extremamente ousada para a época, ao passo que existia um 
envolvimento amoroso, os dois viviam juntos, mas não eram casados. O 
figurino da personagem também era audacioso para a época. Ainda com 
a combinação dos fatores, aquela personagem ousada, 
surpreendentemente cativou o público da época. Fuquim põe Jeannie em 
destaque quando fala das mulheres nas telas dos anos 1960, 
considerando a alegoria como uma forma de apresentar ao mundo a 
mulher moderna. A própria colocação de uma protagonista nada 
convencional para fazer par com um militar traria a quebra de 
convenções.  

Nelson representa essa sociedade de homens 
apegados às tradições e às hierarquias e que, de 
repente, vê seu mundo ameaçado pela presença de 

                                                        
42 Tradução livre de “(s)econd wave feminism attacked the ‘cult of the 
housewife’, illustrated for example by popular television programs such as the 
1960’s American Sitcom I Dream of Jeannie” 
43 A união oficial só ocorreu no período final da série. 



uma figura que representa o oposto (...) a figura da 
mulher jovem que não está preocupada com o seu 
futuro. Quer conhecer o mundo, viver aventuras, 
desfrutar a vida (FUQUIM, 2009, p.46-7). 

 
A protagonista de I Dream of Jeannie, ainda que recebesse 

críticas, chegava a um lugar diferente que a primeira e única 
personagem negra protagonista de sitcom nas duas décadas em questão 
chegou. A série Júlia (NBC, 1968-1971), sobre uma enfermeira viúva 
que voltava ao trabalho após perder seu marido na guerra do Vietnã 
recebeu inúmeras criticas pela representatividade da protagonista. Em 
plena década de 60, diante tantos movimentos sociais destacando o 
preconceito contra negros, Júlia aparece vivendo em uma comunidade 
branca, tendo uma vida sem nenhum tipo de influência pela sua cor, 
como se ser uma negra, viúva, criando um filho sozinho, fosse algo 
extremamente comum e aceito sem problemas pela sociedade. “Não era 
justo colocar o fardo de representação em uma série apenas, mas os 
papéis de negros na TV eram mínimos, tornando as poucas personagens 
negras que existiram muito importantes – para membros da Comunidade 
Africana Americana”44 (SPANGLER, 2003, p.91) critica Lynn Spangler 
em Television Women from Lucy to Friends: Fifty years of Sitcoms and 
Feminism. A autora reconhece que Julia tinha a pressão de ser 
representativa. De instigar, mas não realizou o papel questionador que 
poderia. 

Spangler pontua que diante do realismo que mostrava o que 
estava acontecendo nas ruas, era destoante colocar personagens que 
fugissem inteiramente do debate, como ocorria com Julia. A autora 
ainda destaca que na série havia espaço para conversas sobre o sexismo 
na sociedade, como no episódio The Interview no qual um médico, chefe 
de Julia pede para ela dar uma voltinha na frente dele, depois de dizer 
que está cansado de trabalhar com enfermeiras feias. Para Spangler, o 
fato é que os autores da série aceitavam alguns questionamentos que 
eram levantados na época, mas a questão social era descartada por ainda 
serem inaceitáveis (SPANGLER, 2003). Não que o racismo estivesse 
completamente fora de pauta, em alguns episódios questionamentos 
apareciam. Mas como Spangler coloca, devido ao baixo número de 

                                                        
44 Minha tradução de “It was unfair to put such a burden of representation on 
one series, but the roles of blacks on TV were minimal, making few black 
characters that existed very important - to members of the African American 
Community” 
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negros na televisão, esperava-se uma representação que trouxesse mais 
questionamentos e menos conformidade. Para finalizar o pensamento, 
Demitria Shabazz considera que “quando se trata de sitcoms como Julia, 
a indústria não fez jus ao realismo e a relevância social”45 (SHABAZZ, 
2005, p.153).  

Se até então o fato de questionamentos se darem discretamente 
era grande alvo de críticas nas sitcoms, a história da televisão começa 
efetivamente a mudar na década de 70. Depois de séries que 
introduziram assuntos e fizeram uma espécie de preparação do público 
para o mundo que estava se formando lá fora, surge uma das Sitcoms 
simbólicas neste período: All in the Family (CBS, 1971-1979). 
Traduzida no Brasil para “Tudo em Família”, ela foi a inspiração para a 
criação da maior sitcom brasileira de todos os tempos – A Grande 
Família (Globo, 1972-75 e 2001-14). A série estadunidense, por sua vez, 
inspirada em uma versão britânica Till Death Do Us Part (BBC, 1965-
75), mostrava o cotidiano de uma família liderada pelo patriarca Archie 
um homem preconceituoso, sexista, racista, “defensor da moral e dos 
bons costumes”. A diferença de All in the Family de antecessoras é que 
Archie acaba sendo colocado como uma figura ridícula e inadequada, 
expondo o quanto seu perfil é desnecessário na modernidade. 

É importante esclarecer que as duas personagens principais da 
série Edith, mulher de Archie, e Gloria, a filha, não tinham a relevância 
do patriarca. O marido de Gloria, Michael, era quem mais se opunha ao 
sogro e, por consequência, os debates mais relevantes partiam dos dois 
homens, enquanto as mulheres apareciam mais como pacificadoras. A 
série, no entanto, recebe menção neste capítulo por levantar 
questionamentos que foram vanguardistas. Reconhecida ainda nos dias 
de hoje como um grande marco na televisão, pautou críticas àqueles que 
mantinham pensamentos retrógrados nos anos 1970. Gloria é 
reconhecida como uma feminista lutando por um espaço na família, 
apoiada pelo marido e criticada pelo pai. All in the Family também dá 
origem em um spin-off46 à sitcom já mencionada Maude, que será 
abordada mais para frente. 

A adaptação brasileira da década de 1970 seguiu o modelo de 
críticas sociais. Na primeira versão de A Grande Família, o patriarca é 

                                                        
45 Minha tradução de “when it comes to sitcoms such as Julia, the industry 
downplayed social realism and relevancy” 
46 Quando um personagem ganha uma série correlata onde o personagem em 
questão vira protagonista de uma nova história que ocorre em paralelo ou em 
continuidade à série matriz. 



Lineu, casado com Dona Nenê. A família do Brasil é maior – são três 
filhos, dois homens: Júnior, estudante de medicina com tendências 
esquerdistas; e Tuco, hippie. A filha é casada e seguiu a carreira da mãe 
– dona de casa. Seu marido, Agostinho, é garçom de um motel e 
responsável em grande parte pelas histórias cômicas da série. Por fim, o 
avô também faz parte da sitcom. Na versão dos anos 2000 o personagem 
Júnior foi cortado da história, eliminando em parte os questionamentos 
do contexto social tão presentes nos anos 70. Mais para a frente, 
retornarei à nova versão da série. No que diz respeito a primeira 
adaptação de A Grande Família, Fuquim a destaca como: 

 
Um marco da TV brasileira, pois o grupo passou a 
imprimir críticas sociais e políticas nos episódios, 
que mostravam uma família de classe média baixa 
tentando driblar os problemas econômicos e 
políticos pelos quais o Brasil da década de 1970 
passava. Temas como censura, inflação, 
desemprego, falta de dinheiro, de segurança e de 
perspectivas, entre outros, eram tratados em 
diversos episódios, muitas vezes de forma sutil 
para não ser censurada. Mesmo assim, muitas 
falas e cenas inteiras foram cortadas ao longo de 
sua produção. (FUQUIM, VEJA, 2013)47 

  

No entanto, o que Fuquim não relata é que as mulheres da 
primeira versão de A Grande Família eram, meras coadjuvantes na cena 
de debate conduzida inteiramente pelos homens da família. 

Em território brasileiro, foram cerca de 33 séries – entre sitcoms e 
dramas – produzidas nos anos 1960 e 1970. Destas, a mencionada 
previamente Alô Doçura abriu espaço para A de Amor (1967) que reunia 
novamente os atores protagonistas de Alô Doçura, Eva Wilma e John 
Hebert em papéis bem semelhantes à primeira sitcom brasileira. Em 
1969, As Confissões de Penélope foi ao ar, sendo exibida apenas 
naquele ano. A série era uma sitcom, em que a protagonista, também 
retratada pela atriz Eva Wilma, conversava com um analista sobre a sua 
vida. A protagonista não tinha muitos problemas, o foco era a resolução 
das situações cômicas da sua vida. (FUQUIM, 2009). Nos anos 1960 há 

                                                        
47 Matéria “A primeira versão de a grande família”, publicada no site revista 
Veja, em 10/11/2013 disponível em 
http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/series/series-brasil/a-primeira-versao-
de-a-grande-familia/ (último acesso em 12 de outubro de 2015) 



68 
 

apenas mais uma série protagonizada por uma mulher: TNT, sobre três 
modelos. Com trata-se de uma série de aventura, descarto realizar uma 
análise mais profunda no presente texto.  

No final da década de 1970 surgem duas séries protagonizadas 
por mulheres no Brasil. A comédia Kika & Xuxu (Globo, 1978) tinha 
uma narrativa no estilo surreal, fugindo dos padrões estéticos da época. 
A cada episódio a história e o local se alteravam, porém a narrativa 
sempre envolvia um casal, onde a mulher, Kika era bastante sensual e 
frequentemente aparecia em trajes reveladores. Contextualizando com a 
época, onde o cinema brasileiro contava com uma grande produção de 
filmes do gênero pornochanchada48, Kika & Xuxu não foi extremamente 
ousado época. Sem uma recepção considerável, ela não foi exibida por 
muito tempo (FUQUIM, 2009) e quase nada restou da/sobre a série. 

Mesmo com “o movimento de mulheres nos anos 70 (trazendo) 
uma nova versão da mulher brasileira, que vai às ruas em defesa de seus 
direitos e necessidades e que realiza enormes manifestações de denúncia 
das desigualdades” (SOARES, 1995,  p.36) a televisão ainda não refletia 
isto nas telas através das séries nacionais. As novelas ganhavam cada 
vez mais espaço nas grades das emissoras e o modelo sitcom não era tão 
requisitado pelos produtores, nem pelo público. Igualmente, com poucas 
exceções, as mocinhas com forte ligação amorosa com algum homem 
ainda se sobressaiam nas mídias.  

A série nacional mais importante para a representatividade da 
mulher foi uma destas exceções. Malu Mulher (Globo, 1979-1980) era 
uma série dramática sobre uma socióloga recém-divorciada que retorna 
ao mercado de trabalho para sustentar a sua filha. Embora não seja uma 
comédia, destaco a série pela mesma ter marcado a televisão brasileira 
ao trazer uma mulher independente para o protagonismo. Mesmo com 
envolvimentos amorosos, há mais profundidade do que ocorria em casos 
como Alô Doçura e Kika & Xuxu. Para compreender um pouco mais da 
relevância da séries neste trabalho, é fundamental saber que Malu 
Mulher foi inspirada em uma série de comédia estadunidense 
considerada um marco no retrato das mulheres na comédia seriada: The 
Mary Tyler Moore Show (CBS, 1970-1977). Contudo, há especulações 
que o gênero drama tenha sobreposto a sitcom na “versão” brasileira 

                                                        
48 Sobre pornochanchada - A pornochanchada redescobre o grande potencial 
sexual da mulher brasileira, na década de 70, mas explora de forma agressiva e 
acintosa a fantasia masculina no binômio desejo/sexo. GUBERNIKOFF, 2009, 
p.75 
 



pelos produtores tupiniquins acreditarem que uma história sobre uma 
mulher separada não seria bem vista como comédia no Brasil.  

Voltando a inspiração de Malu Mulher, The Mary Tyler Moore 
Show mostrava a protagonista Mary Richards, uma mulher que aos 30 
anos, após o término de um relacionamento, resolve mudar-se para uma 
grande cidade em busca de um recomeço. Na tese de doutorado 
Situation Comedies and the Single Women of Television, Ashili Dykes 
explica que a ideia inicial era que Mary fosse divorciada, mas o canal 
ficou hesitante em sustentar uma mulher divorciada no papel principal. 
(DYKES, 2011). Mary era muito diferente dos estereótipos da dona de 
casa, tantas vezes retratado na televisão. Ela tinha mais do que 30 anos; 
ela tomava pílula sem estar comprometida; ela tinha amigos homens e, 
por fim, não estar casada não era algo que a afligia. Os tabus da época 
não encontravam sustentações dentro da sitcom. “Pela primeira vez ser 
uma personagem solteira não fez com que o papel dela fosse digno de 
pena ou uma vilã”49 (DYKES, 2011, p.39).  

Assistir a protagonista desbravar o mundo, encontrar uma 
carreira, ser feliz, sem depender de um homem para tal, foi um respiro 
fora do que era habitual na televisão e, por que não, da vida real em si. 
Era uma nova perspectiva da mulher chegando às telas com uma ótima 
recepção do público e da crítica. Bonnie Dow atenta em Prime-time 
Feminism: Television Media Culture, and the Women’s movement since 
de 1970 (Feminist Cultural Studies, The Media, and Political Culture), 
para o vanguardismo da série no quesito de mudar a ambientação da 
sitcom de um cenário caseiro para o trabalho. Esta mudança influenciou 
Sitcoms que vieram depois, que passaram a retratar com mais frequência 
lugares longe da casa dos protagonistas. (DOW, 1996) 

Contudo, a independência da protagonista não significa que The 
Mary Tyler Moore Show está blindada do sistema patriarcal. “A falta de 
um anel de casamento não libertou Mary do papel de gênero que era 
esperado da mesma cumprir em sua família do trabalho”50 (DYKES, 
2011, p.39). Ou seja, ela ainda exercia a representação de valores 
tradicionalmente atribuídos as mulheres, como a pacificação do 
ambiente, o cuidado com os companheiros de trabalho, a delicadeza. 
Mary era uma mulher feminina, ainda que fosse independente.  

                                                        
49 Minha tradução para “For the first time, a character’s single status did not 
relegate her to a pitiable or villainous role” 
50 Minha tradução para “her lack of a wedding ring did not free Mary from the 
gendered roles she was expected to play in her make-shift workplace family” 
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A série The Mary Tyler Moore Show em si começa com a 
protagonista saindo da cidade onde está seu ex-namorado, um médico 
recém-formado. Ela deixa a vida amorosa de lado pela oportunidade de 
ir em busca de uma carreira. A vinheta de início mostra Mary chegando 
na cidade grande ao som da música tema da série, de Hasker Du, que diz 
“Como você vai conseguir sozinha? Esse mundo é muito grande/ 
Garota, desta vez você está sozinha/ mas é hora de você começar a 
viver/ (...)apesar disso, você poderá conseguir51. A música faz alusão 
sobre a grande mudança na vida da protagonista. Será que ela vai 
conseguir vencer na cidade grande? Pela montagem da vinheta 
acompanhamos a viagem de Mary, o que ela deixou para traz em busca 
de um futuro diferente. 

A trama efetivamente começa com a chegada de Mary a 
Minneapolis, quando a protagonista vai atrás de um apartamento 
indicado por uma amiga. Neste momento conhecemos duas personagens 
que se tornam suas grandes amigas Phyllis e Rhoda - as duas mais tarde 
teriam seus próprios spin-offs. Em seguida Mary vai para uma entrevista 
de trabalho onde conhece seu futuro chefe, que de início fala que 
pensava em contratar um homem para a vaga. Ainda assim, ele conversa 
com Mary. Ele a questiona sobre a sua religião e seu estado civil. Mary 
reluta dizendo que as perguntas são impróprias “parece que você está 
perguntando várias questões pessoais que não têm nada a ver com as 
minhas qualificações para esse emprego”, responde a protagonista. A 
atitude rebelde da mulher faz com que ela seja contratada para a posição 
de produtora assistente do jornal. 

No novo trabalho, Mary percebe que não tem muitas tarefas a 
realizar. Ainda no mesmo episódio, na sequência, quando ela volta para 
casa e está sozinha, Mary recebe uma visita inesperada: seu chefe, 
bêbado, invade a sua casa. Mary então começa a questionar seu próprio 
sucesso. A mulher fica em dúvida se conseguiu o emprego por causa da 
sua qualificação ou se está empregada por que o chefe quer dormir com 
ela. Todavia, conforme a cena acontece, o chefe a surpreende falando do 
amor pela sua esposa que está viajando, reclamando de como sente falta 
da parceira. O chefe então pede para utilizar a máquina de escrever de 
Mary para redigir uma carta para a esposa. Vemos como é rotineiro para 
uma mulher questionar o seu sucesso, sempre esperando que não existe 
bondade de estranhos.  

                                                        
51 Minha tradução de “How Will you make it on your own?/This world is 
awfully big/ Girl this time your all alone/ but its time you started living/you 
might just make it after all” 



O episódio piloto de The Mary Tyler Moore Show ainda conta 
com o ex-noivo da protagonista. Ele vai até a casa de Mary enquanto o 
chefe da protagonista está digitando a carta para sua esposa. Após uma 
conversa, a protagonista acaba de vez com o ex e o manda embora após 
o mesmo sugerir que ela terá um caso com o chefe. O episódio piloto dá 
o tom da sitcom. Ao longo das temporadas as tramas vão se 
diversificando, mas a luta de Mary continua. Dow coloca como marcas 
da protagonista “ela é uma mulher sofisticada o suficiente para 
reconhecer sexismo quando ela o vê, mas não é necessariamente 
assertiva o suficiente para fazer algo sobre”52 (DOW, 1996. p. 31). 
Assim, a linha de feminismo de Mary é mais branda. Ela não chega a 
fazer parte de um movimento mais contundente. Como Dow coloca, 
Mary não tem reações mais incisivas quando se vê em uma situação 
sexista. A protagonista tende a identificar e contornar a situação, seja 
com inteligência ou com humor. 

 Não obstante, o posicionamento contrário ao casamento é 
mostrado de uma forma clara no começo da série. Uma mulher, na casa 
dos 30, negando se casar com um médico é algo que chamava (talvez 
ainda chame) atenção na nossa sociedade patriarcal. No primeiro 
episódio há pequenas dicas que mostram como um casamento pode ser 
sofrido para a mulher, do chefe que ignora as ligações da mulher – 
mesmo falando que ama a esposa – à Phyllis ironizando o casamento em 
si ao dizer que por mais que casar possa ser bom é necessário encarar 
que o casamento “significa uma certa quantidade de sacrifícios, 
altruísmo, negação do próprio ego, sublimação, acomodação, rendição”.  

Como um todo, a mensagem se diferenciava um tanto das sitcoms 
voltadas à estrutura familiar, que sempre mostravam como a família 
valia a pena apesar de tudo. Por mais que The Mary Tyler Moore Show 
fosse um sitcom recheado de piadas, havia uma mensagem de alerta que 
claramente não estava presente em outros programas. 

É importante pontuar que a série foi ao ar cerca de um mês depois 
de uma simbólica marcha pela igualdade entre os sexos que reuniu 
milhares de mulheres em todos os cantos dos Estados Unidos para 
comemorar os 50 anos do direito de voto das estadunidenses, além de ter 
sido também uma forma delas se manifestarem contra o sexismo no 
país. É possível vincular o crescimento da personagem Mary na cultura 
dos EUA com a popularização da segunda onda do feminismo. Para 

                                                        
52  Minha tradução de “she is a woman sophisticated enough to recognize 
sexism when she sees it, but she is not necessarily assertive enough to do 
something about it” 
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Dow, havia uma recepção relativamente aceitável da mídia para o 
feminismo de Friedan e isso auxiliava na divulgação dos ideais do 
movimento. O apoio transparecia principalmente no que envolvia uma 
igualdade maior na educação, empregos, e na forma que a mulher era 
representada na mídia (DOW, 1996). Nesta lógica, Dykes dialoga com 
Dow, colocando que a representação na televisão, por exemplo, se abria 
a modelos como Mary Richards, que apresentava a mulher fora da 
cozinha e dentro do mercado de trabalho. 

 
O programa tinha o cuidado de apresentar uma 
imagem do feminismo liberal, na qual se 
acreditava que a igualdade entre os gêneros 
poderia ser alcançada sem alterar estruturas 
sociais existentes, em oposição com o feminismo 
radical que afirmava que uma nova estruturação e 
reorganização das estruturas sociais era necessária 
para alcançar a igualdade entre os gêneros. Por 
firmemente se situar em uma ponta mais “segura” 
do movimento de liberação das mulheres, The 
Mary Tyler Moore Show apresentava elementos 
do feminismo e seus efeitos no local de trabalho, 
começando desde o primeiro episódio53 (DYKES, 
2011, p.40) 

 

A tática de abordar a desigualdade entre os gêneros com um 
toque mais sutil, por mais superficial que tenha sido, tornou-se uma 
estratégia para que assuntos polêmicos fossem debatidos de forma 
natural. A característica se manteve ao longo da série, mostrando 
situações voltadas à adaptação de Mary à nova vida e, com o passar do 
tempo, novidades no seu cotidiano. As tramas seguiam modelos 
semelhantes ao segundo episódio da primeira temporada, quando ela se 
depara com o fato de não ser mais considerada jovem, ou no episódio do 
começo da terceira temporada quando ela descobre que ganha menos do 

                                                        
53 Minha tradução de “The show was careful to present an image of liberal 
feminism, which believed that gender equality could be achieved without 
altering existing social structures, as opposed to radical feminism, which 
espoused that a total uprooting and reorganization of social structures was 
necessary in order to achieve gender equality. By firmly situating itself on the 
“safer” end of the women’s liberation movement, The Mary Tyler Moore Show 
was able to present elements of feminism and its effects on the workplace, 
beginning with the pilot episode” (DYKES, 2011, p.40) 



que homens que exercem a sua função. Apesar de levar o 
questionamento de diversos assuntos sérios com um toque mais leve, 
por vezes ironizando e trazendo o humor através desta ferramenta, The 
Mary Tyler Moore Show teve diversos momentos em que a comédia não 
sobressaía ao tom mais questionador da série. 

Fuquim fala da importância da série para a sociedade americana 
ao dizer que Mary “se transformou no modelo de ideal das jovens 
mulheres americanas que buscavam um lugar ao sol. Uma porta-voz, 
mesmo das sonhadoras que não tomavam uma atitude para mudar” 
(FUQUIM, 2009, p.98). A relevância de The Mary Tyler Moore Show 
evidentemente retornou às telas, onde a protagonista virou um símbolo 
para as personagens mulheres da televisão e inspirou outras 
revolucionárias do perfil feminino ficcional.  

A série Maude (CBS, 1972-1978) foi uma das que seguiu o 
exemplo de Mary. Apesar de ter ido ao ar  um pouco após o início da 
série de Mary Richards, Maude trazia o feminismo nas telas para um 
outro patamar. A série mostrava a vida de uma mulher de meia idade, no 
quarto casamento, que tinha um ponto de vista político extremamente 
liberal. Abertamente democrata54, ela defendia direitos sociais, o fim do 
sexismo e do racismo além de apoiar abertamente o aborto. No episódio 
Maude’s Dillema, aos 47 anos, a protagonista descobre que está grávida 
e decide abortar. O procedimento é legal no estado em que ela mora, 
porém, obviamente, a decisão implica em muitos outros fatores. 

No começo deste mesmo episódio a filha de Maude, Carol, 
explica para a empregada doméstica, Florida, sobre o uso de Ms o invés 
de Mrs ou Miss na frente de seu nome. Em inglês, Miss implica que a 
mulher é solteira, enquanto Mrs implica que a mulher é casada. Para os 
homens a sigla Mr não muda. Carol então explica para Florida a 
importância da utilização de Ms já que com a “liberação das mulheres” 
não faz mais sentido ter que utilizar termologias atreladas ao casamento. 
O assunto por si só, já seria válido de análise neste trabalho, afinal, é 
uma crítica didática ao sistema de categorização de pessoas nos EUA.  
Porém, trago para debate o que acontece em seguida no mesmo 
episódio. Maude chega em casa e desabafa com uma amiga Violet, com 
Florida e com a filha Carol sobre a descoberta de estar grávida.  

 

                                                        
54 Nos Estados Unidos há dois partidos políticos majoritários, os Democratas e 
os Republicanos. Enquanto os primeiros são conhecidos por terem um ponto de 
vista liberal, os republicanos tendem a ser mais conservadores.  



74 
 

CAROL:  Olha, há apenas uma forma sensata de 
sair dessa, você não precisa ter esse bebê 
MAUDE: Oh, e o que eu faço? Troco por uma 
bola de vôlei em um programa de trocas? 
CAROL: Você não precisa pensar desta forma, é 
legalizado agora. (sugerindo aborto) 
VIOLET: Quer saber, ela está certa. É legalizado 
no Estado de Nova York, então você deveria 
pensar nisso. 
MAUDE: Eu já pensei. Oh, eu não sei, eu apenas 
não sei! 
  

Maude conversa um pouco mais com a filha e com a amiga, 
inclusive sobre métodos contraceptivos. Carol questiona que é possível 
colocar um homem na Lua, mas as mulheres ainda são obrigadas a 
utilizar métodos ultrapassados para não engravidarem. Mais tarde o 
marido de Maude, Walter, descobre da gravidez e reage de forma 
negativa, ele também não quer um filho na sua idade (49 anos). No final 
do episódio, Carol se reaproxima da mãe e há então um diálogo que 
mudaria o destino da protagonista: 

 
CAROL: Não existe razão nessa terra para você 
continuar com isso na sua idade. Eu sei, você 
sabe, o Walter sabe. 
MAUDE: Eu não quero falar com você sobre isso. 
Não fale sobre isso comigo. 
WALTER: Eu não falei nada, mas agora que você 
(Carol) mencionou, é legalizado no Estado de 
Nova York, não é? 
CAROL: É claro que é, Walter. Mãe, eu não 
entendo por que você está hesitando, quando eles 
transformaram em uma lei você foi a favor. 
MAUDE: É claro que eu fui, eu não estava 
grávida naquela época. 
CAROL: Mãe, isso é ridículo. Sou eu mesmo 
falando isso para você? Nós estamos livres, 
finalmente temos o direito de fazer o que a gente 
quer com os nossos corpos [...] Mãe, me escuta. É 
uma operação simples agora. Quando você estava 
crescendo era ilegal, era perigoso, era sinistro e 
você nunca superou isso. Agora me diz se isso não 
é o que você pensa? [...] Não é sua culpa. Quando 
você estava crescendo aborto era uma palavra suja 



e agora não é mais. Agora você pode pensar sobre 
ele. 

 

Maude ainda conversa um pouco com o marido, que a avisa que a 
apoiará em qualquer decisão e que vai fazer uma vasectomia para que 
isso não ocorra novamente. A temática foi continuada no episódio 
seguinte, com Maude revelando ainda estar com peso na consciência de 
realizar o aborto. Ainda assim, isso não a impede de no final do episódio 
ela optar por terminar a gravidez. Maude contou com o apoio de todos 
os personagens fictícios da série. Fora da ficção, a reação foi outra. 

De acordo com um artigo do Chicago Tribune55, a CBS, canal 
que exibia Maude quis de última hora cancelar a exibição do episódio. 
Os produtores da série não cederam e o sitcom foi ao ar, fazendo história 
para sempre marcando 1972 como o ano em que uma personagem de 
televisão pela primeira vez debateu sobre e optou por realizar um aborto. 
O resultado para o canal: “Audiência enorme, protestos barulhentos”56.  

Em Decoding Abortion Rhetoric: Commuinicating Social 
Change, Celest Condit coloca a recepção da trama de Maude para 
análise:  

“Trazendo a atenção as razões para o aborto de 
Maude – por condenar os motivos dela mais do 
que o aborto por si só – eles sem querer criaram 
um precedente para negociações. No futuro, a 
televisão não deixaria de televisionar aborto, mas 
quase sempre mostraria os motivos para tal de 
uma forma mais cuidadosa e 
problematizada”57(CONDIT, 1990, p. 124) 
 

Assim, para Condit, mesmo se considerada superficial, a 
abordagem abriu caminhos para o assunto na televisão. Ainda que fosse 
uma narrativa ousada, havia debates consistentes sobre a representação 
da mulher Maude. A maior parte das críticas parte do ponto analítico do 

                                                        
55 Disponível em: http://articles.chicagotribune.com/1992-11-
13/features/9204130017_1_mothers-as-donna-reed-messy-family-life-maude-
findlay (último acesso em 13 de outubro de 2015) 
56 Minha tradução de “Huge Audience, Loud protests 
57 Minha tradução de “By drawing particular attention to the reasons for 
Maude’s abortion – by condemning her motives rather than abortion per se- 
they inadvertently created ground for negotiation. In the future, television would 
not back off from televising abortion but rather would portray the motives for it 
in  more careful and complicated fashion” 
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não reconhecimento da sua posição privilegiada ao não questionar 
aspectos fora da sua condição financeira. 

Maude é branca, heterossexual, de classe média alta. Em um dos 
assuntos mais polêmicos do sitcom, quando ela opta pelo aborto, a 
acessibilidade ao procedimento por outras mulheres em condições de 
maior risco não entra na pauta.  

Mesmo o programa tendo uma das maiores problematizações em 
torno do assunto até hoje a questão da acessibilidade ao procedimento 
por mulheres de cor e de classes econômicas deixou a desejar. É 
possível pontuar também que como Maude não trabalhava fora, ela 
poderia ter opiniões fortes e puxar brigas sem arriscar perder seu ganha 
pão. Julgo, no entanto, que esta afirmação deve ser considerada, mas 
não deve desvalorizar a importância dos questionamentos levantados 
pela protagonista. Maude Findlay não trabalhava fora de casa, ainda 
assim trazia os ideais do feminismo para as telas não por ser um símbolo 
da mulher que vai atrás do sucesso profissional – como Mary –, mas por 
dialogar na série com outros personagens abertamente sobre os 
problemas sociais da época.  

Maude era uma mulher velha para os padrões da televisão da 
época (e de hoje também). Não muito feminina, Maude era rude, falava 
grosso e muitas vezes desrespeitava outros que tinham opiniões as quais 
que ela julgava “estúpidas”. Dow diz que “Se Mary foi a figura 
fantasiosa do feminismo, Maude era o pesadelo”58 (DOW, 1996, p .61). 
A filha da protagonista, Carol, era tão politizada quanto a mãe, mas por 
ser mais jovem e mais delicada, acabava não tendo o mesmo impacto 
atrevido de Maude. O feminismo de Carol era mais assertivo que o de 
Mary, mas ela em si era tão feminina quanto a protagonista de The Mary 
Tyler Moore Show. 

Em suma, apesar da série ser um spin-off de All in The Family59 
claramente Maude tornou-se mais viável com o sucesso de The Mary 
Tyler Moore Show. Ainda assim, seu alcance foi inferior ao de Mary. 

                                                        
58 Minha tradução de “If Mary was the fantasy figure of feminism, Maude was 
its nightmare” 
59  Quando mencionei antes, não expliquei que ela apareceu duas vezes como 
uma prima de Edith, casada com Archie. O foco das duas aparições foram o 
choque de opiniões de Maude e Archie, o que lhe renderam sucesso suficiente 
para um spin-off. 



Maude, por exemplo, não foi veiculado no Brasil60. É possível especular 
que a idade da protagonista e/ou os temas polêmicos tenham limitado o 
alcance de Maude. Em plena ditadura, a força de Maude e as pautas 
polêmicas não seguiam o regime totalitário do Brasil. Maude, em 
contraposição à Mary, trazia a tona a imagem de uma mulher 
assumidamente feminista, que não se desculpava por ter opiniões fortes 
e não tinha o instinto dito feminino de apaziguar situações.  

Muitas séries surgiram neste mesmo período. Desta forma, é 
possível destacar as sitcoms apresentadas neste texto como algumas das 
principais influenciadoras de narrativas futuras, remetendo produções 
mais contemporâneas a releituras de tramas apresentadas nesta época. 
Tina Fey, comediante/escritora/atriz, conhecida atualmente como uma 
das defensoras do feminismo no entretenimento, declarou inúmeras 
vezes que Mary Richards foi uma inspiração para a sua vida.61 A 
declaração de Fey surge na defesa de mais papéis relevantes para 
mulheres na ficção, alertando para o impacto da representatividade. Em 
um número geral, Pellegrini declara que a década de 1970 terminou com 
9 Sitcoms entre os 10 programas mais assistidos nos Estados Unidos – o 
outro era o 60 minutes, um especial jornalístico semanal. 

 

2.3 ESTABELECENDO UMA NOVA LINGUAGEM NOS ANOS 

1980 E 1990 

 

As décadas de 1980 e 1990 já contavam com toda uma linguagem 
que foi construída com o passar dos anos. A televisão aberta já estava 
bem estabelecida tanto nos Estados Unidos como no Brasil. O mundo, 
na verdade, já havia aprendido a contar com a caixa de imagens em sua 
sala de estar. Em meio ao fim de ditaduras, queda do muro de Berlim, 
epidemias mortais e o começo de tecnologias que hoje são 
imprescindíveis, a então estabelecida televisão se expandiu. A 

                                                        
60 A série não consta no levantamento feito por Fernanda Fuquim que traz todas 
as séries estadunidenses protagonizadas por mulheres que foram exibidas no 
Brasil, disponível no livro referenciado neste trabalho.  
61 Tina Fey falou sobre a influência de The Mary Tyler Moore Show na sua 
carreira em diversas situações, uma das mais substanciais está nesta entrevista 
para o jornal The New York Times: 
http://www.nytimes.com/2007/09/23/arts/television/23stei.html?pagewanted=all
&_r=0 (último acesso em 10 de outubro de 2015) 
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modalidade a cabo, ou televisão paga como nominada no Brasil, ganhou 
impulso durante este período, revelando um novo espaço, com mais 
lugares para as séries de televisão. 

Nos Estados Unidos, a televisão a cabo foi lançada nos anos 
1970, mas a popularidade veio mesmo na década seguinte. Já no Brasil, 
a TV paga foi lançada em 1989, alcançando um público mais vasto 
apenas no final dos anos 1990. Se a produção de séries para a televisão 
nos EUA foi intensificada nos anos 80 com a entrada massiva da TV a 
cabo nos lares, no Brasil a resposta aconteceu mais para a frente. A 
produção para televisão a cabo só sofreu um aumento considerável com 
a entrada da Lei da TV paga em 2011 – assunto que mencionarei no 
próximo item deste capítulo. 

No Brasil, a atriz Nair Belo foi responsável pelas duas únicas 
Sitcoms protagonizadas por uma mulher na década de 1980: Dona Santa 
(Bandeirantes, 1981-82) e Casa de Irene (Bandeirantes, 1983). Há 
poucos registros das séries, em pesquisa descobri que não há episódios 
completos arquivados de nenhuma das Sitcoms. O que resta são apenas 
sinopses e pequenos fragmentos que mostram parte de tramas. Em Dona 
Santa, Nair Belo era uma motorista de taxi. De acordo com Fuquim, a 
série era progressista por mostrar a protagonista com uma visão aberta 
debatendo com os seus passageiros sobre questões diversas. “A cidade 
grande em um país mal estruturado, burocrático e preconceituoso quanto 
à raça, credo e classe social é vista de forma bem-humorada, mas 
crítica” (FUQUIM, 2008, p. 351). A Casa de Irene trazia uma premissa 
bem semelhante à Dona Santa. A história era em torno de uma viúva, 
dona de uma pensão, e os problemas diversos que tinha com seus 
hóspedes e empregados. O diferencial vem com personagens 
coadjuvantes mais desenvolvidos, como Gina, uma mulher abertamente 
declarada feminista. 

Quando fala sobre a televisão em geral nos anos 1980, Fuquim 
considera que a ampliação de veículos de exibição fez com que “as 
séries de TV começaram a tomar uma outra forma. Novos elementos 
narrativos, diferentes desenvolvimentos de personagens, histórias e 
estéticas começaram a surgir” (FUQUIM, 2008, p.123). Contrariando a 
autora, Pellegrini coloca que a década foi de poucas experimentações no 
sitcom, tendo em vista que o maior feito foi a liberação do gênero da 
comédia social-realista (PELLEGRINI, 2013), com Sitcoms que 
atuavam menos no lado da crítica e mais nas ocasiões cômicas 
ocasionais.  

Acredito que o ponto de vista de Pellegrini é demasiado 
estrutural, enquanto de Fuquim é solidificado em uma base acrítica. As 



temáticas abordadas por diversas séries da década de 1980 e 1990 
buscavam o pós-colonial, dando luz a personagens que antes não tinham 
destaque, com problemas que antes não eram debatidos. Protagonistas 
diferentes dos que eram costumeiros e tramas atípicas para o gênero 
tiveram uma abertura bem maior com a chegada da década de 1980. Se 
quando The Mary Tyler Moore Show foi lançado havia o receio de 
exibir uma protagonista divorciada, nos anos 1980 este tabu ficou para 
trás. De fato, várias séries abordavam a vida da mulher sem o marido.  

A sobrevivência após o divórcio ou em alguns casos a partir da 
morte do parceiro tornou-se tema de muitas séries de drama e Sitcoms, 
que conseguiam ignorar de vez o medo de exibir a mulher desvinculada 
do homem por opção. Kate & Allie (CBS, 1984-1989) trazia duas mães 
divorciadas que resolviam morar juntas, auxiliando uma a outra na 
criação dos filhos. A duas eram heterossexuais e eventualmente tinham 
namorados, mas a vida amorosa na série sempre ficou em segundo 
plano. No começo da série, Kate trabalhava fora enquanto Allie tomava 
conta da casa. Mais para a frente, as duas abriram um negócio juntas.  

Já Designing Women (CBS, 1986-1993) mostrava o dia a dia de 
quatro mulheres que trabalhavam em uma firma de design interior. Cada 
uma representava um tipo de personalidade bem distinta: Julia, 
presidente da empresa, abertamente feminista e de esquerda liberal; 
Mary Jo, recém divorciada, mãe de dois filhos e muito tímida; Suzanne, 
supervaidosa, ex-miss Georgia62 e divorciada três vezes; e Charlene, 
considerada ingênua e romântica. As tramas sempre contavam com a 
mistura das personalidades das quatro mulheres e tinham o espaço de 
trabalho como ambiente central. No artigo Performance of Feminine 
Discourse in Designing Women, Bonnie Dow relata que um dos grandes 
pontos positivos da série for a forma em que os relacionamentos entre as 
protagonistas se dão com “suporte emocional em um ambiente sem 
competitividade”63 (DOW, 1992, p. 141).  

Trazer grupos de mulheres para as telas atuando como 
protagonistas aconteceu com mais frequência nos anos 1980 do que 
anteriormente. Um dos grandes destaques da década foi a série The 
Golden Girls (NBC, 1985-1992), traduzida no Brasil como As 
Supergatas. A série não só era estrelada por quatro mulheres como todas 
tinham mais de 50 anos. O grupo - com três viúvas e uma divorciada - 

                                                        
62 Georgia é um estado nos Estados Unidos. 
63 Minha tradução de “supportive, non-competitive environment” 
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dividia uma casa na Florida64 , falava abertamente sobre sexo e mostrava 
que a vida da mulher continua com o fim do casamento (ZEISLER, 
2008). 

Em Critical Thinking About Sex, Love, and Romance in Mass 
Media, as autoras Mary-Lou Galician e Debra L. Mers contrastam a 
forma na qual a idosa é retratada na media com a forma inovadora que 
The Golden Girls trata as mulheres. “Ao invés de ignorar e marginalizar 
a mulher de idade”65 (GALICIAN e MERS, 2007, p.107) a série dava 
notoriedade aos problemas das protagonistas, fossem eles de 
relacionamentos com homens, com filhos ou com o próprio corpo. Elas 
não são retratadas como velhas loucas ultrapassadas, Dorothy, Rose, 
Blanche e Sophia se vestem bem, são vaidosas, trazendo um lado então 
não mostrado da mulher de idade. “Apesar delas todas serem avós, esse 
aspecto não figura no centro da existência das personagens. Ao invés de 
retratar inatividade sexual, todas elas namoram e fazem sexo durante a 
série”66 (GACILIAN e MERS, 2007, p.108) 

Despir a mulher acima dos 50 do perfil de avó era (é) algo raro no 
audiovisual. Nem em filmes e nem na televisão a mulher era comumente 
valorizada fora do estereotipo de avó. Com a busca pelo male gaze, o 
que o homem deseja ver na televisão, um padrão estético – e de idade – 
pode ser facilmente encontrado na televisão e nas mídias em geral, 
baseado em torno dos desejos masculinos (BENSUSAN, 2004). 
Podemos associar esta padronização ao fato de encontrarmos tantos 
homens fortes em contraposição à mulheres dependentes nas telas. 
Quando Jonathan Schroeder relembra Laura Mulvey afirmando que o 
“filme é um instrumento do olhar masculino, produzindo representações 
de mulheres, a boa vida e as fantasias sexuais do ponto de vista 
masculino67 (1998, p.208) há a evidenciação do estreitamento de laços 
do capitalismo com o patriarcado. O poder de compra patriarcal 
consegue manipular por muitas vezes o conteúdo visto nas telas, sendo 
intrínseco na educação e no privilégio de grande parte da população. 

                                                        
64 O estado da Florida é conhecido nos Estados Unidos como um estado destino 
para aposentados  
65 Minha tradução de “Rather than ignoring or marginalizing older women” 
66 Minha tradução de  “Although they are all grandmothers, they do not feature 
that role as the Center of their existence. Instead of portraying sexual inactivity, 
all of them date and have sex during the series” 
67  Tradução livre de 'Film has been called an instrument of the male gaze, 
producing representations of women, the good life, and sexual fantasy from a 
male point of view' 



Quebrar o ciclo de representatividade estereotipada que alimenta o 
patriarcado (e vice-versa) começa por desconstruir o olhar masculino 
das obras audiovisuais, possibilitando o flerte dos patrocinadores com os 
ideais feministas ao passo que essas narrativas se tornam mais populares 
e requisitadas. 

Retomo aqui uma reflexão que comecei no final do primeiro 
capítulo e que será debatida ao longo de toda esta tese: de certa forma, 
nós, mulheres, nos habituamos a nos colocar no lugar dos homens e 
criar uma empatia com o personagem masculino. No entanto, o inverso 
não procede. A capacidade de se envolver com uma narrativa 
protagonizada pelo sexo oposto não se aplica aos homens, que foram 
acostumados a ver seu sexo como forte e o sexo oposto como apenas um 
elemento sexual. Nós, pela falta de mulheres em espaços ficcionais, 
aprendemos a fantasiar em cima de um personagem diferente de nós 
mesmas. Mesmo não nos representando, conseguimos sentir empatia.  

Sendo assim, não é surpresa que as mídias colocavam – e ainda 
colocam – mulheres mais jovens como parceiras de homens mais 
velhos. Contudo, a recíproca é imensamente mais rara. Enquanto 
homens mantendo relacionamentos com mulheres mais jovens é visto 
com normalidade, o inverso passa por um forte julgamento da sociedade 
– e, consequentemente, nas telas. Escandalizando esta disparidade, ainda 
no seu ano de estreia, em 1985, The Golden Girls tem o episódio 
Blanche and the Youngerman, em que a mulher começa a sair com seu 
instrutor de ginástica. Ele tem cerca da metade da idade de Blanche. 
Apesar de gerar comentários maliciosos/sarcásticos das amigas, ela tem 
o apoio do grupo. A situação pode ser comparada diretamente com o 
episódio68 em que Mary Richards (em 1973) resolve sair com um 
homem sete anos mais novo e, ao contrário de Blanche, recebe avisos de 
suas amigas e colegas de trabalho para não se envolver com ele (Um 
breve spoiler: o relacionamento de Mary não dá certo por ele ser muito 
imaturo). 

Mostrar que a vida das mulheres com mais idade era tão 
movimentada quanto a de jovens foi definitivamente uma das façanhas 
de The Golden Girls. Com raríssimas exceções, os episódios sempre 
mostram pelo menos uma das mulheres tendo encontros amorosos, 
muitos deles ocasionais. Alguns outros tópicos foram tratados durantes 
as temporadas do sitcom, como na terceira temporada, em Blanches 
Little Girl quando a filha da protagonista visita a mãe. Como não via 

                                                        
68 O episódio Angels in the Snow foi ao ar na quarta temporada de The Mary 
Tyler Moore Show. 
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Rebecca há quatro anos, Blanche não sabia que a filha tinha engordado. 
No começo ela tenta forçar Rebecca a emagrecer e fica extremamente 
frustrada ao julgar que a filha não é vaidosa como ela. Rebecca pede 
para que a mãe a aceite como é e entenda que ela está feliz como seu 
corpo. 

No fim do episódio, Rebecca apresenta o namorado para as 
amigas da mãe. O homem fica constantemente fazendo piadas com o 
peso de Rebecca, a humilhando na frente das outras mulheres. O grupo 
fica indignado com a forma com que o homem trata a garota e Blanche 
resolve se manifestar após saber que os dois pretendem se casar.  Trazer 
o debate de padrões estéticos para a série foi uma opção que vai ao 
encontro do sentido geral da sitcom – quebrar estereótipos sobre 
mulheres. O fato de Blanche aprender a aceitar a filha como ela e se 
posicionar contra o homem que está humilhando Rebecca, mostra que a 
personagem superou um preconceito e compreendeu que as pessoas são 
diferentes. A lição viraria uma espécie de moral da história, assim como 
tantas outras durante The Golden Girls. Métodos contraceptivos, sexo 
casual, menopausa e até uma possível gravidez são assuntos que fizeram 
da série um marco no retrato da mulher fora do padrão.  

Sair da faixa etária mais comum das personagens foi um dos 
feitos da década. Durante os anos 1980 as crianças/adolescentes também 
tiveram um espaço de destaque nas telas. Punky Brewster (NBC, 1984-
1988) ou como na versão em português “Punky a levada da breca”, 
mostrava a vida de uma garota que foi abandonada primeiramente pelo 
pai e depois pela mãe. Ela encontra abrigo em um apartamento 
abandonado no prédio em que Henry trabalha como zelador. Punky 
Brewster chega a ir para um orfanato quando descobrem a sua situação, 
mas logo é adotada por Henry. 

A trama em si renderia uma série de drama mais facilmente do 
que de comédia, se não fosse pelo fato de Punky ser um exemplo de 
força e superação. A garota é esperta, sabe contornar situações e por 
mais que tenha um passado triste, não se deixa abalar por tal. A ideia de 
que meninas são frágeis ou que não podem brincar como meninos fica 
para traz quando Punky Brewster protagoniza a história. Para Pellegrini 
a série “é representativ(a) de uma leva de sitcoms voltad(a) para o 
público infantil” (2013, p.104). Para este gênero, Punky abriu várias 
portas na representação feminina de crianças e adolescentes. Mais tarde, 
Blossom (NBC, 1991-95) mostrava uma adolescente de 15 anos que 
vive com o pai e dois irmãos. A série foca no crescimento de Blossom, 
da adolescência até ficar adulta, em um meio quase todo masculino. 



Punky e Blossom firmavam um espaço para as meninas serem retratadas 
de forma mais profunda nas séries juvenis dos anos seguintes. 

Confissões de Adolescente (TV Cultura, 1994-1996) representou 
a resposta brasileira para o levante das séries adolescentes. A trama 
mostra a vida de quatro irmãs Diana, Natália, Barbara e Carol, criadas 
pelo pai solteiro. Quase todas com mães diferentes, as meninas 
aprendem a conviver entre si além de descobrirem sobre sexualidade e a 
vida adulta. A série, criada por uma das atrizes, Maria Mariana, era 
baseada no seu diário. Com isso, as situações retratadas na série 
apresentavam um caráter real, condizente com a sociedade brasileira de 
forma que muitas vezes as séries norte americanas não eram. Confissões 
de adolescente não é categorizada como sitcom, mas julgo importante 
mencioná-la no contexto das séries brasileiras respondendo às dos EUA. 

Apesar de tantas novas perspectivas, tramas familiares marcaram 
forte presença nas décadas de 1980 e 1990. Mesmo em Kate & Allie, 
Designing Women, Golden Girls, Punky Brewster ou Blossom a 
composição diferenciada do núcleo familiar era destacado nas 
narrativas. De certa forma, todos faziam parte de uma família. Com um 
núcleo familiar mais tradicional, Roseanne (ABC, 1988-1997) 
apresentava a família da protagonista: seu marido Dan, e seus três filhos 
as meninas Becky e Darlene e o menino D.J. Eles compunham o que se 
chama de “Blue-colar American Family” nos Estados Unidos, algo 
equivalente a uma família em que os pais são trabalhadores braçais, 
pobres, de uma classe que teve pouco acesso à estudos e maiores 
oportunidades. O trabalho está muito presente na sitcom, com 
regularmente Roseanne mudando de emprego mostrando a difícil 
realidade dos trabalhadores, com baixos pagamentos e péssimas 
condições de trabalho. 

Roseanne e Dan não eram parecidos com o perfil de pais já 
retratados na televisão: claramente quem mandava em casa era ela e 
além disso os dois, acima do peso, saiam do modelo de família de um 
comercial de margarina. A protagonista fugia de um retrato feminino 
usual, adotando uma postura mais rabugenta do que de delicada, longe 
da mulher feminina tão exibida na televisão (PRESS, 1991). Roseanne 
enfrenta diversas crises financeiras e emocionais durante a série. Press 
chama atenção para o perfil da mulher trabalhadora que a série reproduz, 
com pouca problematização enquanto às dificuldades de cumprir com o 
trabalho externo e às tarefas domesticas. Para Press (1991) é atípico na 
vida real a família ser compreensiva com as horas extras e o marido ser 
abertamente submisso. “Muitas mulheres estão desgastadas e não tem o 
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apoio de suas famílias para ajudá-las pelos perrengues do dia”69 
(PRESS, 1991, p.43), finaliza a autora. Assim, Roseanne contribuía para 
uma imagem de que o homem era compreensivo com a mulher 
trabalhando – algo que para Press ajudava a manter as dificuldades 
vividas pela trabalhadora no inconsciente da sociedade. (PRESS, 1991) 

Press faz uma crítica geral à forma como as sitcoms apresentam a 
mulher como trabalhadora e dona de casa de uma forma simplista, sem 
problematizar a sobreposição de tarefas ou as cobranças da sociedade. A 
autora classifica sitcoms da época baseadas em família como “televisão 
pós-feminista de família”70, o que ela explica como sendo um núcleo 
familiar onde a mulher representa um estereótipo da feminista, mas em 
que ainda se mantém uma inexplicável obsessão por uma família 
perfeita. (PRESS, 1991).  

A autora fala especificamente de um episódio em que Roseanne 
chega exausta de uma jornada estendida do trabalho e ao se deparar com 
os afazeres da casa avisa para o marido que vai sair algumas horas para 
refrescar a cabeça. Dan apoia a esposa e Roseanne vai até um café. Ela 
fica lá, conversando sobre a vida com a barista. Ao fim, Roseanne segue 
para a casa exausta e dorme ao lado de seu companheiro, feliz. Para 
Press (1991), a situação é problemática, visto que o sitcom traz uma 
situação irreal de apoio do homem a mulher sem ser problematizada e 
tratada com neutralidade. Para a autora, esta visão acrítica faz parte do 
pós-feminismo, que trata o feminismo como algo já superado, sem 
necessidade de abordá-lo de forma mais agressiva. 

Logo, destaca-se a forma com que a televisão trata questões mais 
polêmicas com naturalidade. Não há um grande foco em discutir porque 
Roseanne não se adéqua aos padrões estéticos de beleza, ou porque ela 
não é mais feminina. A problematização de muitas questões  é deixada 
de lado em busca de uma visão mais naturalista das situações. A 
tendência é vista por Pellegrini (2013) como uma nova característica 
social-realística da sitcom que se fortalece ao longo da década, tirando o 
peso do questionamento das séries e as deixando com uma característica 
mais leve. Tratar as tramas com mais naturalidade pode tanto deixar de 
debater importantes questões como fazer com que as pessoas parem de 
rejeitar questões que não deveriam ser tratadas como especiais. Ao meu 
ver, Roseanne se encaixa na segunda categoria, abrindo espaço 
naturalmente para novas temáticas.  

                                                        
69 Minha tradução de “Many women are worn out and do not have the 
encouragement of their families to help them through the rigors of the Day” 
70 Minha tradução de “Postfeminist family television” 



A quase naturalidade de algumas tramas de Roseanne aparece 
como um momento precursor na televisão. Uma das personagens, 
Nancy, amiga da protagonista, revela ser homossexual durante a quarta 
temporada, no episódio Ladies Choice71. Mais para frente Nancy arruma 
uma namorada e a sua homossexualidade é abordada com normalidade, 
como a de qualquer outro personagem heterossexual da série. Diversas 
personagens queers apareceram durante as nove temporadas da série, 
alguns rendendo momentos mais simbólicos. Na última temporada, o 
ex-patrão da protagonista revela que ele e seu parceiro vão adotar uma 
criança. Não há um foco muito grande na subtrama, mas ela existe 
dentro do conceito do mundo de Roseanne e é colocada quase como 
mais um casal, como qualquer outro, planejando ter filhos.  

Na sexta temporada, no episódio Don’t ask, Don’t Tell72, há um 
dos momentos mais polêmicos da série. Roseanne vai a um bar gay com 
Nancy e acaba ganhando um beijo de Sharon, namorada de Nancy. O 
episódio quase não foi ao ar devido ao conteúdo e a atriz principal deu 
uma declaração incisiva73 criticando a censura “ (é) chocante ver uma 
mulher beijar outra, mas não é chocante ver mulheres sendo estupradas, 
mutiladas e levando tiros a cada dois segundos” 74. Uma matéria do 
jornal The New York Times destaca que a série teve 32 milhões de 
espectadores, entre eles uma grande parte de crianças.   

Destaco um diálogo entre Roseanne e Nancy, que ocorre sobre o 
ocorrido: 

ROSEANNE: Ontem a noite a Sharon me beijou. 
NANCY: Eu sei, ela me disse.  
ROSEANNE: Ah, ela falou? 
NANCY: Sim. Ela te achou uma graça e queria de 
beijar, então ela beijou. Ela não é um sarro? 
ROSEANNE: Ah. Então você não tá chateada, ou 
alguma coisa? 
NANCY: Não. Eu achei engraçado. Porque? Te 
incomodou? 
ROSEANNE: Não. Não. Não me incomodou. 
Quer dizer, eu, eu sabia que era engraçado. (…) 
Eu não estou achando estranho. Por que acharia?  

                                                        
71 Escolha das garotas, em tradução livre 
72 Não pergunte, não fale, em tradução livre. 
73 A declaração está disponível no artigo opinativo do The New York Times de 6 de 
março de 1994, disponível em http://www.nytimes.com/1994/03/06/opinion/journal-
what-now-my-love.html (último acesso 13 de outubro de 2015) 
74 Minha tradução de “(it’s) shocking to see a woman kiss another woman but not 
shocking to see a woman raped, mutilated and shot every two seconds” 
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NANCY: Bem, você sabe, talvez você tenha 
gostado do beijo.  
ROSEANNE:  O Que? Isso é ridículo… o Que? 
NANCY: Bem, não é tão raro. Quer dizer, 
sexualidade não é algo branco e preto. Tem uma 
área cinza enorme no meio. 
ROSEANNE: Eu conheço essa área cinza!  
NANCY: E agora você está com medo que uma 
pequena porcentagem de você pode ter se sentido 
atraída por uma mulher. 
ROSEANNE: Isso é a coisa mais ridícula que eu 
escutei. Eu não estou com medo de nenhuma 
pequena porcentagem gay em mim. Você sabe o 
que eu tô tentando dizer? Eu, eu estou 
completamente ok com o fato de eu ter três ou 
quatro por cento… ou menos. 

 
É claro ver que a personagem de Roseanne está desconfortável 

com o diálogo e com a situação, porém não há um aprofundamento 
maior do que este no assunto. Em The Rhetorical Function of Laugh 
Tracks in Situation Comedies: Examining Queer Shame in Will & Grace 
and Roseanne, Jimmie Manning associa o desconforto apresentado pela 
personagem como um sentimento ligado ao descobrimento de aspectos 
da sexualidade, colocando a situação não como um momento de 
preconceito, mas uma situação de auto descoberta. “O texto de 
Roseanne implica com que uma pessoa não seja considerada uma má 
pessoa por se sentir desconfortável sobre sexualidades queer”75 
(MANNING, 2015, p.11) 

É importante destacar também que Roseanne estava entre os 
programas mais assistidos dos Estados Unidos na época do episódio. 
Tratava-se de uma série com um núcleo familiar tradicional e devido à 
condição de classe média baixa que a família tinha, ela tinha um apelo 
muito grande com a classe trabalhadora dos EUA. Em Class and the 
College Classroom, Robert Rosen fala sobre a influência de sitcoms 
como Roseanne para jovens gays de classe baixa:  

 
“Nós crescemos imaginando que somente pessoas 
de classe média – e das classes mais altas – 
estavam aptas ao luxo de serem gays: artistas 

                                                        
75 Minha tradução de “The text from Roseanne contends that it does not mean 
someone is a bad person just because they may feel uncomfortable about queer 
sexualities” 



famosos, excêntricos ricos, escritores, e poetas. 
Não deveria ser uma surpresa que, para muitos 
adolescentes de classe trabalhadora, ser uma 
lésbica ou um gay significasse sair da classe 
operaria através da educação (…) Podemos 
apenas imaginar o impacto positivo, em nós como 
uma classe trabalhadores e de adolescentes gay, 
ver um episódio com temática gay/lésbica em 
Roseanne ou assistir ao episódio em que Ellen 
Degeneres se assume. Ver uma família 
trabalhadora lidando com a sexualidade de uma 
forma positiva na televisão, temos certeza, 
mudaria a trajetória de nossas vidas 
imensamente.76 (ROSEN, 2013, p.90) 

 

De tal modo, a trama provocativa da série tanto no aspecto 
feminista, queer ou de classe social era capaz de trazer questionamentos 
– sem realizá-los de forma mais intensa durante os episódios. Quando 
estes fatores eram combinados, como coloca Rosen, o debate poderia ser 
levado ainda mais longe, abrangendo discussões que poderiam ficar 
setorizadas, mas que com a mistura na trama de Roseanne acabam se 
intercalando. 

Na fala de Rosen, ele menciona a atriz e escritora Ellen 
Degeneres, protagonista da sitcom Ellen (ABC, 1994-1998). A série 
mostrava o dia a dia de Ellen Morgan, uma dona de livraria. Durante as 
primeiras temporadas há sinais de que Ellen é lésbica, mas nenhuma 
afirmação é feita sobre assunto até o episódio The Puppy Episode. O 
episódio já começa com uma piada sobre o assunto: os amigos de Ellen 
estão na sala de estar da protagonista e começam a questionar quando 
ela vai sair (do quarto). No episódio, Ellen vai jantar com um amigo da 
faculdade e acaba conhecendo uma colega de trabalho dele, Susan. 

                                                        
76 Minha tradução de (W)e grew up imaging that  only middle – and upper-class 
people were  allowed the luxury of being gay: famous artists, rich eccentrics, 
writers, and poets. It shouldn’t surprise us than, that for many working-class 
adolescents, to be lesbian or gay means to also leave the working class- through 
education (...) We can only imagine what a positive impact seeing one of the 
gay/lesbian themed-episodes of “Roseanne” or Ellen Degeneres’s coming out 
episode might have had on us as a working-class, queer adolescents. To see a 
working-class family dealing with sexuality in a positive way on television, we are 
sure, would have altered the trajectory of our lives immeasurably”  
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Enquanto o amigo começa a investir em Ellen, ela aparenta estar 
interessada mesmo na amiga dele. Mais tarde, conversando com ela, a 
protagonista descobre que Susan é gay. Durante a conversa a mulher 
revela que achava que Ellen também era gay e a protagonista fica 
constrangida. Sem saber como reagir, ela acusa Susan. 

 
ELLEN: Não basta ser gay, você precisa recrutar 
outros, sabe? 
SUSAN: Sim, eu preciso ligar para o nosso 
escritório nacional e falar que eu te perdi. Droga. 
Mais uma pessoa e eu ganhava um forno de 
brinde.  
ELLEN: Bem, o que é isso, humor gay? Porque 
eu não entendo. De tão não gay que eu sou. 

 
Ellen deixa a casa da mulher e imediatamente procura o amigo. 

Ela o beija e ao tentar fazer sexo com ele, Ellen comprova que não se 
sente atraída por homens. Como Ellen vai lembrando dos 
acontecimentos através de flashbacks, ela acaba admitindo o que sente 
no consultório de sua analista, interpretada por Oprah Winfrey.  A 
curiosidade da cena vem do fato da atriz Ellen Degeneres ter assumido a 
sua homossexualidade - na vida real - no talkshow de Oprah. Voltando 
para a sitcom, após conversar com a médica, Ellen procura Susan para 
se desculpar e então verbaliza seus sentimentos. 

 
ELLEN: Você sabe... você sabe o que você 
disse no quarto... que você pensou que talvez eu 
fosse, e eu disse que não, não, não, não! Então, 
eu estava pensando, sabe? E acho que talvez, 
eu... eu. Acho que o que eu estou tentando dizer 
é que eu entendi a piada sobre o forno. 
SUSAN: Então você está tentando me dizer o 
que eu penso que você está tentando me dizer? 
ELLEN: O que você acha que eu estou tentando 
dizer? 
SUSAN: Oh, eu não vou falar novamente e 
estar errada. 
ELLEN: Não, você não está errada. Você está 
certa.. Isso é, isso é tão difícil. Mas acho que eu 
percebi que eu ... Eu não consigo nem falar a 
palavra. Porque eu não consigo falar a palavra? 
Que dizer, por que eu não consigo dizer a 



verdade? Sobre quem eu sou. Eu tenho trinta e 
cinco anos e estou morrendo de medo de dizer 
para as pessoas. Que dizer... Susan, eu sou gay. 
 

Ellen foi um marco na forma em que abordou a revelação da 

sexualidade da personagem, destacando uma protagonista mulher 

lésbica. Nenhuma outra série de comédia – nem de drama - teve uma 

protagonista como Ellen antes. Ellen traz um debate diferente sobre 

sexualidade, mostrando as dificuldades que a protagonista passa para ser 

aceita pela família e até pela melhor amiga, Joely. Na segunda parte de 

The Puppy Episode Ellen conversa com a analista sobre pesadelos que 

está tendo e a psicóloga a questiona sobre ela se perceber gay. 

 
ELLEN: Está acontecendo faz um tempo  
PSICÓLOGA: Mas você manteve para si mesmo, 
e nunca fez nada sobre. E por que você acha que 
isso aconteceu? 
ELLEN: Eu não sei. Eu acho que eu pensava que 
se eu ignorasse iria embora e eu poderia viver 
uma vida normal. 
PSICÓLOGA: E o que é uma vida normal, Ellen? 
ELLEN: Eu não sei, normal. A mesma coisa que 
todos querem, uma casa com cerca, um cachorro, 
um gato. Churrasco no domingo, alguém para 
amar, alguém que me ame. Alguém que eu possa 
construir uma vida com. Eu só quero ser feliz. 
PSICÓLOGA: E você acha que não pode ter isso 
com uma mulher? 
ELLEN: Bem, a sociedade tem um grande 
problema com isso, sabe. Quer dizer, tem muitas 
pessoas por aí que acham que pessoas como eu 
são doentes (...) Você acha que eu quero sofrer 
preconceito? Você acha que eu quero que pessoas 
me chamem de nomes na minha cara? 
PSICÓLOGA: Como ter pessoas que cometem 
crimes de ódio contra você porque você não é 
igual a elas? (...) Ou ter que usar banheiros 
separados, e bebedouros separados, e sentar na 
parte de trás de um ônibus? 
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O diálogo é intenso. Ao final, fica claro a referência ao que a 

psicóloga, negra, também passa. O diálogo ocorre em uma linha de 
sororidade entre as duas mulheres, ambas solidárias com a situação uma 
da outra. Quando Cragin traz o fato da preocupação com gays e lésbicas 
na tela ter mudado da quantidade para a qualidade (2006) a autora fala 
sobre o protagonismo heterossexual ser ainda majoritariamente maior do 
que o homossexual. A verdade é que mesmo com a evolução da 
televisão e ainda que Ellen tenha aberto portas para mais protagonistas 
lésbicas na televisão, os homens brancos, heterossexuais ainda eram 
(são) majoritários na televisão norte-americana (e brasileira).  

Quando se tratava- na verdade, ainda se trata -  da representação 
de mulher, elas ainda são em sua maioria brancas, heterossexuais e estão 
dentro do padrão de beleza/idade. Apesar de Murphy Brown (CBS, 
1988-1998) seguir o perfil heteronormativo, a sitcom foi importante na 
história do retrato das mulheres nas séries de comédia. É possível 
analisar a sitcom como uma releitura mais moderna de Mary Tyler 
Moore Show, onde a personagem Murphy está mais conectada com a 
mulher de sua época, com novos obstáculos e tabus. A série retrata uma 
famosa jornalista que lidera uma redação em Washington, nos Estados 
Unidos. Murphy é a autoridade maior no ambiente de trabalho, impondo 
medo em todos os seus funcionários, independentemente do sexo.  

A protagonista tem mais de 40 anos, é solteira e é uma ex-
drogada. Quando Murphy - ainda solteira - engravida e o pai da criança 
se opõe a gravidez, ela decide criar o filho sozinha. Na época a decisão 
causou a fúria dos conservadores. Inclusive do vice-presidente dos 
Estados Unidos, Dan Quayle, que publicamente criticou o programa por 
incentivar as mulheres a ignorarem a importância do pai na criação dos 
filhos (FUQUIM, 2009). A formatação da família de Murphy foi 
criticada por apresentar uma mãe solteira, que cuidava do filho sem 
ajuda do pai. O fator que chamou mais atenção era Murphy ser uma 
mulher de sucesso, com condições financeiras e branca. Desde o começo 
das sitcoms diversas personagens negras apareceram como mães 
solteiras, mas sem a comoção que Murphy causou. O caso de Murphy, 
mãe solteira, branca, chamando atenção da sociedade conservadora se 
assemelha ao das mulheres brancas que queriam trabalhar. Enquanto 
para a sociedade patriarcal caucasiana os fatos eram tabus, na 
comunidade negra já existia há tempos e não era tão repercutido.  

Uma outra forte característica que marcou a série foi como a 
mesma mostrava a protagonista enfrentando constantemente as piadas 
dos colegas de redação pelo seu estilo durona. O retrato faz com que 



Murphy Brown seja colocada em algumas análises acadêmicas como um 
símbolo da representação pós-feminista da mulher nas telas. A 
classificação cabe pelo posicionamento feminista de Murphy e ao 
mesmo tempo a falta de problematização do mesmo dentro do contexto 
da personagem. 

Murphy Brown é uma mulher que em diversas 
formas é extremamente feminista, ela é mostrada 
como uma mulher profissional, autônoma, quase 
em um extremo. Mas o que faz esta representação 
ser mais pós-feminista que feminista é a atenção 
que é dada, e feita graça, precisamente destas 
características da personagem. Murphy é quase 
muito legal, muito alma, muito competente, e o 
programa continuamente nos lembra que estas 
características são muito engraçadas em uma 
mulher, ou pelo menos são fortes o suficiente para 
fazer com que aqueles que a acompanham sintam-
se desconfortáveis.77 (PRESS, 1991, p.40-41) 

 
Para Press, o desconforto com a autoridade da mulher fica 

evidente durante a série, transformando a caracterização da mulher com 
poder em um estereótipo de durona. O perfil estereotipado criado era de 
que a mulher para ser independente como Murphy precisava se 
posicionar de forma masculina, aparentando ser autossuficiente. No 
artigo Television’s Wonder Women: the Evolution of the Single Female 
Heroine, Angela Cary (2014) questiona o perfil de “Having it all”78 que 
foi criado durante os anos 1980, como um símbolo do que viria a ser o 
pós-feminismo. Quando a autora destaca que “em uma fantasia 
perpetuada pela cultura popular essas fêmeas-ultrapassaram do quarto de 
jogos para a cozinha (e para o quarto) em grande forma, nunca perdendo 

                                                        
77 Tradução livre de: Murphy Brown is a woman who in many ways is 
extremely feminist, in that she is shown to be a professional woman, 
autonomous, almost to the extreme. But what makes this representation more 
post-feminist than feminist is the attention paid,  and fun poked, at precisely 
those qualities of her character. Murphy is almost too cool, too calm, too 
competent, and the show continually reminds one that these characteristics are 
quite humorous in a woman, or at last are striking enough to make those in her 
company uncomfortable 
78 Em tradução livre, a expressão Having it all equivale a algo como alguém que 
possuí tudo, que consegue o que quiser. 
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um passo durante o caminho“79 (CARY, 2014, p.3) ela critica a forma 
com que a mulher precisava transitar nos dois mundos – e ter sucesso 
nos dois – para ser digna da representação do sexo feminino. Trabalhar 
fora de casa tornou-se obrigatório para mulher que não queria ser vista 
como ultrapassada, mas manter as tarefas de casa em dia também era 
necessário para que ela não fosse vista como um fracasso. O 
questionamento de Cary se assemelha bastante ao de Press em relação a 
Roseanne, as protagonistas precisam fazer de tudo um pouco para se 
encaixarem no perfil da época.  

Surge então um novo perfil de personagem, a protagonista que 
não está satisfeita em ser uma mulher independente. Ally McBeal (FOX, 
1997-2002) representa uma protagonista que é completamente pautada 
por homens e não se incomoda com isso. Ally, advogada, é apaixonada 
por Billy. Ela o segue por boa parte de sua vida, inclusive decidindo a 
sua profissão para ficar perto dele. Em Sex and the Single Girl,  L. S. 
Kim  relaciona novamente o pós-feminismo com o discurso nas séries 
de televisão protagonizadas por mulheres. Para a autora, o protagonismo 
de mulheres não significa que os assuntos relacionados a igualdade dos 
gêneros terão espaço ou serão bem retratados. Kim coloca que a 
televisão como meio que busca audiência traz a mulher para fisgar a 
atenção de outras, mas repercute o discurso sexista que poderia 
facilmente estar em uma sitcom onde apenas homens aparecem. Em 
meio a críticas a série especificamente, Kim defende que “o feminismo 
de Ally McBeal é feito popular em um discurso pós-feminista no qual é 
aceitável ser pró-mulheres, mas não ser uma feminista”80 (KIM, 2001, 
p.319).  

Sinto aqui a importância de abrir um parênteses sobre o pós-
feminismo, tão mencionado a partir dos anos 1990 para situar as séries 
aqui listadas. Ana Gabriela Macedo escreve sobre o assunto para a 
Revista de Estudos Feministas, onde debate o conceito com base no 
verbete do Dicionário de Crítica Feminista (2005), organizado por ela e 
por Ana Luísa Amaral. Macedo destaca as diversas interpretações do 
pós-feminismo; o relacionando com o pós-modernismo 
“desconstrui(ndo)/ Desestabiliza(ndo) o gênero enquanto categoria fixa 
e imutável”; colocando-o como  individualista e “considerando que as 

                                                        
79 Minha tradução de: “In a fantasy perpetuated by popular culture these ultra-
females moved from the boardroom to the kitchen (and the bedroom) with great 
ease, never missing a step along the way” 
80 Minha tradução de “Ally McBeal feminism is made popular in a postfeminist 
discourse in which it is acceptable to be prowoman but not to be feminist” 



principais reinvindicações de igualdade entre os sexos já foram 
satisfeitas” portanto o feminismo não faz mais sentido para as mulheres 
de hoje; sendo visto como um contra-feminismo; um feminismo plural, 
que aceita diversos tipos de feminismo, reconhecendo as diferenças de 
reinvindicações. Por fim, Macedo opina:  

 
“Uma das maiores batalhas do feminismo foi 
erigir-se no seio do discurso patriarcal como uma 
contra-dicção em relação à lei homogeneizante e 
universalizadora masculina (...)Essa batalha não 
está ganha, daí que não é do passado que falamos 
quando falamos de feminismo: continuamente 
espreitam, mascarados das mais diversas e mais 
apelativas linguagens, os discursos do "contra-
feminismo", profundamente estribados num 
conservadorismo ideológico e político e num 
feroz individualismo, habilmente disseminados 
pelos media, que incansavelmente os sustenta. 
(AMARAL e MACEDO, 2006)  

 
Diante das considerações da autora, pontuo que quando Kim 

recoloca Murphy Brown como símbolo do feminismo em oposição a 
Ally McBeal como marco do pós-feminismo, há uma concepção 
questionável. Por mais que o entendimento de pós-feminismo de Kim – 
e de outras autoras que o mencionaram -  se encontre com uma 
categorização de contra-feminismo, acredito ser necessário compreender 
que um não corresponde ao contrário do outro. O feminismo e o pós-
feminismo devem ser encarados como formas complementares, e não 
opostas como algumas suposições implicam. Na comparação entre 
Murphy e Ally, Kim fala sobre como o perfil da mulher feliz pela sua 
independência é substituído com a chegada de Ally pela mulher que é 
infeliz pela independência conquistada, ou seja, a personagem pós-
feminista (2001). De fato, Ally McBeal trouxe fortes questionamentos 
sobre o feminismo na década de 1990. A revista Time fez uma polêmica 
reportagem, em junho de 1998, intitulado “Is Feminism Dead”81, onde 
coloca em sua capa três símbolos do feminismo Susan B. Anthony, 
Betty Friedan, Gloria Steinem em preto e branco e Ally McBeal em 
colorido.  

                                                        
81 Em livre tradução “Estaria o Feminismo Morto?” está disponível em 
http://content.time.com/time/covers/0,16641,19980629,00.html ( último acesso 
em 15 de outubro de 2015)  
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No artigo Problem That Has a Name: Ally McBeal and the 
Future of Feminism, Kathleen Newman relembra o simbólico texto de 
Friedan apontando que a sitcom que retrata a vida da advogada 
simboliza os problemas no retrato da mulher trazidos por Friedan tanto 
tempo antes. Ao falar da reportagem da revista Time, Newman coloca 
que “A implicação era que de alguma forma as saias curtas de Ally 
McBeal, as reclamações sobre homem e as fantasias sobre bebês 
dançado representava a morte do feminismo – o fim da linha para um 
movimento que celebraria 150 anos”82 (NEWMAN, 1999, p.319). A 
reflexão de Newman traz notas sobre a mulher moderna e de como, de 
certa forma, Ally se encaixava nesta reflexão. A forma com que a 
personagem se envolvia com a carreira e não tinha sucesso na vida 
amorosa, para Newman (1999), reflete a angustia de mulheres que 
passavam pelo mesmo problema.  

Ally é a mulher moderna, rica, elegante, mas insatisfeita com a 
sua vida. Ela é formada por uma faculdade de renome, trabalha como 
advogada em um dos maiores escritórios dos EUA, no entanto, o que ela 
se importa mesmo é com sua vida romântica. Na série, a protagonista 
fantasia diversas situações durante o seu dia, imaginando momentos 
inexistentes. Os sonhos que Ally tem acordada podem ser colocados 
como uma alegoria para alguém tão insatisfeita com a vida que possui 
que imagina situações para tornar a sua vida interessante. O que chama 
atenção, contraponto de Ally McBeal com I Love Lucy, por exemplo, é 
que os delírios da personagem dos anos 50 representavam alguém que 
rejeitava a vida de dona de casa exclusivamente, enquanto Ally parece 
rejeitar a sua vida de mulher independente. Kim ao analisar a série, 
rejeita a visão de Newman que reconhece os problemas de Ally como 
dificuldades da mulher moderna. Para Kim, Ally McBeal celebra a 
heterossexualidade, trazendo dilemas superficiais presente nos anos 
1990 e 2000 (KIM, 2001). 

Acredito que um bom exemplo para ilustrar a pertinência da linha 
de pensamento de Kim é o episódio Mr. Bo\, da quarta temporada. Ally 
recebe um caso em que precisa defender uma empresa que demitiu uma 
secretária por ela estar acima do peso. Inicialmente ela se recusa a 
aceitar o caso alegando que não concorda com julgamentos por 
aparência. Contudo no fim acaba pegando o caso. Na interrogação, Ally 

                                                        
82 Minha tradução de (t)he implication was that somehow Ally McBeal's short 
skirts, whining about men, and fantasies about dancing babies represented the 
death of feminism- the end of the line for a movement that was about to 
celebrate its sesquicentennial” 



assume o lado da empresa, falando para a mulher que ela sabia que seria 
demitida se permanecesse gorda e que a reputação da empresa dependia 
da secretária estar magra. Logo depois, Ally descobre que o dono da 
empresa a contratou para o defender pois a achava bonita. Ela utiliza a 
própria beleza como exemplo, e traz o fato para convencer o júri que a 
mulher estava errada em engordar e que a empresa foi correta em a 
demitir. Ao cumprimentar a representante da empresa pela vitória, Ally 
tenta se isentar e projetar a culpa da perpetuação do julgamento de 
pessoas pela aparência para a empresa que defendeu. Ao ser questionada 
sobre a sua responsabilidade no caso, afinal, foi graças a ela que a 
empresa ganhou a causa, Ally faz uma careta e vai embora cheia de 
razão, sem culpa alguma.  

Mr. Bo mostra uma protagonista superficial. Enquanto Ally diz 
ser contra julgar pessoas pelo exterior, ela passa o episódio – e a série 
toda, de fato – analisando e criticando com base na aparência. Quando 
Robert Mckee escreve sobre criar personagens um dos destaques do 
autor é que o personagem é o que faz, não o que diz (MCKEE, 2013). 
Neste caso, fica claro que a teoria de roteiro do autor é exemplificada 
pela dicotomia da personagem Ally McBeal. O fato da série ter o nome 
da protagonista, de focar na vida de uma mulher, não é sinônimo de uma 
série feminista. A falsa noção de feminismo trazida por Kim fica 
evidenciada ao longo de toda série, em diversos episódios que replicam 
a fórmula da trama descrita acima. “Tendo e vendo uma mulher forte na 
televisão não é necessariamente feminista, está de acordo com a linha 
ideológica do cinema em que mulheres fortes assim ou são punidas ou 
gerenciadas com cuidado”83  (KIM, 2001, p. 323) 

De acordo com Kim, há uma falsa noção de feminismo 
apresentada em diversos programas, destacando Ally McBeal como 
exemplo. “Uma mulher que declara o que quer, e sendo representada 
como alguém que meio que vai atrás do que quer, é uma imagem um 
tanto falsa de empoderamento da mulher que a gente acaba entendendo 
por personagens como Ally McBeal”84 (KIM, 2001, p. 323) O retrato da 
mulher atrelada ao homem ainda é algo que toma uma dimensão 
demasiada. O sucesso da mulher, com o seu empoderamento em 

                                                        
83 Tradução livre de “Having and seeing a strong woman character on television 
is not necessarily feminist (it is), in line with the ideological work of cinema, 
such strong women are, if not punished, carefully managed” 
84 Tradução livre de “A woman declaring what she wants, and being represented 
as pursuing it, sort of, is the kind of falsely empowered image of the woman 
that we get in a character such as Ally McBeal”. 
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destaque, torna-se validado quando associado a um homem. Assim, a 
representação novamente é vinculada à imagem composta pelo pós-
feminismo. 

O pós-feminismo negocia, reestiliza, e até pede 
desculpas pelo feminismo e então oferece uma 
nova mulher (mas um tipo diferente de mulher do 
que os anos 1980 ou até dos 1920) que se sente 
confortável e confiante com a sua sexualidade e, 
mais especificamente, em sua diferença sexual. 
Mas essa noção de diferença sexual é tirada do 
senso de empoderamento que a mulher sente por 
acreditar que ela tomou seu poder de volta dos 
homens, este, no caso, o sexo. Sendo assim, esse 
poder sem precedentes que a mulher tem sobre o 
homem só pode ser reconhecido na (e pela) 
presença de homens heterossexuais.85 (KIM, 
2001, p. 325) 
 

Como podemos acompanhar, o debate sobre o pós-feminismo 
ganha um grande espaço entre as décadas de 80 e 90, sobretudo com a 
ideia de evolução do movimento feminista. Já visto como “anti-
feminismo” o movimento passou a ser considerado como uma forma de 
fazer intersecções com diversas frentes além dos direitos das mulheres 
(BROOKS, 1997). Não obstante, o pós-feminismo chega às telas 
refletido nas representações vistas na televisão e na mídia. Diante das 
questões levantadas por Kim, ressalto uma em que a autora pergunta 
“como a consideração do pós-feminismo – que envolve questões de 
sexualidade, subjetividade e identidade – demonstram que um programa 
pode ser pró-mulheres, mas antifeminista?86 (KIM, 2001, p. 319).  

Aproximando a questão do pós-feminismo, Kim fala de uma 
época em que o feminismo se tornou uma “F Word” fazendo uma 

                                                        
85 Tradução livre de “Post feminism negotiates, restyles, and even apologizes 
for feminism and then offers up a new woman (but a different kind of new 
woman from the 1980s or even the 1920s) who is comfortable and confident in 
her sexuality and, more specifically, in sexual difference. But this notion of 
sexual difference is drawn from the sense of empowerment a woman feels by 
believing she has reclaimed her power over man, which is sex. Furthermore, 
this inimitable power that women have over men can only be recognized in (and 
by) the presence of heterosexual men” 
86  Tradução livre de how does a consideration of post feminism—which 
involves questions of sexuality, subjectivity, and identity—demonstrate that a 
program can be at once prowoman but antifeminist?” 



referência direta ao feminismo fosse um palavrão. Para a autora, o 
conceito de Backlash, citado por bell hooks (1990) e Susan Faludi em 
Backlash: The Undeclared War Against American Women (1991) traz 
argumentos que solidificam o que ocorre com a representação da mulher 
na televisão entre os anos 1990 e 2000.  Com a maior presença de 
mulheres como protagonistas nas telas dos anos 1990, o aparecimento 
de “falsas personagens feministas” acabava por parecer como uma 
consequência de séries menos elaboradas e não tão relevantes. Podemos 
especular que se que uma personagem dos anos 1950 não seria bem 
aceita nos anos 1990, dentro do pós-feminismo, a realidade seria outra. 
Mulheres fictícias que por fora pertenciam aos anos atuais, em sua 
essência ainda permaneciam reféns do patriarcado de 40 anos atrás, sem 
muita problematização.  

Ann Brooks fala em Postfeminisms: Feminism, Cultural Theory, 
and Cultural Form sobre a televisão e a cultura montando locais de 
“constantes negociações87” (BROOKS, 1997, p. 185) onde a retrato da 
mulher é oscilado pela mídia. Sex and the City (HBO, 1998-2004) 
aparece como uma contraposição ao que Ally McBeal representa. A série 
que começou no final da década de 1990, tornou-se referência ao falar 
da mulher dos anos 2000. Sex and the City mostrava as amigas Carrie, 
Samantha, Miranda e Charlotte e suas aventuras pela cidade de Nova 
York. No começo da série todas eram solteiras, nos seus 30 a 40 anos, 
sem filhos. Ao longo da série estas premissas mudam, mas, ainda assim, 
a amizade entre todas continua. Juntas, atravessam relacionamentos 
abusivos, violência domestica, câncer, aborto, gravidez indesejada, 
infertilidade, adoção, casamento, separação, entre tantos outros tópicos 
de interesse das mulheres. A amizade entre as quatro é colocada de uma 
forma de sororidade e mesmo em momentos onde elas têm conflito, a 
impressão mais forte é da união do grupo.  

Referência por mostrar a mulher com poder de decisão sobre sua 
carreira, relacionamentos e vida sexual, Sex and the City teve diversas 
críticas por apresentar protagonistas brancas, de classe alta, em 
relacionamentos heterossexuais. Porém, como a série era focada no 
relacionamento entre as mulheres – e entre elas e os homens – de forma 
que outras séries não fazia, Sex and the City tornou-se um marco na 
televisão. A série mostrava cenas de sexo com uma liberdade que outras 
não tinham feito antes – sexo oral, anal, com múltiplos parceiros e na 
maioria das vezes com cenas bem visuais. A sexualidade das quatro 
protagonistas era colocada da forma com que tantas outras séries 

                                                        
87 Em livre tradução “Constant negotiations” 
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colocavam a do homem: abertamente. Não que a série tenha sido a 
primeira a trazer corpos femininos nús- a questão era que os corpos aqui 
representavam a busca da mulher pelo seu próprio prazer ao invés dos 
retratos anteriores onde o sexo era algo pertencente ao sexo masculino. 
As próprias personagens questionavam padrões da sexualidade impostos 
a elas, como quantidade de parceiros, traição e o sexo em si. O comando 
das situações/relacionamentos no final, sempre pertencia a elas. 

 

2.4 O NOVO MILÊNIO EM SITCOMS 

 

Se a quantidade de séries se expandia regularmente com o passar 
de cada década, após os anos 2000 o número cresceu de forma muito 
maior – novos canais começaram a produzir, novas plataformas 
surgiram abrindo espaço para séries. As interferências tecnológicas 
trouxeram os seriados para um novo patamar, possibilitando download e 
streaming mesmo em locais onde os seriados não fazem parte das 
programações locais. No quesito produção local, a Lei da TV paga traz a 
obrigatoriedade de conteúdo nacional nas grades da televisão a cabo e 
via satélite no Brasil, fazendo com que mais se invista em séries 
nacionais. A televisão aberta brasileira já começava a se abrir para 
seriados desde o final da década 90, mas foi nos anos 2000 que a 
variedade começou a surgir. 

Quando Os Normais (Globo, 2001-2003) foi ao ar, era uma das 
primeiras vezes que uma personagem mulher tinha verdadeiro destaque 
em séries de comédia no Brasil. Recentemente, a série Sai de Baixo 
(Globo, 1996-2002 e 2013) havia conquistado o público com um 
protagonismo quase dividido, que tinha o elenco repartido, mas 
colocava as três mulheres da série em papéis inferiores aos dos homens: 
Caco; o espertalhão; Vavá, o trabalhador; Ribamar, o porteiro; Magda, a 
burra; Cassandra; a viúva folgada; e a figura da empregada doméstica 
(que passou por diferentes atrizes). Já em Os Normais, Rui e Vani eram 
retratados de forma próxima a igualdade: os dois eram independentes 
financeiramente, intelectualmente e emocionalmente, o que os unia era 
apenas o amor (ou a preguiça). De qualquer forma, os dois não estavam 
juntos por questões de poder, inteligência e dinheiro como era 
evidenciado nas relações entre os sexos em Sai de Baixo.  

Em Os Normais é fácil observar um fenômeno semelhante ao 
descrito anteriormente quando mencionei a série Ally McBeal. 
Tínhamos, de fato, uma protagonista mulher, que era independente, 



tinha uma profissão, morava com o noivo – sem ter se casado e falava 
sobre sexo abertamente. Todavia, Vani era regularmente retratada como 
histérica, fofoqueira, barraqueira, entre outros tantos estereótipos 
atribuídos às mulheres na ficção. No episódio “Até que enfim 
profundos”, Rui e Vani trocam de papel durante algum tempo depois 
que Vani explica para Rui que a sua vida é muito mais complicada do 
que a dele. Rui então ironiza o drama de Vani “(ela) sempre fica assim 
quando vai fazer escova no cabelo”. Enquanto a mulher fala sobre as 
suas dúvidas existenciais, Rui prontamente as responde, novamente 
levantando um estereótipo de que as mulheres são complicadas e os 
homens bem resolvidos. Para terminar ele diz “o problema das mulheres 
é que elas pensam demais nas coisas. Se as mulheres tivessem pinto elas 
veriam que o cérebro não é tão importante assim”. 

O episódio continua com uma chuva de sexismos afastando a 
mulher do homem. Da forma esdruxula em que Vani dirige o carro de 
Rui, às brigas por fofocas no condomínio em que moram, “Até que 
enfim profundos” é uma síntese do que a série trazia: um humor baseado 
em estereótipos que “refletiam” a vida real dos casais. O próprio título 
da série Os Normais vinha da ideia de retratar um casal que passava por 
diversas situações cotidianas, provando que todos são (a)normais como 
Vani e Rui. Em 2001 também houve o retorno de A Grande Família 
(Globo, 2001-14), repaginada da versão dos anos 1970. A série trazia 
uma nova roupagem, apresentando uma família mais anos 2000 – foi ao 
ar entre 2001 e 2014. Ainda assim, A Grande Família moderna trouxe 
paradigmas tão antigos quanto a sua primeira versão, apresentando 
personagens demasiadamente apegadas a vida doméstica como um 
padrão de mulher. 

No artigo Análise das Representações da Mulher em ‘A Grande 
Família’ as autoras destacam o fato da matriarca da família, dona Nenê, 
como uma mulher que representa “a mulher que crê no homem enquanto 
provedor da relação, ao mesmo tempo em que reserva para si própria um 
papel restrito às tarefas domésticas e ao suporte emocional da família” 
(LOPES, SANTOS E CERQUEIRA, 2007, p.4). A protagonista da série 
é mais conformada que Lucy, a grande dama da televisão dos anos 1950.  

Através da construção das séries dos anos 2000 é possível 
observar que mesmo com uma lacuna de 60 anos, a sitcom brasileira 
ainda preservou o modelo de dona de casa apresentado no inicio da 
televisão. Entre tantos problemas na representação de dona Nenê, trago 
um fato mais geral, a importância da A Grande Família na televisão 
brasileira. A série além de ter tido duas edições em distintos períodos 
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históricos no Brasil, foi o seriado brasileiro88 que mais tempo ficou no ar 
– ao todo foram 16 anos. Sendo assim, uma série de tamanha relevância 
na conjuntura social do país, necessariamente precisaria de uma 
abordagem mais coerente às mulheres na série. Fica claro que A Grande 
Família não fez este papel, mantendo nos anos 2000 uma versão 
desatualizada e permanentemente sexista da mulher – lembrando que 
elas permaneceram como personagens de apoio aos homens da série. 

A primeira sitcom desde Dona Santa e Casa da Irene a colocar 
uma mulher como única protagonista foi a série A Diarista (Globo, 
2004-07). A trama mostrava as trapalhadas de Marinete, empregada 
doméstica, limpando casas do Rio de Janeiro. No artigo, Faxina na 
Televisão: Representações do Emprego Doméstico na Mídia, Renata 
Macedo destaca o fato de Marinete ter trazido a faxineira para a posição 
de protagonista, algo que pontua ser inédito na teledramaturgia brasileira 
(2010). A mulher trabalhadora, feito Roseanne, chegava com peso na 
televisão brasileira. Contudo, Macedo faz um levantamento da recepção 
da série nos jornais, pela perspectiva da representação da doméstica, em 
que encontra uma maioria absoluta de críticas sobre a “caricatura do 
pobre” construída pela série (MACEDO, 2010). 

Os problemas apontados no retrato de A Diarista não param na 
forma com que a personagem é caricaturada. Macedo destaca que 
Marinete é retratada “como uma mulher nervosa e briguenta, motivo 
pelo qual é vista como ‘respondona’ e ‘folgada’ por algumas patroas” 
(MACEDO, 2010, p.8). Assim, mais uma vez reparamos na 
representação da mulher independente como mal-humorada, como se 
estar livre da dependência de um homem fosse sinônimo de 
descontentamento e frustração. No mesmo ano em que A Diarista foi ao 
ar, outra série protagonizada por mulheres estreou. Sob Nova Direção 
(Globo, 2004-2007) trazia Belinha e Pit, donas de um bar. A trama 
mostrava Belinha, separada quatro vezes, que ao herdar um bar de um 
ex acaba chamando a amiga Pit para a ajudar a tocar o negócio. Mesmo 
com o foco teoricamente colocado no trabalho das duas, ambas falam – 
e procuram – constantemente maridos ricos que possam sustentar seus 
luxos.  

Em Paradoxos da mulher moderna: a estigmatição da 
personagem “Pit” do programa “Sob Nova Direção” da “Rede 
Globo”, Adriana Ramos Maciel descreve a personagem como uma 

                                                        
88 Neste ponto, não estou considerando séries de sketch, onde o formato 
funciona com quadros – como A Praça é Nossa ou Zorra Total. Também não 
considero novelas em série como Malhação. 



mulher sexualmente e financeiramente independente, que sonha em ter 
filhos e se casar, mas acaba se envolvendo em vários relacionamentos 
que não funcionam. A autora escreve que a personagem “se contrasta 
radicalmente com o perfil de mulher destinada, principalmente, ao 
espaço privado de reprodução do lar, voltada para o cuidado do marido e 
dos filhos” (MACIEL, 2008, p.1). Problematizo a fala da autora com as 
considerações de Kim – seria está mulher independente um retrato 
feminista mesmo ela estando em constante busca por um 
relacionamento? É possível identificar estas sitcoms como seguidoras do 
pós-feminismo descrito por Kim? 

No episódio “Ligações quase perigosas”, quando Pit fala para a 
amiga que está pensando em passar a noite com um homem que 
conheceu em uma boate, Belinha imediatamente responde “você não 
pode agir assim, pensa bem. A mulher tem que ser difícil, fazer um jogo 
duro. É por isso que os homens não te ligam no outro dia. Se você não 
fosse tão fácil eles te ligavam”. No final, Pit nega dormir com o homem 
e ele liga para ela no dia seguinte. Da forma com que Belinha coloca a 
situação – e como o roteiro corre -  a grande culpada de nenhum 
relacionamento dar certo é Pit, por ela ser “dada demais”. Quando Pit 
finalmente segue o conselho da amiga e decide agir de uma forma 
diferente do que está acostumada, ela consegue atingir o seu objetivo: 
que o homem volte a entrar em contato com ela. A forma na qual a 
narrativa é construída faz com que a imposição da mulher agir forma 
mais conservadora – menos sexualizada - aparente ser a forma correta 
de se viver, trazendo, de certa forma, os tais valores das sitcoms dos 
anos 1950 incorporados na protagonista dos anos 2000. 

Maciel concluí seu artigo dizendo que Sob Nova Direção “apenas 
reflete a forma naturalizada na qual se encontram as distinções de 
gênero no senso comum” (MACIEL, 2008, p.6). Questiono aqui – seria 
“natural” o termo mais correto a partir do momento em que a 
personagem precisa mudar sua forma de viver para se enquadrar nos 
padrões e não há um questionamento do por que ela deve fazer isso? As 
imposições sociais sobre as obrigações da mulher na sociedade são 
colocadas perante nós e não são indagadas. Acredito que Sob Nova 
Direção não trate o questionamento de forma natural, e sim de uma 
maneira acrítica, aceitando imposições colocadas sem um maior 
questionamento. Quando Kim fala sobre protagonistas mulheres não 
necessariamente condizem com uma postura pró-mulheres, creio que Os 
Normais, A Diarista e Sob Nova Direção se encaixam na fala da autora.  

Todavia, nem só de sitcoms com “falso feminismo” vive o Brasil. 
Enquanto a falta de protagonistas de cor é algo proeminente nas 
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representações pelo mundo à fora, encontramos em 2006 a primeira 
série brasileira protagonizadas por negras: Antônia89 (Globo, 2006-7) A 
série segue um modelo comum no audiovisual brasileiro, onde a 
televisão e o cinema dialogam através de adaptações. No caso, Antônia, 
a série, foi baseada em um filme com o mesmo nome. A história se 
passa em um bairro pobre, onde as amigas Preta, Barbarah, Mayah e 
Lena tentam ganhar a vida como cantoras. A história girava em torno da 
carreira musical das protagonistas onde as próprias músicas falavam da 
realidade da mulher negra na comunidade Brasilândia. Antônia teve uma 
forte ambientação musical, sendo mais vista como uma série musical do 
que uma série de comédia. No entanto, trago Antônia para esta pesquisa 
por acreditar que a mesma representou um marco na televisão, não só do 
Brasil, mas mundial. 

A característica mais marcante da série era mostrar mulheres 
fortes, se reestabelecendo diante das adversidades de suas vidas. Todas 
deixaram a promissora carreira para trás por problemas com marido, por 
ter que criar filhos, por precisar de dinheiro, por uma delas ter sido 
presa, entre outros problemas. Durante as duas temporadas elas tentam 
retomar o sonho. No primeiro capítulo as protagonistas se reencontram 
quando uma delas sai da cadeia em liberdade provisória, cada uma já 
com uma vida diferente se reunindo para retomar o sonho de cantarem 
profissionalmente. A série tentava situar as personagens em situações 
cotidianas, posicionando as protagonistas como mulheres fortes, 
determinadas. No segundo capítulo, em um momento em que um 
homem branco começa a assediar sexualmente Barabarah, insistindo em 
chamá-la de morena, ela responde: “Meu nome é Barbarah, sou negra, 
cantora e não sou prostituta”.  

                                                        
89 Ao analisar o formato, não é claro se Antônia é um sitcom ou uma minissérie. 
Quando concorreu ao Emmy internacional, foi classificada como 
minissérie/telefilme, porém, dentro do país sempre foi mencionada como série 
de comédia. Para pontuar a diferença básica entre as nomenclaturas, destaco a 
intenção de continuidade da história. A minissérie é pensada para ter uma 
temporada fechada, conclusiva. Enquanto a sitcom e séries em geral são 
pensadas para durar mais com cliffhangers (recurso cinematográfico de roteiros 
em que um gancho é deixado no final de uma cena, um episódio ou uma 
temporada com intenção de despertar o interesse do público  entre temporadas). 
No caso de Antônia, como tivemos duas temporadas, classifico como sitcom. 
Porém, no caso do cancelamento de séries devido à pouca audiência, há alguns 
casos em que sitcoms e séries de drama tornem-se aparentemente minisséries, já 
que não possuem continuidade. Na televisão paga este fenômeno acaba 
tornando-se frequênte ao longo dos últimos anos.  



O elenco majoritariamente composto por negras e negros foi um 
marco para a televisão brasileira, já que nunca antes uma série brasileira 
com tantos negros no elenco – e como protagonistas - foi exibida em 
canal aberto90. A dissertação Práticas de Resistência em Antônia: 
Identidade, representação e Exclusão Social da Mulher Negra em da 
Periferia de Viviane dos Santos Gomes fala das personagens 
apresentadas na série, as classificando como fortes jovens e fortes que 
lutam contra a invisibilidade social em que se encontram. Gomes 
concluí que a briga das personagens contra a sociedade patriarcal, contra 
o racismo e o preconceito ainda não quebra por vez os estereótipos, mas 
mostra as protagonistas resistindo ao mundo em que elas se encontram. 
Para Gomes:  

(o) seriado se inscreve na emergência do 
movimento estético cultural pelo qual a mídia 
busca instituir novas representações de sujeitos 
marginalizados, como a mulher negra, pois ela se 
projeta na sociedade em um regime de conduta 
que estabelece um jogo de resistência que muda as 
concepções do patriarcalismo (GOMES, 2010, 
p.119) 

 
A necessidade da televisão em incorporar discursos e 

representações fora do padrão patriarcal heteronormativo vem da própria 
necessidade de gerar identificação do público com o que está sendo 
lançado nas telas. No caso da mulher negra, nos afastamos em diversos 
fatores da representação padrão do protagonista no audiovisual: as 
Antônias não são homens, não são brancas, não são de classe média. Há 
um distanciamento do que vemos com protuberância na televisão 
chegamos mais perto do que vemos na população brasileira, onde a 
maioria é negra/parda, classe C/D/E e mulher. 

Ainda que vá ao encontro a realidade no Brasil, mostrando um 
grupo majoritário, Antônia permanece sendo uma exceção no 
audiovisual. Sabemos que a representação nas telas não costuma se 
basear inteiramente no que o público representa, mas em ideais de 
representação do mesmo. A representatividade social e a identidade 
social dentro dos estudos culturais será abordada nos capítulos 
seguintes, em análise mais profunda das séries Tapas e Beijos e Parks 

                                                        
90 Séries estadunidenses exibidas no Brasil como O Show de Crosby e Um 
Maluco no Pedaço já haviam exibido um elenco majoritariamente composto por 
negros e negras.  
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and Recreation. No momento, para a contextualização de Antônia na 
história do sitcom, é importante compreender que: 

 
(o) fato de a memória social estar presente nos 
arquivos da mídia contribui para que os objetos 
culturais possam exercer um controle da memória 
social, o qual está diretamente relacionado ao 
funcionamento formal e ao significante desses 
objetos. Portanto, os saberes contidos no seriado, 
nas cenas e canções supracitadas, referem-se à 
memória coletiva, e dessa forma a mídia participa 
da constituição identitária de sujeitos e de 
subjetividades na medida em que produz saberes, 
representações sociais e identidades cristalizadas. 
(GOMES, 2010, p.119) 

 

Para Gomes, Antônia estabelece um contato diferente com o 
público e traça a história das séries brasileiras ao oferecer uma quebra de 
valores repetidos ao longo da história da televisão no Brasil. Há um 
novo estabelecimento de identidade social televisiva de um grupo nunca 
antes retratado com protagonismo, com relevância e sem a função 
máxima de apenas servir a vida do homem branco das telas. Por mais 
importante que a serie tenha sido na história dos seriados no Brasil, 
Antônia não é regra, permaneceu apenas como uma exceção. Prova de 
tal é que apenas duas séries protagonizadas por mulheres negras 
sucederam Antônia na televisão brasileira: Subúrbia (Globo, 2012) e 
Sexo e as Negas (Globo, 2014).  

Sexo e as Negas renderia por si só um capítulo a parte nesta tese, 
pela forma na qual sexualizou demasiadamente as personagens, 
causando críticas vindas de movimentos negros, feministas, sociais, 
além do próprio descontentamento do público. A série fala de quatro 
mulheres negras da periferia que têm vidas sexuais ativas, num estilo 
Sex and the City. A vida das mulheres é narrada por uma outra 
personagem, uma mulher branca. A terceirização do protagonismo na 
série chama atenção por colocar as negras como objeto da história 
contada pela branca. A objetificação das negras não para por aí - do 
“Negas” no título até a proposta de retratar negras de periferia abertas ao 
sexo livre, a série apresenta um retrato da mulher negra exposta aos 
prazeres visuais do homem branco, tanto em um aspecto diegético como 
extradiegético. 



A narrativa problemática fez com que a série fosse cancelada e 
dezenas de denúncias de racismo recebidas pela Secretaria Especial da 
Promoção da Igualdade Social. Cecília Bezerra, militante da Irmandade 
Pretas Candangas e integrante do Coletivo Intervozes escreveu para 
Carta Capital91 criticando a hiperssexualização das negras na mídia, 
colocando que “o racismo se mantém no espaço midiático, atualizando-
se, reinventando-se, e reaparecendo sob os mais diversos modos, estilos, 
contextos e títulos. Hoje, “O Sexo e as Nega”. Amanhã, o que será?”. A 
pergunta de Bezerra é interessante para que possamos pensar no que os 
avanços e os retrocessos da representação da mulher na televisão 
significam. Ter uma protagonista negra na televisão logo nos seus 
primeiros anos, não significou que o retrato das mulheres de cor tenha 
sido feito de forma sem preconceitos. Logo, o crescente número de 
protagonistas mulheres no audiovisual nos últimos 15 anos também não 
significa um retrato não estereotipado da mulher na televisão e no 
cinema. 

Quando elogio a série Antônia para o contexto se séries 
brasileiras, não podemos esquecer que praticamente uma década depois 
– enquanto esperávamos uma melhoria no retrato da mulher negra – a 
mesma emissora lança O Sexo e as Negas. O que podemos retirar desta 
análise? Um passo para frente não significa que todos os passos serão 
para frente.  

Na televisão norte-americana também fica evidente que o 
progresso não é unânime e voltar atrás em avanços é recorrente. Por 
mais que séries como Sex and The City tenham alterado a trajetória da 
representação das mulheres, há problemas que surgem a cada dia e que 
são evidenciados com o passar do tempo. Entretanto, se a segunda onda 
do feminismo foi mais crítica do que a primeira, a terceira, mais do que 
a segunda – e por aí adiante – podemos esperar que essas análises sejam 
estendidas para o retrato das personagens e protagonistas da ficção. 

Com fortes ondas teóricas do feminismo alertando contra a visão 
branca, ocidental, vinda do Norte, colonizadora – visões estas que o 
próprio movimento segurou por algum tempo -  na televisão críticas 
paralelas ao feminismo surgem com mais vigor a partir do novo milênio. 
Por aqui, o desfalque de mulheres negras na televisão brasileira é mais 

                                                        
91 Matéria “O racismo se mantém no espaço midiático”, disponível em 
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/o-racismo-se-mantem-no-
espaco-midiatico-5348.html (último acesso 25/10/2015) 

 
	



106 
 

acentuado do que na televisão estadunidense, porém, isto não significa 
que a representação nos EUA seja muito diferente da brasileira. O 
Center for the Study of Women in Television and Film92 apontou que 
78% das mulheres nas séries93 são brancas, 13% são negras e 4% são 
latinas. No Brasil não há estudo semelhante, porém, das séries que estão 
sendo exibidas durante o período desta pesquisa (2014-2018) apenas 
uma94 possui protagonistas negras – Sexo e as Negas. Considerando que 
na sociedade americana, menos de 15% são negros e no Brasil mais de 
50% são negros e pardos, podemos ver um distanciamento ainda maior 
da realidade retratada nas telas. 

Por aqui, a discussão sobre etnias na televisão que surge mais 
forte é sobre a representação das negras. É praticamente inexistente a 
consideração da mulher de tribos indígenas na televisão. Nos Estados 
Unidos a representação de etnias já aparece mais avançada, mas ainda 
com a presença da não-branca ganhando (pouco) espaço nas telas. 
Novamente observamos que o protagonismo de uma mulher na série não 
quer dizer que a mesma seja retratada fora do patriarcado – vide Ally 
Mcbeal e Sexo e As Negas. No entanto, as séries de comédia95 

                                                        
92 Estudo avaliado na matéria “Estudos comprovam a fata de oportunidade para 
mulheres negras na televisão, do jornal Zero Hora, disponível em : 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2015/09/estudos-comprovam-
a-falta-de-oportunidades-para-mulheres-negras-na-tv-4853671.html (último 
acesso 25/10/2015) 
93 O número é equivalente para séries de primetime, exibidas pela primeira vez 
na televisão, não considerando as séries que já foram finalizadas mas ainda são 
reprisadas. 
94 A série Mr.Brau tem um negro como protagonista e sua mulher também tem 
papel de destaque na série, porém, como fica claro no próprio nome do sitcom, 
Mr. Brau é sobre um homem. A série Vai que Cola, exibida pela Multishow,  
também possuí uma negra em papel de evidência, porém, ela faz o papel de 
viúva de um bicheiro e não tem a relevância de outros personagens brancos. 
95 Como mencionei anteriormente, a sitcom apareceu no final da década de 40 e 
se estabeleceu com I Love Lucy, o formato encaixado em 30 minutos, com 
geralmente 24 minutos de série e 6 de comerciais entre blocos foi adotado como 
um cânone no gênero comédia, portanto, sitcom. Características como a trilha 
de risadas e a gravação diante de uma platéia ao vivo com a utilização de três 
câmeras estrategicamente colocadas em um palco foi aderida pelo modelo 
sitcom. Nos últimos anos as séries têm desafiado esse modelo e estão sendo 
apresentadas de diversas formas, desde a clássica apresentada acima, ao formato 
uma câmera (sem trilha de risadas e gravado fora do palco) até formatos como 
de Ugly Betty e Jane the Virgin que além de ser feito com uma câmera também 
ultrapassa o espaço de meia hora, alcançando uma hora de programação – antes 



protagonizadas por minorias étnicas como Ugly Betty (ABC, 2006-
2010); The Mindy Project (FOX/Hulu, 2012-) e Jane the Virgin (WB, 
2014-) buscam muitas vezes uma representação diferente da 
protagonista não caucasiana.  

Em Ugly Betty a latina Betty trabalha para uma revista de modas, 
é muito inteligente, independente, mas conserva suas raízes latinas na 
relação com a sua família. Em The Mindy Project a médica indiana 
Mindy conciliando sua rotina no hospital com a sua vida pessoal e Jane 
the Virgin mostra uma adolescente latina, virgem, que é acidentalmente 
inseminada e acaba ficando grávida. Das três séries, a que faz uma 
abordagem mais complexa sobre etnias é a última. Em Jane the Virgin 
aborto, deportação, gravidez na adolescência são discutidos. Assim 
como em Ugly Betty, a série mostra um lado diferente da 
hiperssexualização da latina, tirando a mesma – ou ao menos 
questionando - estereótipos em que as mulheres da América Central e do 
Sul são caracterizadas.  Jane é uma mulher como qualquer outra, ela não 
é definida por ser latina: sua etnia complementa a pessoa que ela é, não 
a define ou a limita.  

Apesar desta representação, a série também não exclui o fato da 
cor de Jane. Ela sente orgulho de suas raízes, fala espanhol, luta contra 
preconceitos de ser mais uma latina grávida na adolescência, briga para 
sua avó não ser deportada. Jane, na verdade, foge do perfil do 
personagem sem dimensões, estereotipada que muitas vezes nos é 
apresentada. A garota é multidimensional, ela não precisa se vestir de 
um jeito específico para ser latina, por exemplo.96 Em um artigo da 

                                                                                                                     
característico apenas das séries dramáticas. A mudança de formato fez com que 
no princípio estas séries fossem classificadas como híbridas, entre a comédia e o 
drama. Com as mudanças constantes não há ainda um consenso sobre a 
categoria em que estas séries se encaixam, porém, em cerimônias de 
premiações, todas elas foram inscritas na categoria comédia, o que me faz – 
mesmo com o formato diferente do sitcom clássico - considerar as mesmas 
neste trabalho. 
96 Trago a questão da roupagem da personagem para mostrar como personagens 
sem dimensão são geralmente criados – elas não são nada do que não aparentam 
ser. A personagem em dimensão não é aprofundada, portanto acaba se tornando 
um poço de estereótipos. Já a personagem multidimensional consegue oferecer 
mais do que o que ela aparenta ser. Quando Robert Mckee (2013) indica para a 
criação de um roteiro que o roteirista nunca se esquecer que o personagem é o 
que faz, não o que diz, ele tenta fugir do padrão estereotipado atrás de um 
padrão dimensional, onde as atitudes falam mais do que a aparência.  
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revista feminista da Universidade de Yale, Broad Recognition97, é 
colocado que cerca de 17% da população estadunidense é composta por 
latinos, porém, os mesmos (homens e mulheres) representam menos de 
2% da representação nas telas. O artigo ainda aponta que 25% das 
entradas de cinema são compradas por latinos nos EUA.  

Durante este capítulo ressaltei diversas protagonistas de séries de 
comédia, quase sempre realçando a forma com que elas foram aos 
poucos garantindo sua presença na televisão, marcando sua época e 
abrindo portas para mais mulheres nas telas. Em poucos casos teci 
críticas mais intensas sobre as representações que aqui apresentei, não 
por não ter o que criticar, mas por ter realizado um recorte específico 
diante das mais de 1000 séries que apareceram no caminho da minha 
pesquisa. A contextualização da presença da mulher nas telas dos 
últimos 70 anos foi pautada aqui pelas representações quase sempre 
vanguardistas, que mesmo dentro de suas limitações foram capazes de 
colocar de alguma forma inovadora a mulher como protagonista de uma 
história. Quase sempre as mulheres que protagonizaram as histórias ao 
longo destas sete décadas tiveram uma boa contribuição para a 
descentralização do patriarcado na televisão.  

Porém, este capítulo está longe de representar a verdade absoluta 
dentro da história da televisão. Como coloquei antes, aqui trago um 
recorte muito específico. Não foquei em séries de drama, nem em 
seriados protagonizadas por homens e pouco mencionei as sitcoms com 
protagonismo divido entre os sexos. Minha atenção foi dada a mapear as 
protagonistas e a evolução (ou involução) dos seus perfis audiovisuais 
com objetivo de clarear a discussão dos próximos capítulos, na análise 
direta de Tapas & Beijos e Parks and Recreation.  

Não obstante, acredito ser importante contextualizar o 
protagonismo dentro da realidade. No relatório sobre diversidade em 
Hollywood, composto no Ralph J. Bunche Center for African American 
Studies at University of California Los Angeles (UCLA), o instituto 
conta que cerca de 40% da população dos EUA é formada por minorias 
étnicas (17% latinos, 13% negros, 10% diversas). No entanto, os 
números destes grupos na indústria cinematográfica são muito inferiores 

                                                        
97 O artigo “Transforming Typical Latina Representations Through Jane the 
Virgin” de Kathy Amiliategui está disponível em 
http://broadrecognition.com/uncategorized/kathy-amiliategui/ (último acesso em 
25/10/2015) 



a sua representação na vida real98. A cada 6 protagonistas brancos na 
televisão aberta dos EUA, um faz parte de uma minoria étnica. Na 
televisão fechada (a cabo) o número melhora um pouco; para cada dois 
brancos, um é grupo minoritário. Já as mulheres em geral, que 
correspondem a um pouco mais do que 50% da população 
estadunidense, tiveram uma representação que ficou em torno de 25% 
dos papéis de protagonista na televisão entre os anos de 2011 e 2013. 

O dado mais recente do artigo Primetime TV Still Mostly A Boys 
Club – And it’s getting tougher for women”99 considerando a temporada 
completa100 (2013-14) constata que apenas 44% das séries no ar tinham 
de uma a quatro mulheres (com fala) no elenco, enquanto em 
contrapartida 1% dos programas possuíam quatro ou menos homens no 
elenco.  Poucas séries conseguiram quebrar a presença do homem nas 
telas. Lucy protagonizava as histórias, mas tinha seu marido ao lado. 
Mary Tyler Moore e Maude eram independentes, mostravam a mulher 
de uma forma diferente, mas ainda existia uma figura masculina por 
perto. No Brasil, Dona Santa tinha a figura de um Padre que 
constantemente estava ao seu lado. Golden Girls começa uma quebra 
significativa neste aspecto – as quatro personagens se sustentam sem 
presença fixa no elenco de homens. Mais tarde, entre os anos 90 e 2000, 
Sex and the City traz o grupo de mulheres protagonistas para evidência 
novamente. 

Outras séries depois de Sex and The City seguem este padrão, 
como Girls (HBO, 2012-2017). Protagonizada e escrita por Lena 
Dunham, a série narra a vida de quatro amigas, na casa dos 20 anos que 
estão descobrindo a vida. A premissa é semelhante a Sex and The City, 
mas sem tanto glamour. Enquanto a primeira fala de mulheres já 
estruturadas em sua carreira lidando com o sexo e a cidade, Girls fala de 
“meninas que estão se tornando mulheres”. O fato da protagonista ser a 
escritora faz com que as situações tomem um ar mais real, se 
aproximando dos dilemas da geração Z. No entanto, a série recebe 

                                                        
98 Estudo disponível em http://www.bunchecenter.ucla.edu/wp-
content/uploads/2015/02/2015-Hollywood-Diversity-Report-2-25-15.pdf (último 
acesso em 10/01/2018) 
99  Tradução Livre “O Horário Nobre ainda é um clube de meninos – e está ficando 
cada vez mais difícil para as mulheres http://deadline.com/2014/09/women-in-
primetime-tv-losing-ground-boxed-in-study-834920/ 
100 As temporadas de sitcom geralmente possuem de 20 a 25 episódios, começando 
em setembro e terminando entre abril e junho. A exibição é semanal, com intervalos 
em que episódios antigos geralmente são reprisados no horário reservado para o 
seriado. 
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frequentes críticas por ter um elenco inteiramente branco, heterossexual 
e de certa forma elitista.  

Por fim, outra série atual que possui um protagonismo de 
mulheres é o sitcom Mom (CBS, 2013-). Todavia, a série se diferencia 
de Sex and The City e de Girls ao mostrar ainda menos homens nas 
telas. Mom trabalha com a comicidade a partir das fragilidades das 
personagens principais: Christy, na casa dos trinta anos, sua filha Violet, 
de 17, e sua mãe Bonnie, na casa dos 50. Christy é ex-drogada e no 
primeiro episódio da série revela em uma reunião dos Alcoólatras 
Anônimos que está há pouco mais de 100 dias sem beber. Ela decide 
ficar sóbria para tentar retomar seu relacionamento com seus filhos, 
Violet e Rosco, de oito anos. Durante a série percebemos que o 
relacionamento com os filhos está muito danificado por causa do 
comportamento de Christy antes de se tornar abstemia. Também 
conhecemos a rotina da família e percebemos que não há uma figura 
masculina presente, com Christy educando e (mal) pagando as contas de 
casa sozinha. 

A mãe de Christy, Bonnie é introduzida um pouco mais adiante 
da trama. O relacionamento mãe e filha entre as duas é extremamente 
tenso, com muitos ressentimentos. Bonnie, também mãe solteira e 
alcoólatra, não conseguiu criar a filha bem, já que também teve 
problemas com drogas e dinheiro durante toda a infância e adolescência 
de Christy. Mais tarde ficamos sabendo que Bonnie foi abandonada na 
infância e criada por diversos pais adotivos, mudando de casa em casa 
conforme os pais cansavam dela. O relacionamento das duas começa a 
melhorar quando Bonnie se aproxima da neta, Violet, forçando com que 
Christy reveja suas ações e perdoe a mãe, como gostaria de ser perdoada 
pela filha. É importante pontuar também que ao contrário da filha e da 
neta heterossexuais, Bonnie é bissexual. 

Violet assume um papel mais de coadjuvante dentro da trama, 
tendo um destaque apenas quando descobre que está grávida e que 
também será uma mãe adolescente. No entanto, Violet conta com uma 
vantagem que sua mãe e avó não contaram – a presença e a ajuda da 
família na gravidez. No final da primeira temporada, Violet decide doar 
a filha para adoção.  Em Sonograms and Tube Tops101 a adolescente 
começa a busca por um casal que possa criá-la de uma forma melhor do 
que ela foi criada. Durante o episódio ela tenta explicar a sua decisão 
para o namorado e para a família religiosa do garoto. Os três enfrentam 
a garota, não aceitando o desejo de Violet. Ao chegar em casa, ela conta 

                                                        
101  Em tradução livre “Ultrassom e Tomara que caia”.  



para Christy e Bonnie que não só o namorado foi contra a sua posição 
como os pais dele declararam que iriam adotar o bebê. Violet, que já 
havia escolhido um casal homossexual como os pais de sua filha, 
indigna-se e diz “Eu não quero que meu filho seja criado por fanáticos 
religiosos! Eu quero que ele seja criado por homossexuais!.” 

O posicionamento de Violet funciona como um reflexo oposto de 
uma sociedade que ainda recrimina casais homoafetivos na hora da 
adoção. O fato dela considerar que os dois pais podem criar a sua filha 
de uma melhor forma do que o casal de pastores desafia o 
posicionamento retrogrado da sociedade – não é a opção sexual do casal 
que pode influenciar negativamente a criança, e sim o posicionamento 
extremista religioso.  A fala vira uma punchline102 não por ser 
preconceituosa, mas por ridicularizar a preocupação contra a adoção por 
casais gays. Assim, mesmo não mostrando um relacionamento 
homossexual com as protagonistas, a série consegue assumir uma 
posição política dentro do contexto da série. 

Entre outros aspectos, Mom se sobressai ao revelar-se uma 
comédia familiar com o foco no relacionamento entre as mulheres de 
uma família praticamente sem homens. Rosco é o único integrante fixo 
do sexo masculino na família, porém, ele é apenas uma criança e não 
ganha muita relevância durante a série. A partir da terceira temporada as 
únicas personagens presentes em todos os episódios são Christy e 
Bonnie. Rosco, dentro dos padrões de criação de personagem defendido 
por especialistas como Robert Mckee e Syd Field (2001) está na trama 
para revelar informações sobre o protagonista103, funcionando apenas 

                                                        
102 Punchline ou punch line é considerada a parte final de uma piada, sketch 
cômico, etc. É o ápice da história e geralmente está no fim da mesma. Costuma 
ser engraçado, provocando risadas e quase sempre baseia o humor no 
inesperado. 
103 ¨Syd Field classifica quatro qualidades essenciais nos personagens de um 
roteiro: Necessidade dramática, Ponto de vista específico, Personificação de um 
comportamento, Passagem por um processo de transformação (2005, 79). Para 
Field, o protagonista precisa ter um objetivo, algo que almeja alcançar e que 
leve a história para frente. Nesta busca, os coadjuvantes ajudam a sustentar a 
trama do protagonista, cooperando, criando novos obstáculos ou ainda nos 
auxiliando a entender o intuito do protagonista.   Robert Mckee sustenta a 
consideração de Field e propõe que há uma polarização na história, onde cada 
personagem está lá por uma razão, com um intuito específico.  Assim, Mckee 
argumenta que  cada personagem tem uma visão específica, um modo de falar 
seu, não devem ter a mesma atitude visando a singularidade e importância do 
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como um auxílio para compreendermos Christy, Bonnie e até mesmo 
Violet. Outros personagens masculinos que aparecem como o pai de 
Rosco, o pai de Christy e envolvimentos amorosos de Christy, Bonnie e 
Violet são retratados em sua maioria sem seriedade alguma, como 
coadjuvantes, em papéis de homens fracos, dependentes de mulheres, 
menos inteligentes ou apenas simplesmente canalhas.  

A troca de papéis entre os sexos – com o retrato estereotipado 
sendo feito a partir da representação do homem e não da mulher – faz 
com que Mom se diferencie das outras sitcoms. O contraste entre as 
personagens mulheres e os homens é evidente: elas por mais que sejam 
problemáticas – como Christy e Bonnie – são corajosas, fortes, 
complexas. Em Mom, os homens tomam o papel de coadjuvante em uma 
história que é liderada pelo sexo feminino, fazendo parte dos 1% das 
séries em há quatro ou menos homens no elenco. 

Embora Christy, Bonnie sejam brancas, no grupo do AA elas 
fazem amizades com outras mulheres, entre elas Regina, uma negra. 
Durante a trama, Regina acaba revelando que prestes a ser presa por 
desviar dinheiro de aplicações de seus clientes. Conversando com 
Christy e Bonnie, Regina faz piada com o fato de ser negra e ter roubado 
de pessoas brancas logo após as amigas – brancas – tentarem a confortar 
dizendo que talvez ela não seja presa. A piada traz à tona um 
questionamento sobre o sistema jurídico ao mesmo tempo que debocha 
dos estereótipos do negro roubando o branco. Bonnie, que é branca e 
pobre, e já foi presa por roubo, tráfico de drogas, entre outros –  
concorda com Regina, classe média-alta, reafirmando a sua situação 
como maioria. Se Regina fosse branca e de classe média-alta, será que 
ela seria presa? A pergunta fica no ar. 

Por conseguinte, Mom apresenta personagens fictícios, densos, 
que lidam com dramas com consistência real de forma cômica. A forma 
na qual  a comédia possui o poder de questionar e não se manter em uma 
posição superficial no tratamento das tramas é louvável. Mas o grande 
diferencial de Mom é o fato de que isso tudo acontece com personagens 
mulheres e infelizmente personagens femininas densas são raras seja em 
comédias, dramas, ação, ou em tantos outros gêneros fílmicos, 
televisivos e literários. Em Mom, elas são pobres e possuem uma vida 
nada glamorosa – se diferenciando muito de Sex and The City, Girls e 
até Golden Girls. Entretanto, ainda assim, Christy, Bonnie e Violet são 
brancas, femininas e se encaixam dentro do padrão de beleza ocidental. 

                                                                                                                     
mesmo dentro da trama (2006 p.120).  No caso, Rosco assume um papel único 
na trama, tendo as funções de coadjuvante propostas por ambos Field e Mckee. 



Em Janeiro de 2015, a atriz Gina Rodrigues, que interpreta a 
protagonista Jane, ao receber o prêmio Golden Globes104 de melhor atriz 
em uma série de comédia agradeceu dizendo “Este prêmio significa 
muito mais do que eu mesma, representa uma cultura que quer ver a si 
mesmo como heróis”. Apenas duas latinas venceram este prêmio em 
toda a história do Golden Globes: Rodrigues e America Ferrera – a 
interprete de Ugly Betty – que recebeu o prêmio em 2007. Meses depois, 
na cerimônia dos Emmys105 a atriz Viola Davis, protagonista da série 
dramática How to Get Away With Murder, foi a primeira negra a ganhar 
um Emmy por uma série dramática. Em seu discurso Davis cita Harriet 
Tubman e indaga: 

 “Na minha cabeça, eu vejo uma linha. E sobre 
esta  linha, eu vejo campos verdes e lindas flores e 
lindas mulheres brancas com seus braços 
estendidos até mim, sobre aquela linha. Mas 
parece que eu não consigo chegar lá, não tem 
jeito, eu não consigo subir aquela linha. (a frase) 
É de Harriet Tubman, nos anos 1800. E deixa eu 
falar para vocês uma coisa, a única coisa que 
separa as mulheres de cor de qualquer outra 
pessoa é oportunidade. Você não pode ganhar um 
Emmy por papéis que não existem”106. (Viola 
Davis, discurso do Emmy, Setembro 2015) 

 

Concluo este capítulo a partir das considerações de Gina 
Rodrigues e Viola Davis por considerar que não podemos apenas pensar 
na maior – e melhor -  representatividade da mulher da tela. É necessário 
pensar quem são as mulheres que estão sendo mostradas. Se nos 
encontramos hoje na quarta onda do feminismo, onde a tendência é 
buscar mulheres fora dos centros para integrarem e terem voz no 
movimento feminista, precisamos também refletir na participação das 
mesmas nas telas. Ao longo dos últimos 70 anos o feminismo ganhou 
mais relevância e uma presença mais ativa na sociedade. Neste capítulo 

                                                        
104 Golden Globes é um prêmio dado desde 1944 em reconhecimento da excelência 
de profissionais do audiovisual com foco em filmes e televisão dos EUA, mas 
também premiando outros países do mundo. 
105Emmy é um prêmio dado desde 1949 em reconhecimento da excelência de 
profissionais da televisão dos EUA, mas também premiando outros países do 
mundo. 
106 Discurso disponível em http://www.nytimes.com/live/emmys-2015/viola-daviss-
emotional-emmys-acceptance-speech/ (último acesso em 25/10/2015) 
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reitero a importância que o movimento teve para o crescimento da 
representação nas telas, mas evidencio que ainda temos um longo 
caminho pela frente e este não condiz apenas em aumentar números. 
Precisamos refletir e trazer as mulheres – de todas as cores, gêneros, 
classes – para as telas. Nos próximos capítulos a inclusão das diferentes 
mulheres terá um foco mais explícito.  

Encerro, enfim, com a fala de Rosália Duarte para o Seminário 
Internacional de Educação, Intercultural, Gênero e Movimentos Sociais: 

 
Parece haver um dinâmico jogo de forças que faz 
com que os grandes produtores e veiculadores de 
narrativas audiovisuais tenham que, de algum 
modo, refletir as tendências de inovação que vão 
surgindo no interior de sociedades complexas, 
ainda que seja apenas para criticá-las. A mídia 
tende, por princípio, a privilegiar as posições da 
maioria, em geral, mais conservadoras. 
Entretanto, quando problematiza questões 
emergentes e coloca-as em debate, mesmo 
tentando captar apenas às vozes hegemônicas 
entre os muitos discursos produzidos em torno 
daquele tema, acaba favorecendo o surgimento de 
novas ideias (DUARTE, 2003, p.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 
 
ENTRE TAPAS & BEIJOS:  
UM REFLEXO DAS PROTAGONISTAS NAS SITCOMS 
BRASILEIRAS 

 
 

Enquanto uma forma de arte relativamente nova, 
criadores da televisão se inspiram em uma longa e 
rica história estética do drama e de trabalhos 
literários para produzir programas populares que 
efetivamente conversam com seus grandes e 
diversos públicos. A forma mais popular da 
televisão, a comédia de situação, é uma válida 
herança e uma moderna variação do gênero teatral 
comédia de costumes. Como a comédia de 
costumes, o sitcom Americano destaca 
personagens que vão de encontro a uma série de 
tradições e regras afim de satisfazer seus desejos 
por intimidade sexual, um status social mais 
elevado e relacionamentos próximos. Essas 
sitcoms, pelo processo de ter os protagonistas 
buscando seus desejos, destacam, exageram e 
satirizam muitos códigos sociais que desafiam a 
sociedade Americana. Assim, o sitcom pode ser 
compreendido como um documento histórico e 
cultural para observar e examinar os modos 
sociais dominantes de qualquer época específica, 
especialmente quando se trata de gênero, classe 
social e relacionamentos. Apesar das situações 
cômicas absurdas nas quais as personagens 
frequentemente se encontram, elas precisam 
seguir a mesma construção social de todas as 
personagens de comédias de costumes – elas 
precisam se debater para ‘manter as aparências’” 
107 (PIERSON, 2005, p.45) 

                                                        
107 Tradução livre de “While a relatively new art form, television creators draw 
from a long, rich aesthetic history of dramatic and literary works to produce 
popular programs that effectively engage their large, diverse audiences. 
Television’s most popular form, the situation comedy, is a worthy descendant 
and a modern variation of the theatrical comedy of manners genre. As with the 
comedy of manners genre, the American sitcom features characters who must 
contend with an array of social manners and rules in order to satisfy their 
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No trecho acima, retirado do livro The Sitcom Reader: America 

Viewed and Skewed (O Leitor de Sitcom: A América Vista e 
Distorcida), de 2005, o autor David Pierson descreve a comédia de 
costumes como condutor do Sitcom, evidenciando a sociedade e os 
problemas atuais como guia das tramas compostas pela comédia de 
situação. Originalmente pertencente ao gênero literário e amplamente 
difundida no meio teatral, a comédia de costumes tem como o grande 
criador o francês Molière. Baseada em sátiras sociais, repercute 
situações contemporâneas do caráter e do comportamento humano vistas 
de forma analítica.  

A comparação construída por Pierson sobrepõe as fórmulas 
utilizadas no gênero de comédia de situação (televisão) e da comédia de 
costumes (teatro/literatura) tendo em vista que o desenvolvimento das 
personagens e das tramas parte de um princípio semelhante. Ambos 
utilizam como recursos cômicos a satirização da realidade presenciada 
no momento. Sendo assim, podemos considerar que os desejos das 
personagens apresentadas são versões exacerbadas de uma interpretação 
da sociedade atual, impondo um caráter de releitura contemporânea ao 
texto exibido na televisão. Com as colocações do autor em mente, 
passamos neste capítulo a analisar a sitcom Tapas & Beijos. 

A série de comédia exibida pela Rede Globo foi ao ar de 5 de 
abril de 2011 a 15 de setembro de 2015, totalizando cinco temporadas, 
contendo 169 episódios produzidos/exibidos, com cerca de 50 minutos 
cada. O criador da série e roteirista principal é Cláudio Paiva, também 
responsável pelo roteiro de outras sitcoms da Globo como a reedição da 
Grande Família, Sai de Baixo e a mais recente Chapa Quente (exibida 
no momento108). A direção geral de Tapas & Beijos é assinada por 
Maurício Farias. No elenco principal estão as atrizes/atores: Fernanda 

                                                                                                                     
desires for sexual intimacy, elevated social status, and close relationships. These 
sitcoms, through the process of having their main characters pursue their 
desires, highlight, exaggerate, and satirize many of the social codes that 
comprise American society. As such, the sitcom can be understood as a 
historical and cultural document for observing and scrutinizing dominant social 
manners at any particular time period, especially those relating to gender, social 
class, and relationships. Despite the comically absurd situations in which sitcom 
characters frequently find themselves entangled, they must follow the same 
social edict as all comedy of manners characters—they must strive to “keep up 
appearances.” 
108 Momento caracterizado até a defesa desta tese, em Março 2018. 



Torres; Andrea Beltrão; Vladmir Brichta; Fábio Assunção; Otávio 
Muller; Fernanda de Freitas; Érico Brás; Flávio Migliaccio e Malu 
Rodrigues. Entre o elenco recorrente: Daniel Boaventura; Kiko 
Mascarenhas; Orã Figueiredo; Natália Lage e Rafael Primot. Tapas & 
Beijos foi exibida durante as terças-feiras, noite em que a emissora 
tradicionalmente traz para a grade da programação as suas comédias 
mais célebres em produção109.  

Na trama, Fátima de Souza (Fernanda Torres) e Sueli Cardoso 
(Andrea Beltrão) são funcionárias da Djalma Noivas, uma loja 
especializada em casamentos, localizada em Copacabana, no Rio de 
Janeiro. As duas – no começo da trama solteiras - são obcecadas por 
casamento. Não fica claro se o comportamento compulsivo das 
protagonistas era antecedente à ligação de ambas com a loja ou se elas o 
desenvolveram ao decorrer dos mais de 10 anos em que trabalham por 
lá. A figura de chefe das personagens é retratada por um homem, 
Djalma Mattos (Otávio Muller). Djalma é recém-casado com Flavinha 
(Fernanda de Freitas). Os dois se conheceram quando o empresário a 
contratou para funcionária da loja e logo depois já se casaram – para a 
desconfiança das protagonistas. Fátima, Sueli e Djalma se consideram 
amigos, o que muitas vezes provoca a ira ciumenta de Flavinha. A 
esposa do chefe é ilustrada através de um misto de infantilidade, 
imaturidade e loucura. Já Djalma tende a assumir uma postura de 
neutralizador, apaziguando os ânimos. Ele é retratado como o dono da 
sobriedade mediante o desiquilíbrio das três funcionárias (Fátima, Sueli 
e Flavinha). 

Ainda introduzindo a trama, mais alguns personagens configuram 
o elenco principal. Armane Vilar (Vladmir Brichta), dono de uma 
importadora na mesma rua da Djalma Noivas, é o interesse amoroso de 
Fernanda Torres. Um dos impedimentos de um relacionamento 
tradicional entre os dois é o fato de Armane ser casado. Ainda assim, 
Fátima assume o relacionamento extraconjugal, esperando que ele se 

                                                        
109 Uma importante consideração é que eu optei por não incluir neste trabalho 
uma ficha de produção técnica das séries aqui mencionada. Minha escolha foi 
devido ao tamanho destas fichas. Tendo em conta que nas séries norte-
americanas cada episódio tem uma ficha diferente, seria complicado incluir 
todos nesta tese. Caso optasse por incluir todas as fichas técnicas, das mais de 
50 séries listadas, com cerca de 500 temporadas produzidas, provavelmente este 
trabalho teria mais de 1000 páginas. Assim, me reduzo no caso de Tapas & 
Beijos e Parks and Recreation, as séries principais nessa análise, à introdução 
mais detalhada com o nome do corpo técnico e artístico principal. 
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separe da “carata cascuda” (maneira “carinhosa” como ela chama a 
mulher de Armane). A escolha de Fátima traz muitos conflitos com 
Sueli, já que a amiga não concorda com o relacionamento extraconjugal 
que Fátima mantém com Armane. 

Enquanto Fátima busca a vida movimentada ao lado de Armane, 
Sueli procura um relacionamento mais estável. A protagonista 
interpretada por Andrea Beltrão oscila entre um convívio de amizade e 
ódio com seu ex-marido, Jurandir dos Santos (Érico Brás). Na trama é 
explicado que o ex-marido de Sueli a deixou quando foi preso por 
roubo.110 Jurandir, inicialmente retratado como golpista, acaba tornando-
se um trabalhador assíduo. Ainda malandro, porém mais focado em ser 
um alívio cômico do que um antagonista. 

No começo da primeira temporada Sueli se apaixona por Jorge 
Almeida (Fábio Assunção) outro integrante do núcleo principal de 
Tapas & Beijos. O interesse amoroso de Sueli surge como o novo dono 
da boate de striptease da rua111. Jorge é colocado como um galã, bem-
apessoado, bem-sucedido, aparentemente mais íntegro do que os outros 
homens da rua. Todavia, ao longo da trama a sua perfeição é 
descontruída e percebemos que ele possui (várias) falhas. Jorge e 
Armane acabam ficando amigos em uma espécie de bromance112, 
transformado em mais um alívio cômico para a história.  

Para intensificar a narrativa de Tapas & Beijos, perto do final da 
primeira temporada há uma formação de um “quadrado amoroso”. Logo 
após Jorge e Sueli se acertarem e assumirem o romance, ele descobre 
que tem uma filha, Beatriz (Malu Rodrigues). Beatriz e Sueli não se 
entendem e Jorge tenta apaziguar os ânimos entre as duas mulheres. 
Para o desespero do empresário, Beatriz e Jurandir - o ex de Sueli -  
acabam se apaixonando. Jorge, que antes disputava o amor de Sueli com 
Jurandir, passa a disputar a atenção da filha com o “eterno” rival. 
Contudo, a situação acaba se normalizando e durante grande parte da 
série os quatro até dividem o mesmo teto. A relação como um todo 

                                                        
110 Noto aqui o que será problematizado mais para frente: Jurandir é o único 
personagem interpretado por um ator negro em toda a série. 
111 A rua é a principal locação da série, onde fica a Djalma Noivas, a loja de 
Armane, A boate de Jorge, o boteco de Seu Charlita, entre outros. A Mise-en-
scène da série simula uma rua de Copacabana, famoso bairro do Rio de Janeiro. 
112 Bromance é uma termologia Norte-Americana para tramas que envolvem 
uma forte amizade entre dois homens, referenciando Bro como diminutivo de 
Brother (irmão) e Mance como diminutivo de Romance (romance). 



passa por altos e baixos e aos poucos eles vão criando um núcleo 
familiar. 

Encerrando o elenco principal está seu Chalita Al Aragón (Flávio 
Migliaccio), uma figura paterna dono de um bar. O local serve como 
ponto de encontro de todas as personagens, que ao saírem do trabalho, 
para almoçar ou para um happy hour, acabam se encontrando no local. 
Seu Chalita emprega Jurandir e sempre acolhe as protagonistas Fátima e 
Sueli. A caracterização da personagem passa por algumas mudanças. No 
começo da série Seu Chalita insiste em se casar com Sueli, o que 
destoava o tom paterno da personagem. Ainda na primeira temporada 
esta proposta é esquecida e ele se mantem apenas como um grande 
amigo das “meninas”113. 

Em suma, a temática principal da série traz as aventuras das duas 
melhores amigas que trabalham juntas e por diversos momentos moram 
sob o mesmo teto.  Não obstante, com a série centralizada na vida das 
protagonistas, há uma segurança implícita de que mesmo durante as 
dificuldades, Sueli e Fátima de alguma forma voltarão a se entender e 
enfrentarão os problemas unidas. Ainda quando as dificuldades são 
individuais, esperamos que uma coopere com a outra. Contudo, mesmo 
diante da premissa de amizade incondicional, o (r)estabelecimento do 
elo entre as duas ocorre de formas questionáveis em grande parte da 
narrativa, como veremos nas próximas páginas. 

A interferência das outras personagens da trama - principalmente 
dos interesses amorosos de Fátima e Sueli - ocasionam conflitos 
constantes na história. Há uma ambiguidade na situação: ao mesmo 
tempo em que as resoluções provam o quanto é sólida a amizade entre 
as duas, as brigas também revelam o quão frágil é o relacionamento 
entre Fátima e Sueli.  As duas “traem” a amizade uma da outra com 
facilidade, tendo como pressuposto que ao fim tudo voltará ao normal 
entre elas. O fato delas sempre superarem o conflito pode ser 
interpretado além da óbvia exibição do vigor dos laços entre as duas. Há 
um claro aceno de que os limites de tolerância entre as duas 
protagonistas são altos. A condescendência não é uma virtude apenas 
vinculada à amizade das duas, já que elas também toleram as mais 
absurdas situações com seus interesses amorosos. Portanto, é possível 
analisar que a imagem de uma amizade tão forte que é capaz de superar 
quaisquer problemas na verdade seria também um retrato de duas 
mulheres que possuem níveis de indulgência elevados. Ambas toleram o 

                                                        
113 Forma carinhosa como Seu Chalita chama as duas protagonistas. 
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intolerável, normalizando situações que são invisibilizadas mediante à 
carência de críticas. 

Com o relacionamento de Fátima e Sueli sendo melhor descrito 
nas seções seguintes deste capítulo, retorno à introdução da série Tapas 
& Beijos e sua conexão com a fala de Pierson. Devido ao seu formato, a 
sitcom pode realizar através de suas personagens e tramas uma análise 
mais complexa do texto em questão, como o questionamento do nível de 
tolerância das protagonistas. Seria possível problematizar como isso 
reflete relacionamentos abusivos aceitos hipocritamente na nossa 
sociedade. Como irei explicar, este questionamento não é explorado em 
Tapas & Beijos. A questão da hipocrisia pode ser levantada a partir do 
momento onde consideramos as condições da sátira como comédia, 
onde a mesma intensifica situações cotidianas em busca de uma releitura 
de uma circunstância normal. A sátira provoca um questionamento ao 
enfatizar enredos que de forma tradicional talvez não chamariam tanta 
atenção, nem causariam discórdia por estarem dentro de um padrão 
aceitável. Contudo, as colocações de Pierce sobre o formato da Sitcom 
não se aplicam ao texto brasileiro. 

Quando Pierce fala dos códigos sociais da sociedade norte-
americana aos quais as personagens de sitcom se sujeitam, Pierce evoca 
valores ocidentais, colonizadores, patriarcais e muitas vezes religiosos 
que fortalecem estereótipos e preconceitos contra aqueles que não se 
adequam ao que é pregado como maneira correta de se comportar. 
Dentro destes valores também estão questões morais e legislativas que 
servem de convenção para a sociedade ocidental moderna, não 
necessariamente ofensivos a alguma etnia/gênero/crença, etc. No 
entanto, a fala do autor pode ser interpretada de forma crítica, onde é 
possível compreender que a sitcom apresenta personagens superficiais 
que possuem o poder de exemplificar o sexismo na sociedade. A 
necessidade de se enquadrar em um padrão ou subverter regras 
socialmente impostas faz com que a sátira tome um lugar de 
questionamento político e social, já (pre)visto  na comédia de costumes. 

Com o poder de alcance da televisão, os níveis de 
questionamento podem ser levados a um novo patamar na medida em 
que a mídia é a mais popular na distribuição de conteúdo fictício no 
nosso tempo. Assim como o teatro, os folhetins, os romances, o cinema,  
em épocas passadas tiveram seus picos de distribuição em os outros 
meios, na atualidade a televisão fica em primeiro lugar neste ranking. O 
formato da comédia de situação, um dos mais antigos e considerado por 
muitos como o mais popular desde a criação da televisão, difunde o 
poder do conteúdo em massa. Robert Stam (2003) defende que não há 



como realizar ficção descolada do tempo em que a mesma está sendo 
escrita. Considerando que a ficção é um efeito colateral intrínseco da 
criação que possui laços com o período em que o artista a produz, 
podemos questionar se a comédia feita leva a sátira para o nível do 
questionamento ou se apenas reproduz um discurso vago visando risadas 
fáceis com temas óbvios.  

Ao falar de adaptações, Stam considera que as lentes que 
analisam e recriam o conteúdo antigo focam em novas problemáticas, 
correspondentes à situação atual sobre qual é escrita. 

(A)s adaptações fazem malabarismos entre 
múltiplas culturas e múltiplas temporalidades, elas 
se tornam um tipo de barômetro das tendências 
discursivas em voga no momento da produção. 
Cada recriação de um romance para o cinema 
desmascara facetas não apenas do romance e seu 
período e cultura de origem, mas também do 
momento e da cultura da adaptação. (STAM, 
2006, p.48) 

 
Ainda que Tapas & Beijos não se encaixe no sentido próprio do 

conceito de adaptação, com as colocações de Pierson e Stam podemos 
entender a escrita de um texto contemporâneo como uma adaptação – e 
apropriação – da realidade. A representação dos tempos atuais fica 
intrínseca ao texto, tendo a mesma como uma forma de escrever nas 
entrelinhas a realidade em que a narrativa foi criada e exposta. 

Neste capítulo, minha intenção é problematizar a série Tapas e 
Beijos, analisando como ela constrói o perfil das mulheres protagonistas 
em contrapartida com elementos reais/atuais. Verifico se as abordagens 
são críticas ou se a trama acomoda-se em seguir preceitos simplórios da 
comédia televisiva, não levando em conta as possibilidades de 
questionamentos sociais ou de um debate crítico mais profundo.  Parto 
da presunção suposta de Tânia Swain, quando diz que “as 
representações sociais são consideradas como uma forma de construção 
social da realidade cuja mediação atravessa e constitui as práticas 
através das quais se expressam”. (SWAIN, 2001, p.13) 

Assim, independentemente da forma em que o roteiro é 
construído, considero necessário entender que o caráter de reprodução 
da atualidade está presente de qualquer forma. Por mais apolítica que 
uma série possa ser, ela ainda está vinculada ao tempo em que foi 
escrita, oferecendo dentro da mesma uma leitura da época em que foi 
criada. 
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Adentro então na escolha do título da série. Ela em si pode ser 
vista como uma sinalização da normatização das práticas da série. O 
nome da sitcom estampa a violência normatizada e justificada pelo amor 
descontrolado. Tapas & Beijos, derivado de uma famosa música dos 
cantores Leandro e Leonardo, foi um hino sertanejo no começo dos anos 
1990. Presente na abertura de todos os capítulos da série, a letra da 
música relata o relacionamento conturbado entre um casal: 

 
“Perguntaram pra mim, Se ainda gosto dela 
Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela 
Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo 
Separando e voltando a gente segue andando 
Entre tapas e beijos 
Eu sou dela e ela é minha 
E sempre queremos mais 
Se me manda ir embora, eu saio pra fora ela chama 
pra trás 
Entre tapas e beijos, é ódio é desejo 
É sonho, é ternura 
O casal que se ama até mesmo na cama 
Provoca loucuras 
E assim vou vivendo, sofrendo e querendo 
Esse amor doentio 
Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é 
vazio”  
 
(Tapas e Beijos, Leandro e Leonardo, 1990) 

 
Entre as estrofes e o refrão há uma história de um casal que se 

ama e se odeia, que se bate e depois se beija, que termina e que volta a 
ficar junto. A relação descrita como “doentia” não é interpretada como 
um problema, mas como uma característica normal entre um casal que 
se ama demais.  O discurso do amor em demasia como justificativa de 
violência doméstica é debatido fortemente. No texto Violência contra a 
mulher: problematizando definições teóricas, filosóficas e jurídicas 
(2015) Maisa Campos Guimarães e Regina Lucia Sucupira Pedroza 
discorrem sobre as facetas da violência enrustida contra o sexo 
feminino. As autoras oferecem uma leitura da lei Maria da Penha, artigo 
7º, II, que visita a definição de violência psicológica colocando que a 
mesma “remete aos impactos à saúde emocional, à autoestima e ao 
pleno desenvolvimento humano, a partir de condutas como de controle, 
ameaça, constrangimento, perseguição contumaz e humilhação” (p.262) 



Assim, uma relação “doentia” onde há somente violência 
psicológica passa por uma normatização devido ao fato do caráter 
psicológico, não físico. Podemos observar como a sinalização da 
abordagem da série quanto à violência e dualidade entre os sexos é 
ostentada no próprio slogan da sitcom, com o nome e a música temática 
já trazendo os problemas da narrativa à tona. O seriado, por sua vez, traz 
Fátima e Sueli como vítimas de violência psicológica. Na lógica da 
música tema, a violência sofrida pelas protagonistas não é 
problematizada devido ao caráter da sua relação extrema de “amor”. 
Mediante as tramas, notamos que Fátima, principalmente, é parte de 
uma relação abusiva colocada dentro de padrões aceitáveis da sociedade. 
Armane é responsável por mentiras, traições, ciúmes, tentativas de 
restrições ao vestuário e ao comportamento de Fátima. A protagonista, 
por sua vez, acredita que a única forma de amar é “entre tapas e beijos” 
e que as ações de Armane indicam o quanto ele a ama e é “louco por 
ela”. Guimarães e Pedroza argumentam: 

 
“A invisibilidade da violência estruturante de 
nossa realidade alia-se às desigualdades de gênero 
e, dessa maneira, ao negar direitos às mulheres e 
atribuir força e autoritarismo aos homens, acaba-
se por legitimar e naturalizar muitas das 
violências sofridas por elas”. (Guimarães e 
Pedroza, 2015, p.261) 
 

Torna-se possível traçar um paralelo entre a estabilização do 
patriarcado como assegurador da diferenciação entre gêneros, 
garantindo que desigualdades perpassem invisíveis perante nossos olhos 
blindados pela normatização da oposição hierárquica dos gêneros. Ao 
compreender que o homem está no seu direito de agir diferente de uma 
mulher, estimulamos a desigualdade de gênero perante as imposições do 
patriarcado nas normas culturais e sociais. 

Para finalizar esta apresentação, relembro que o foco desta 
pesquisa está em decodificar a representação das personagens mulheres 
na série. Como colocado na introdução desta, busco aqui verificar a 
construção das personagens dentro da trama protagonizada por duas 
mulheres. Com a premissa de que as narrativas lideradas pelo sexo 
feminino dão mais abertura para críticas de gênero e menos espaço para 
tramas sexistas, verifico como o roteiro desta sitcom lida com o 
protagonismo de mulheres. Compreendendo o formato de acordo com a 
visão analítica de Pierce e interpretando a politização (in)voluntária da 
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ficção como Stam e Swain, partimos para a descrição e a análise das 
personagens, com foco nas protagonistas Fátima e Sueli. 
 
3.1 AS PROTAGONISTAS DE TAPAS & BEIJOS 
 
3.1.1 Fátima 
 

Na trama de Tapas & Beijos, Fátima teria algo entre 35 a 45 anos. 
Ela é branca, magra, atraente, trabalhadora de classe média baixa. Em 
sua essência, pelas atitudes da protagonista, compreendemos que ela 
comumente descrita como egoísta, irresponsável, desleixada com 
dinheiro, ligada em aparências, superficial, desiquilibrada 
emocionalmente, fofoqueira e histérica. Entre tantas características 
facilmente rotuladas como negativas, a tentativa de ser uma boa amiga é 
uma miragem no deserto de atributos ruins. Ainda assim, mesmo 
tentando se dedicar à Sueli, Fátima não deixa os defeitos apontados de 
lado, implicando muitas vezes em suas atitudes – mesmo estando bem-
intencionada.  

Solteira durante a maior parte da narrativa, Fátima sonha em 
achar um amor, casar e melhorar de vida com o casamento. Fátima não é 
motivada pelo trabalho. Durante a narrativa há poucos momentos em 
que algo além de Armane é um objetivo para a protagonista. Apesar de 
trabalhar por anos como vendedora, ela não parece ser feliz no que faz. 
Fátima não é uma boa vendedora. Devido a suas próprias frustrações 
com casamento, ela constantemente fala para mulheres que estão 
comprando vestidos na Djalma Noivas a desistirem de casar porque 
“Homem não presta”. Em outras ela visivelmente demonstra inveja do 
matrimônio alheio, tentando atrapalhar.   

Fátima não é focada em seu trabalho e não tenta ser melhor no 
que faz. Exemplificando seu papel de funcionária inconsequente, a 
protagonista regularmente inventa desculpas para sair do serviço sem 
receber desconto por tal. Ela mente para o chefe que está doente, que foi 
visitar algum familiar ou até mesmo que está sozinha no depósito 
trabalhando. As mentiras quase sempre são para conseguir encontrar 
Armane, que só tem o horário comercial para ver a amante. O desleixo 
da personagem com as obrigações faz parte de sua comicidade. 
Trabalhar como vendedora para a protagonista é apenas uma fonte de 
renda, pois Fátima não possui um objetivo de carreira. A falta de 
ambição da protagonista na vida profissional não se aplica à vida 
pessoal. Claramente, o grande objetivo da personagem é se casar e ser 
esposa de Armane.  



Em um dos episódios de flashback a série mostra Fátima anos 
antes do momento atual, revelando como foi que ela chegou até a 
Djalma Noivas. Descobrimos que ela não pretendia ficar tanto tempo 
como vendedora da loja, que a sua intenção era estudar administração e 
crescer na carreira. No mesmo flashback, vemos uma Fátima mais 
aplicada, com sonhos, falando sobre uma carreira como na atualidade 
ela não menciona mais. Esta Fátima não havia conhecido Armane ainda 
e não aparentava ser obcecada com casamento. Em um momento, na 
quarta temporada, Sueli e Fátima abrem um brechó e descobrem as 
dificuldades de manter um negócio. Fátima é a primeira a querer fechar 
a loja e voltar para a segurança da Djalma Noivas, onde elas são “apenas 
funcionárias” e a vida é bem “menos complicada”.  

Também em um flashback conhecemos o começo do 
relacionamento. Antes de tentar ficar com Fátima, Armane investiu em 
Sueli. Todavia, ao contrário da amiga, Sueli ao descobrir que Armane 
era casado o dispensou. No meio tempo, Fátima acaba o conhecendo e 
se rendendo aos charmes do conquistador. Descobrimos que em 
momento algum Armane escondeu de Fátima que ela era apenas sua 
amante. Ainda assim ela aceitou. Por diversos momentos, Fátima 
defende a sua posição como amante, proferindo que ela é tão importante 
quanto a mulher oficial de Armane. No entanto, ela sempre cobra que 
Armane se separe da “barata cascuda” para ficar com ela. 

As contradições da personagem Fátima podem ser observadas 
muito bem em sua relação amorosa. Ao mesmo tempo em que é 
condizente com uma traição e se coloca como malandra e mais 
inteligente que a mulher oficial de Armane, Fátima é facilmente 
enganada pelas mentiras que o amante conta. Armane justifica que não 
pode se separar porque a mulher ficará sozinha com os filhos, ou porque 
ela está doente, ou porque ela irá enlouquecer. Há sempre uma 
justificativa para os questionamentos de Fátima. Ao decorrer da trama 
Armane se separa não por iniciativa própria, mas da mulher oficial, 
Clotilde.  

Após ele estar separado, Fátima o ameaça e até arruma um outro 
namorado para fazer ciúmes e obrigar Armane a casar com ela. Quando 
os dois finalmente se casam, Fátima descobre as infidelidades do marido 
– que acaba a traindo com outras, inclusive com sua ex-mulher. Fátima e 
Armane se separam e voltam diversas vezes, com Fátima não 
conseguindo resistir ao charme do (ex)marido, se rendendo às suas 
desculpas mesmo sabendo que elas não são reais. A inconsistência na 
relação dos dois é tamanha que no meio de um período em que eles 
estão brigados Armane chega a se casar com uma outra mulher, Cleo 
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(Bianca Comparato). Fátima passa novamente a ser a outra aguardando 
o amante se separar para os dois se casarem mais uma vez.  

Em uma das poucas vezes em que vimos Fátima buscar uma 
mudança no seu condicionamento, ela procura ajuda de um grupo 
chamado “Mulheres que amam demais” onde a protagonista divide com 
outras participantes o seu vício em Armane. Os encontros funcionam 
como um Alcoólatras Anônimos onde mulheres se apoiam e lutam para 
viverem longe dos homens em quem são viciadas. A terapia, assim 
como todas as outras tentativas de Fátima, não funciona por muito 
tempo. Ela acaba voltando para Armane.  

A última tentativa de Fátima de se desatrelar de Armane ocorre 
no penúltimo capítulo, antes de uma passagem de tempo que leva ao 
episódio final da série. Ao descobrir que ele está prestes a ter mais um 
filho com outra mulher –ao todo ele tem seis – Fátima desiste do 
relacionamento. Ela decide ir embora de Copacabana e deixar Armane 
para trás. Com o avanço de dois anos na trama, no último episódio, 
descobrimos que ela ficou longe do amante durante aquele tempo. No 
episódio final, Fátima e Sueli a caminho da igreja para se casarem com 
outros homens, abandonando para sempre (ou pelo menos assim se 
espera) os ex-maridos de Copacabana.  

Na passagem do tempo, descobrimos que Armane passou dois 
anos tentando se separar de Cleo e que, ainda apaixonado por Fátima, 
comprou um apartamento para os dois viverem juntos. Compreendemos 
que Armane sofreu durante os dois anos, esperando o momento em que 
poderia ficar livre para viver sua vida com Fátima, como se ela estivesse 
o aguardando o tempo inteiro. Armane se declara para a protagonista 
quando ela está a caminho da igreja para se casar. Fátima hesita um 
pouco, mas acaba se emocionando com a declaração e, pela última vez, 
no último episódio, o aceita de volta. O “final feliz” do casal termina a 
série. Fátima conseguiu o que queria – ter seu happy ending com 
Armane. 

De certa forma, o final da série remete ao final da primeira 
temporada, onde ambas terminam se casando com os namorados. A 
trama derradeira desconsidera que os dois já tentaram ficar juntos antes 
ou impõe que Armane mudou e aprendeu valorizar Fátima. Os sinais da 
mudança do interesse romântico da protagonista se dão a a partir do 
nosso entendimento que ele “sofreu” ao lado de sua esposa e aguardou 
dois anos para ficar com Fátima. Como Cleo é filha de um delegado, ele 
tinha medo de pedir divórcio e ter que enfrentar o pai da esposa. Para ter 
uma justificativa plausível para o sogro ficar do seu lado, Armane 
orquestrou a traição da mulher para facilitar o seu divórcio. Traído e 



eternamente apaixonado por Fátima, ele estaria pronto para enfim 
(re)assumir um compromisso sério com a protagonista. 

 
3.1.2 Sueli 
 
Sueli tem um perfil independente mais forte do que o de Fátima. 

Ela fala menos em casar e é mais aplicada em seu trabalho. Sueli 
raramente falta ao trabalho e evita misturar questões pessoais com o seu 
atendimento na loja. Enquanto trabalha como funcionária da Djalma 
Noivas, ela sonha em abrir um negócio próprio. Entre a quarta e quinta 
temporada, Sueli finalmente alcança o objetivo e abre, junto com 
Fátima, o brechó Boutike.  Ela logo descobre que ser proprietária de um 
brechó é mais complexo do que pensara. Com as dificuldades no 
negócio, Sueli acaba lutando para conseguir manter seu sonho – bem 
mais do que a sócia Fátima. Durante esse período, elas percebem que 
para administrar uma loja é necessário pensar como proprietária. Porém, 
Sueli diversas vezes acaba pensando como funcionária. Após um 
incêndio, o negócio chega ao fim. 

Sueli é orgulhosa e repete constantemente que não precisa de 
homem para a sustentar. Ela se orgulha em trabalhar e economizar sem 
precisar de um “encosto”. A postura de Sueli, entretanto, não significa 
que ela não queira encontrar o amor. A diferença é que ela é retratada de 
forma menos emotiva que Fátima, tentando ao máximo não se render 
aos “papinhos de homem”. No começo da primeira temporada, 
conhecemos o ex-marido de Sueli, Jurandir. Na trama ele a deixou logo 
após a cerimonia do casamento. Ele foi preso por ter roubado móveis 
para a casa dos dois. Antes de aparecer Jorge, o grande interesse 
amoroso de Sueli na série, conhecemos melhor a relação dela com seu 
ex, que vive insistindo em um novo relacionamento, mas não segue as 
exigências de Sueli para que voltem a se relacionar. Os dois se 
descobrem grandes amigos e mais para frente, quando ele se envolve 
com Bia – filha de Jorge – Sueli tenta ajudar o ex. 

Jorge, o interesse amoroso de Sueli, entra na trama apenas na 
metade da primeira temporada. A entrada tardia poderia indicar um 
reforço à ideia de que o relacionamento não é o principal objetivo dela 
na trama. Entretanto, como a relação confusa com Jurandir se estende 
até a chegada de Jorge, podemos interpretar de forma crítica (com 
alusão às tramas previamente debatidas e na história das sitcons 
referenciadas no segundo capítulo desta tese) que o par Sueli e Jurandir 
não dava fôlego para a narrativa. O surgimento inesperado de um novo 
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interesse amoroso para Sueli pode ter se dado pelo fato de Jurandir ser 
interpretado por um ator negro não muito conhecido.  

É importante lembrar que a entrada de Jorge na trama– 
interpretado pelo galã global Fábio Assunção – não entra no foco desta 
análise. Porém a mudança chama atenção quando, como colocado no 
segundo capítulo, a representatividade de negros na televisão é baixa em 
relação a população real do Brasil e geralmente ligada a estereótipos 
racistas. Jurandir não foge do estereótipo – é ladrão, ex-presidiário, 
malandro, pobre. O contraste com os outros homens da narrativa – todos 
brancos, empresários, classe-média/alta – fica evidente. Jurandir é 
empregado de homens brancos, assim com as protagonistas Fátima e 
Sueli e as outras personagens mulheres fixas da trama, Flavinha e Bia. 
Jurandir, como homem negro, acaba se igualando em termos de poder 
aquisitivo/social com as mulheres. Ainda assim, em termos culturais, 
Jurandir apresenta as características dos personagens homens.  

O envolvimento de Sueli com Jorge acontece rapidamente. Os 
dois flertam logo ao se conhecerem, com Jorge investindo na 
protagonista e dizendo ao fim da primeira conversa: “vou me casar com 
você”. Sueli se cativa pelo charme do novo morador da rua de 
Copacabana. Fátima é a grande incentivadora da amiga a relembrando 
que além de bonito ele também é “um bom partido”, já que Jorge é o 
novo dono da Boate da rua. O relacionamento entre os dois anda rápido, 
com Jorge se mostrando apaixonado e Sueli retribuindo o sentimento. 
No início da trama, o controle emocional que Sueli mantém envolvida 
com um homem que trabalha em uma boate com dançarinas seminuas 
enfatiza ainda mais as diferenças entre a possessividade de Fátima com 
a segurança de Sueli. Todavia, a autoconfiança de Sueli aos poucos 
começa a ruir conforme ela se vê diante aos padrões patriarcais no seu 
próprio relacionamento. 

Mesmo com Sueli oscilando seu comportamento lógico com 
inseguranças por medo de ser traída, ao final da primeira temporada 
Sueli e Jorge casam – ao lado de Fátima e Armane. O relacionamento 
entre a protagonista e o dono da boate flui bem até meados da segunda 
temporada quando Sueli aos poucos perde a confiança em Jorge e 
começa a ceder ao receio de ser traída. Em um dos episódios, uma 
dançarina da boate aparece grávida e todas as mulheres da trama 
desconfiam dos seus parceiros – inclusive Sueli. Fátima aconselha a 
amiga a inventar para Jorge que ela o traiu, assim ele, por raiva, 
revelaria se era o pai da criança da dançarina. Quando Sueli mente para 
o marido, ele reage: “Você teve um caso? Foi o Jurandir, não foi? Eu 
vou matar esse desgraçado!” Sueli acalma Jorge explicando que ela não 



o traiu e que aquilo era um teste para descobrir se ele era o pai do bebê 
da funcionária da boate. A confiança entre o casal começa a ficar 
abalada até o ponto onde a protagonista descobre que o marido 
realmente está tendo um caso com uma outra dançarina. Sueli opta por 
sair de casa e coloca um “fim” na relação com Jorge. 

Ao acompanhar a trama, percebemos que Sueli vai perdendo a 
sua coerência e se assemelha cada vez mais ao modelo de 
relacionamento instável de Fátima e Armane. Se no começo da trama 
Sueli nega se relacionar novamente com Jurandir, falando que ela nunca 
poderia o perdoar diante de sua traição; no seu relacionamento com 
Jorge, ela o perdoa pelo mesmo motivo diversas vezes. Por mais que ela 
se coloque contra esse tipo de relacionamento e se posicione firmemente 
como uma mulher que não precisa de um homem, Sueli cai em 
contradições nas suas ações. Sueli afirma, mas acaba não mantendo a 
postura rígida que prega, realçando um desiquilíbrio na personalidade da 
protagonista. 

Em grande parte da trama Sueli fica com homens para não estar 
sozinha. Ela também recorre ao álcool como válvula de escape para 
esquecer as mágoas e para interagir com as pessoas, quase como uma 
forma de se tornar menos rígida. Dos seus envolvimentos, Sueli tem um 
relacionamento mais sério com PC (Daniel Boaventura), um ex-
namorado da adolescência. Contudo, assim como todas as outras 
relações da série, o romance também é conturbado. A entrada de PC na 
trama ocorre anteriormente a de Jorge. Eles se reencontram 
acidentalmente na rua. PC aparenta interesse na protagonista, mas ela 
fica confusa com a situação. Fátima, por sua vez, incentiva Sueli a se 
relacionar com PC: “Vou te internar, um bonitão daquele, mora na zona 
sul, tem dinheiro, quer te levar para jantar e você me dispensa o 
partidão!”, diz Fátima à amiga.  

Depois de muito hesitar, ainda no mesmo episódio, Sueli resolve 
dar uma chance ao dentista. Ela vai até o consultório para marcar um 
encontro. Chegando ao lugar onde PC trabalha ela o encontra aos beijos 
com Fátima. As duas amigas brigam pelo homem. Sueli fica indignada 
com a “traição” e Fátima reclama da indecisão da amiga. No decorrer do 
episódio, Sueli acaba desistindo de se relacionar com PC e Fátima 
assume um namoro temporário com ele. Eventualmente o 
relacionamento de Fátima termina quando ela admite que é apaixonada 
por Armane e que apenas teve um romance com o PC para provocar o 
amante. A relação das duas não sofre um abalo pela briga por PC, o 
desentendimento é contido num primeiro momento e esquecido 
posteriormente. A trama evidencia que a amizade das duas é mais 
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importante que o homem em questão. Nas temporadas seguintes, Sueli e 
Fátima eventualmente voltam a namorar PC – em períodos separados, 
não há traição entre as duas. 

Em Tapas & Beijos há a insinuação que PC é homossexual. De 
todos os homens que aparecem na sitcom, ele é o único que não esboça 
a necessidade de trair. Na sua composição como personagem, PC 
efetivamente assume posturas liberais dentro da trama, como o fato de 
ele ser o único homem a apoiar que mulheres dirijam. Na terceira 
temporada, Sueli e PC acabam morando juntos como amigos, o que 
desperta ciúmes em Jorge. A sexualidade de PC é tratada como piada 
com ele tentando provar que é “macho”, ratificando na trama as 
binaridades construídas para delimitar o papel das mulheres e o seu 
como homem. Como PC não se adequa ao padrão masculinizado que o 
seu sexo exibe, imediatamente o seu papel como homem, heterossexual, 
é questionado. PC acaba cedendo aos julgamentos sexistas dos outros 
homens da rua a fim de provar que não é gay. Embora a sexualidade de 
PC não entre na análise desta série, ela é um esboço de como a 
polarização de entre o sexo masculino e o sexo feminino ocorre na 
narrativa, nos levando ao próximo item deste capítulo. 

 
3.2 BINARIDADES DE GÊNERO NA CONSTRUÇÃO DAS 
PERSONAGENS DE TAPAS & BEIJOS  

 
A demarcação dos papéis de gênero é enraizada na narrativa da 

série analisada, e presente de forma ortodoxa em todo texto. Da 
construção das personagens protagonistas e coadjuvantes à delimitação 
das tramas, o cerne da história contada é invariavelmente conduzido 
pelo binarismo dos papéis feminino e masculino. Sueli e Fátima ficam 
dentro dos fixados limites de dependência e inferioridade, enquanto os 
homens prevalecem como dominantes, portadores do poder desenhando 
as limitações do sexo oposto. Em sua obra Foucault expõe o binarismo 
construído entre os sexos como uma condição criada para alimentar uma 
cadeia de restrições, onde a oposição é mantida para condicionar a 
sociedade ao modelo econômico imposto. 
 

“A ideia do sexo reprimido, portanto, não é 
somente objeto de teoria. A afirmação de uma 
sexualidade que nunca fora dominada com tanto 
rigor como na época da hipócrita burguesia 
negocista e contabilizadora é acompanhada pela 
ênfase de um discurso destinado a dizer a verdade 



sobre o sexo, a modificar sua economia no real, a 
subverter a lei que o rege, a mudar seu futuro. O 
enunciado da opressão e a forma da pregação 
referem-se mutualmente; reforçam-se 
reciprocamente. Dizer que o sexo não é reprimido, 
ou melhor, dizer que entre o sexo e o poder a 
relação não é de repressão. Corre o risco de ser 
apenas um paradoxo estéril. Não seria somente 
contrária a uma tese bem aceita. Seria ir de 
encontro a toda a economia, a todos os 
‘interesses’ discursivos que a sustentam. “ 
(FOUCAULT, 1999, p. 13-4) 

 
A construção do modelo binário onde o homem segue como a 

figura empoderada e a mulher como subordinada se manteve ao longo 
dos anos com base nos interesses econômicos que aludiram à formação 
de castas dentro da sociedade. Enraizada nos valores sociais, religiosos e 
culturais, a polarização dos sexos facilita a distribuição não análoga e 
injusta do poder, fortalecendo os mesmos com a sua manutenção 
imperceptível nos parâmetros da sociedade. Contudo, como pontua 
Tania Swain, os estudos feministas expuseram este estado binário, 
desconstruindo os conceitos de natural nos quais as diferenças entre os 
sexos foram inicialmente justificadas. Swain pontua que:  

 
“A análise dos mecanismos de condensação 
discursiva e representacional da carne em corpos 
sexuados permite detectar agentes estratégicos na 
reprodução, reatualização, ressemantização de 
formas, valores e normas definidoras de um certo 
feminino naturalizado, travestido em slogans 
modernos, em imagens de “liberação”, cujos 
sentidos, constituídos em redes significativas, são 
expressão de um assujeitamento à norma 
instituída.” (SWAIN, 2001, p. 13) 
 

Assim, mediante a análises comportamentais seria possível 
identificar e descontruir o cerne do feminino construído a partir de 
interesses históricos. No caso da avaliação aqui prevista, ao 
compreender a trajetória das protagonistas de Tapas & Beijos, a 
colocação de ambas dentro dos padrões normativos de gênero fica 
evidente, na medida em que elas seguem à risca a delimitação que lhes é 
imposta. Não há uma quebra de papéis onde elas deixem 
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impreterivelmente o posicionamento dependente de lado e assumam o 
caráter de condutoras da narrativa. Sueli e Fátima estão sempre 
vulneráveis às vontades das personagens masculinas, ainda que 
aparentem se opor, elas acabam integrando a polaridade a qual 
pertencem. 

Entre os clichês de gênero de Tapas & Beijos, podemos destacar 
a imposição das mulheres como cuidadoras do lar. As tarefas caseiras 
claramente recaem sobre as mulheres da trama e os homens não são 
familiarizados com afazeres domésticos. Sueli consegue desempenhar o 
seu papel como dona do lar com primor – diversas vezes o termo “boa 
dona de casa” é utilizado para a definir. Já a demarcação de Fátima 
dentro da narrativa toma o lado oposto. Ela é vista como um desastre 
dentro da cozinha, para o desespero de Armane, que a ameaça pela sua 
incapacidade de ser uma esposa ideal.  Ela, por sua vez, inveja a amiga 
compreendendo a insatisfação do marido. Ela aceita a sua condição de 
vulnerabilidade devido à sua incompletude como esposa. 

A construção da mulher ideal deriva do estabelecimento da 
mesma como cuidadora do lar em contrapartida ao homem, o provedor. 
À mulher cabem as tarefas cotidianas do lar, a manutenção do 
casamento e o cuidado com a prole. Há a presunção que para o 
matrimônio funcionar, a mulher precisa ser inferior, já que a natureza do 
homem é mandar e da mulher obedecer. Dentro da modernidade na qual 
vivemos, onde mulheres trabalham e possuem uma vida sexual mais 
ativa do que os moldes dos últimos séculos, introduzir personagens que 
são donas de casa assíduas, completamente dependentes do marido seria 
um tanto desconexo da realidade atual. Considerando que a série Tapas 
& Beijos é transmitida via televisão aberta para consumidores 
majoritariamente das classes B e C114, torna-se necessária a 
contextualização de uma história contemporânea. Ao menos que se 
passasse em outro período histórico que não o atual, Sueli e Fátima 
precisariam refletir a mulher brasileira com a qual elas estão criando um 
laço afetivo de representação.  

(A)lém do papel social definido em feminino e 
masculino, as representações e imagens de gênero 
constroem e esculpem os corpos biológicos não só 
enquanto sexo genital, mas igualmente moldando-
os e assujeitando-os a práticas normativas que 
hoje se encontram disseminadas no Ocidente. 
Nesta perspectiva, as representações sociais são 

                                                        
114 Dados dos Guias OBTEL nos anos de exibição da série Tapas & Beijos.  



consideradas como uma forma de construção 
social da realidade cuja mediação atravessa 
constitui as práticas através das quais se 
expressam”. (SWAIN, 2001, p.13) 
 

De acordo com o IBGE, cerca de 40% dos lares no Brasil são 
sustentados por uma mulher, um pulo de quase 15% em relação aos 
dados de 2000115. Assim, com o sustento no mundo real, a 
independência da mulher tem sido construída nas telas, como visto no 
último capítulo. Contudo a colocação das protagonistas de Tapas & 
Beijos como autônomas no moldes da sociedade brasileira expõe falhas 
de concepção, ao passo em que elas precisam de ajuda para manterem a 
sua independência, desvalorizando o mérito de suas conquistas. Elas se 
mantêm no trabalho mais por intervenção do chefe – um homem – do 
que pelos seus méritos próprios. Quando casam, os principais 
provedores são os homens. 

Ainda que Sueli tente interceder na sua posição inferior, tendo em 
vista os constantes problemas financeiros de Jorge com seus negócios, a 
ajuda dela é desmerecida e pouco creditada. Fátima tem o costume de 
falar que se sustenta sozinha, porém, durante toda a narrativa, deixa 
claro que procura um marido rico que lhe “dê uma vida de madame!” A 
incongruência do discurso de Fátima faz lembrar Mckee mais uma vez: 
a personagem é o que faz, não o que diz (MCKEE, 2006). Tomamos que 
a essência de uma personagem deve ser entregue em suas ações na 
narrativa, ou seja, pela forma com que a mesma age e reage diante das 
circunstâncias apresentadas na trama. Uma personagem que afirma “eu 
não quero que homem me sustente” não é sinônimo de que ela 
efetivamente se sustenta sozinha e não procura por um apoiador.  

Em vias de mostrar que realmente é o que afirma, Fátima teria 
que comprovar efetivamente que não precisa/quer um homem a 
sustentando. Caso contrário são as suas palavras contra a nossa 
perspectiva como audiência, que sempre tende a julgar a sobreposição 
das ações às palavras. Fátima cai na cilada de não ser aquilo que afirma, 
reforçando ainda mais seu perfil de malandra e dependente de Armane. 
Quando uma personagem diz que é algo, porém não mostra o mesmo 
durante a narrativa, o paralelo traçado entre o dizer e a representação 
pode caracterizar uma tentativa do autor em exibir uma falha de precisão 
ou de julgamento da personagem. Em uma perspectiva mais técnica, a 

                                                        
115 Dados encontrados em http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-
justica/2015/05/mulheres-comandam-40-dos-lares-brasileiros 
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mesma discrepância também pode sinalizar uma saída preguiçosa de um 
autor que não consegue elaborar ação e utiliza palavras para concertar os 
erros de narrativa. 

Mesmo não sendo possível determinar ao certo qual a intenção 
dos autores da série, defendo que todas as escolhas em uma narrativa 
possuem uma inclinação política. Não acredito em opções inocentes, 
ainda mais quando a maior diferenciação entre as duas protagonistas se 
dá baseada no estereótipo de mulher do lar. Por conseguinte, no campo 
da composição da trama, compreendemos que ao escolher duas 
protagonistas, a série assume o peso de ter duas personagens 
complementares, que justifiquem a sua existência em não sobrepor a 
mesma linha narrativa. A singularidade complementar é uma ferramenta 
que compõe personagens mais delineadas, oferecendo ao mesmo tempo 
características opostas e complementares (MCKEE, 2006). Todavia, as 
poucas características comportamentais que as diferem perdem a nuança 
com o passar da história com exceção da qualidade de mulher dona de 
casa de Sueli, que se mantém como o diferencial principal das 
protagonistas. 

A uniformização das personagens ocorre cada vez mais com o 
passar da série, com elas perdendo as suas características individuais de 
modo que a personalidade de ambas sofre uma suavização. A 
malandragem de Fátima aparece em Sueli, enquanto a forma mais 
grosseira de Sueli vai se esvaecendo ao longo da narrativa. A superficial 
definição de uma mulher como ótima dona de casa e a outra péssima é a 
constante que as separa do início ao fim da narrativa. Tal delineação 
apresenta uma forma desleixada de resolver a problemática de 
diferenciação das personagens ao passo que não exige um 
desenvolvimento mais profundo das camadas das protagonistas. O 
evidente apoio na estereotipagem apresentado em Tapas & Beijos será 
mais debatido ao longo da tese. Logo, a presunção ambivalente de 
gênero determina a construção dos estereótipos vistos. 

Em quase todos episódios da segunda temporada, a trama de 
Fátima como uma má dona de casa é trazida à tona: seja com ela se 
fantasiando de empregada doméstica, tentando cozinhar, escondendo 
comida pronta e mentindo que ela é quem cozinhou. Quando Armane se 
separa e se casa com Fátima, ela sofre pensando que ele pode a trair 
assim como traíra a ex-mulher. Se aproveitando da insegurança da 
mulher, Armane reclama da falta de habilidades de Fátima na cozinha, 
já que a protagonista não sabe cozinhar e nem cuidar de uma casa como 
a ex-mulher dele fazia. Fátima tem crises por achar que não tem 



potencial o suficiente para ser esposa, por ser tão diferente do modelo de 
mulher que Armane dita. 

Durante toda a trama a falta de habilidades como dona de casa faz 
Fátima se sentir ameaçada. Quando Armane trair a protagonista, ele se 
colocar numa posição de superioridade. Durante a segunda temporada, 
período no qual eles estão oficialmente casados, Armane chega inquirir 
Fátima “Você quer ser uma esposa? Mas você nem sabe cuidar de uma 
casa!”. A protagonista tenta fugir das ameaças do marido e do próprio 
medo de virar a outra. Quando finalmente afronta Armane, Fátima 
começa a aceitar que o casamento dos dois pode não ter sido uma boa 
ideia, pois como amante ela não precisava ser uma boa dona de casa. 
Após chegar em casa e reclamar da bagunça e da falta de comida, 
Fátima retruca: 

FÁTIMA: “Por que a obrigação é minha?”. 
ARMANE: “Porque eu trabalho o dia inteiro!”.  
FÁTIMA: “E eu faço o que?”. (EPISÓDIO 30, 
TEMPORADA 2) 

 

Sem saber o que fazer, Armane começa a falar sobre a ex-mulher, 
deixando Fátima irritada e mantendo a protagonista em uma relação de 
medo e inferioridade – em relação aos homens e às concorrentes 
mulheres. 

Entre as tramas que revelam mais a fundo a bipolaridade entre os 
papéis de gênero, destaco o episódio nove, da primeira temporada, onde 
Fátima comemora um convite que recebeu do amante para um final de 
semana romântico, sem interferências da esposa do homem. Mais tarde 
Fátima descobre que Armane mentiu sobre o rendezvous. Ele queria 
leva-la para uma convenção de vendas, onde ela entregaria folhetos da 
loja. Indignada, ela o questiona porque ele não leva a mulher oficial para 
fazer isso. Ele responde “eu lá vou colocar a minha mulher no meio de 
macho entregando panfleto?”. Fátima se ofende e reclama que ela 
também é mulher dele. Claramente despreparado para o questionamento 
da amante, Armane retruca falando que não trouxe a mulher por ela 
estar acima do peso e ele ter vergonha dela. Ele enaltece a amante 
dizendo que Fátima será melhor no trabalho por ela ser uma “gostosa”. 
A protagonista se envaidece pelo “elogio” e não procede na briga. Ela 
aceita a superioridade sobre a outra mulher sem questionar – ou 
desconfiar – das verdadeiras intenções de Armane. 

De tal modo, evidencio dentro da dualidade entre os sexos 
apresentadas na série o levante de uma segmentação entre as próprias 
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mulheres da trama. O senso de competição é instigado pelo papel 
previsto às mulheres, sendo que aquelas que não se encaixam ficam 
aquém da dignificação de conseguir um homem. Quanto mais perto do 
padrão imposto de femininiadade, mais conflito há com a clara 
competição pelo prêmio – o homem. O estigma binário que define o 
padrão da mulher e o padrão do homem constroem a própria 
concorrência entre as mulheres, colocando uma contra a outra, não 
poupando nem as protagonistas de embates causados pelo objetivo de se 
assemelhar com a padronização do feminino.  

Há uma distinção no jeito em que as mulheres se enxergam 
dentro da trama, com base no modelo ideal de mulher. A forma em que 
todas personagens – mulheres e homens - tratam as funcionárias da 
boate de Jorge exemplifica a situação. Há um desapreço pelo serviço 
que elas prestam e uma objetivação clara das dançarinas do clube. No 
episódio 30 da primeira temporada, Jorge reclama do desânimo das 
funcionárias dizendo “Se o homem quisesse ver mulher desanimada 
ficava em casa com a esposa”.  A forma com que as dançarinas são 
tratadas como objeto é mais evidente do que as outras personagens, já 
que as mesmas são taxadas como vagabundas pelas próprias 
protagonistas Fátima e Sueli. Em um determinado ponto do mesmo 
episódio, há uma fila de mulheres se candidatando para uma vaga na 
boate. As protagonistas observam os homens da rua dando nota para as 
mulheres e não questionam a atitude dos amigos. Porém, indagam 
“Alguém sabe o porquê da convenção das Periguetes?”. 

Como tento exemplificar durante este capítulo, em Tapas & 
Beijos o sexismo não fica limitado às atitudes dos homens. Por diversas 
ocasiões as próprias protagonistas disseminam conceitos machistas, 
racistas e homofóbicos em julgamentos entre as mesmas.  Para Saffioti: 

 
Trata-se de fenômeno situado aquém da 
consciência, o que exclui a possibilidade de se 
pensar em cumplicidade feminina com homens no 
que tange ao recurso à violência para a realização 
do projeto masculino de dominação-exploração 
das mulheres. Como o poder masculino atravessa 
todas as relações sociais, transforma-se em algo 
objetivo, traduzindo-se em estruturas 
hierarquizadas, em objetos, em senso comum. 
(SAFFIOTI, 2001, p. 120) 
 

A quebra de sororidade entre as mulheres acontece com a 
identificação de algumas como superiores às outras. Determinantes de 



classe e raça são ferramentas que geram preconceito e intolerância entre 
mulheres. Intrínsecos na luta de um feminismo abrangente, outros 
fatores de desigualdade social além do gênero se fazem presente na 
literatura feminista atual, contudo, eram requisitos ignorados pelas 
primeiras ondas do movimento. Como são poucos momentos de 
sororidade dentro da trama, é possível notar que o feminismo que ali 
reside é um feminismo branco, que se importa com uma falsa liberdade 
sexual mais do que com a igualdade oportunidades entre todos. 

A desconfiança entre as mulheres é tão grande quanto a que plana 
dos homens sobre elas. Por mais que haja um elo entre Sueli e Fátima, 
as duas brigam constantemente. Na maioria absoluta das situações os 
desentendimentos ocorrem por causa de homens. Mesmo que entre as 
duas exista uma amizade muito forte, a parceria não costuma ficar acima 
dos interesses amorosos. São regulares nas tramas as brigas por homens, 
seja por elas se interessarem por alguém em comum ou por elas não 
tolerarem críticas aos seus parceiros. No final das brigas elas sempre 
fazem as pazes e trocam juras de amizade. Contudo, não há um 
aprendizado que as impeça de repetir os mesmos erros. Assim, as 
mesmas brigas continuam ocorrendo em todos os episódios, o que 
insinua a fragilidade da amizade quando há algum homem envolvido. 

Em poucos momentos da narrativa Sueli e Fátima colocam a 
amizade acima dos interesses amorosos. Durante muitos episódios 
Fátima desmarca compromissos com Sueli para se encontrar com 
Armane. Em uma trama excepcional, durante a primeira temporada, 
quando Fátima ainda é amante de Armane, ela pensa que o homem vai 
deixar a esposa em casa para ter uma noite romântica com ela. Quando 
ela descobre que ele não planejou nada, ela combina sair com Sueli. 
Armane, com ciúmes das duas amigas saírem sozinhas no dia dos 
namorados acaba inventando uma desculpa para a esposa e comprando 
ingressos de um show para ir com Fátima. Quando ele conta para a 
protagonista ela o agradece, pega os ingressos e diz que vai sair com 
Sueli. 

O momento descrito acima é único na análise das atitudes de 
Fátima. Por ter muita insegurança de sua relação com o Armane, ela 
raramente perde alguma oportunidade de estar ao lado dele, mesmo que 
isso signifique deixar a melhor amiga sozinha nas horas em que ela 
precisa de companhia. Fátima coloca Armane em primeiro lugar – 
inclusive acima de seu próprio bem-estar. Sueli demostra mais 
solidariedade do que Fátima, indo ao socorro da amiga sempre que 
possível. As fragilidades de Sueli, entre elas a grande dependência de 
relacionamentos amorosos, são reveladas ao passo sua personalidade 
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fica cada vez mais semelhante a Fátima, assumindo a possessividade e a 
histeria como suas novas características. 

A desmoralização desponta como uma ferramenta para remeter as 
mulheres a um posto de inferioridade na narrativa. Pela sexualidade, 
loucura ou pela infantilidade, elas são colocadas em um patamar 
rebaixado. Enquanto Fátima e Sueli passam grande parte da trama como 
“loucas”, tanto Flavinha como Bia, filha de Jorge, sofrem com um 
tratamento infantilizado. As duas são retratadas como meninas mimadas 
e birrentas.  Ao perseguir carreiras próprias – Flavinha tenta abrir um 
carrinho de cachorro quente e Bia tenta dirigir um show para mulheres 
na boate do pai – as duas são boicotadas pelas figuras masculinas de 
suas vidas que as consideram muito imaturas para seguir em frente 
sozinhas. Há fortes evidências que a possessividade, o sexismo e a 
necessidade de poder dos homens sobre as mulheres são os fatores que 
causam o verdadeiro fracasso das tentativas de Flavinha e Bia. 

Sueli e Fátima incentivam Flavinha e Bia, mas não conseguem – 
nem se metem o suficiente para atrapalhar o boicote de Djalma e Jorge. 
Por mais que saibam e digam que discordam das razões que levam os 
homens a tomarem tal atitude, elas optam por se manter “neutras”: o que 
nesse caso significa apoiar os opressores. As próprias protagonistas 
quando abrem seu negócio também amargam com a oposição dos 
homens da trama. Sobretudo, as mulheres protagonistas e coadjuvantes 
ficam condicionadas aos desejos e ordens dos homens da trama, que 
conseguem manipular e conduzir as mulheres da forma que preferem. O 
condicionamento em um todo é interpretado aqui como uma forma de 
violência, o que nos leva ao item seguinte. 

 
3.3 A VIOLÊNCIA VELADA ENTRE TAPAS & BEIJOS  

 
(A) característica violenta vai se conformando 
com a construção do gênero que, por sua vez, está 
atrelada ao modo de viver e sobreviver em cada 
sociedade. (…) A violência é social e 
historicamente construída. Naturalizá-la, portanto, 
é negar que existem formas de intervenção 
eficientes (MACEDO, FONSECA e GESSNER, 
2014, p.732) 

 
O texto das autoras traz a vulnerabilidade como consequência da 

assimetria entre sexos, apontando gênero como um fator semelhante a 
classe social e raça na medida em que também se destacam como pontos 



causadores de submissão social. Ao compreender particularmente como 
Tapas & Beijos constrói a bipolaridade entre homens e mulheres, vimos 
a instalação de uma permissividade a violência, constituída a partir da 
presunção de superioridade em uma das pontas. Com o estabelecimento 
da supremacia nasce a primeira forma de violência identificada na série, 
concentrada no poder de coação do sexo masculino ao longo da 
narrativa.  

A violência psicológica edificada em Tapas & Beijos parte do 
consenso proposto em que há uma superioridade do sexo masculino 
sobre o feminino. Tal ideia é estabelecida pelos ideais patriarcais que 
permeiam a série, sem questionamentos relevantes pelas protagonistas. 
Mesmo às  quando identificam algum machismo e quando não 
concordam com os homens, elas acabam cedendo suas opiniões, sem 
lutas maiores. Um exemplo desta concessão é a aceitação da traição por 
parte dos companheiros. Falei anteriormente de Fátima e como ela teme 
ser traída da mesma forma com que ela traía a ex de Armane. Mesmo 
diante das várias infidelidades por parte do companheiro, ela sempre o 
perdoa no final. Ainda em uma escala menor, o mesmo ocorre com 
Sueli. Embora ela se coloque como uma mulher mais rígida do que 
Fátima, Sueli desculpa todas as traições de Jorge. A ideia de que todos 
os homens podem cair em tentação é cíclica na narrativa, como uma 
forma de despenalizá-los, os infiéis, com o pressuposto da genética ser 
culpada pelo comportamento instável dos mesmos.  

Pierre Bordieu compreende a construção das oposições entre os 
sexos como motivações de uma soberania do homem sobre a mulher, 
estabelecida a partir das discrepâncias e mantida pelos direitos 
patriarcais. Assim, o sexismo é tratado com neutralidade tendo em vista 
que o próprio esquema de oposições dos sexos biológicos facilita a 
camuflagem da disparidade. 

A força da ordem masculina pode ser aferida pelo 
fato de que ela não precisa de justificação: a visão 
androcêntrica se impõe como neutra e não tem 
necessidade de se enunciar, visando sua 
legitimação. A ordem social funciona como uma 
imensa máquina simbólica, tendendo a ratificar a 
dominação masculina na qual se funda” 
(BORDIEU, 2005, p.15) 

 
              O “esquema sonóptico das oposições pertinentes” estruturado 
pelo autor demonstra como o sistema patriarcal favorece as vontades dos 
homens, justificando de forma biológica o poder como algo pertencente 
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ao sexo masculino e a submissão uma característica padrão das 
mulheres. Ainda nas adversidades biológicas o homem tem a 
superioridade nas suas ações, podendo agir com os instintos, enquanto a 
mulher precisa ser mais comedida devido a sua posição de dependência.  

Em Infidelidade Masculina e Violência Doméstica: Vivência de 
um grupo de mulheres as autoras ponderam que “a violência contra a 
mulher se configura, como uma questão cultural, política, jurídica e 
principalmente de saúde, sendo a infidelidade uma forma de 
violência”(TRINDADE, ALMEIDA e ROSEDO, 2008, p.41) Ao 
compreender a traição como uma forma de demonstrar poder e 
soberania, tal como a violência faz, é possível desmantelar a forma na 
qual as personagens de Tapas & Beijos re/agem aos acontecimentos na 
trama. Sob a indicativa falsa de normalidade, violências ocorrem e são 
justificadas nas falsas neutralidades destacadas por Bourdieu.  

A relativização da conduta de adultério dos homens não inclui 
apenas o conceito de instintividade do sexo, mas também agrega a ideia 
de que a mulher é o agente provocador do erro do homem. Sigo com o 
exemplo de uma das principais traições de Jorge. Quando Flavinha vai 
morar com Sueli e Jorge, o primeiro julgamento pela ação vem da 
melhor amiga Fátima “Nossa, Sueli. Mas você é desprendida! Botar 
uma mulher assim, dentro de casa...”. A fala de Fátima, uma mulher 
possessiva retratada como apaixonada pelo seu homem, exemplifica a 
desconfiança que a mesma tem no parceiro. Fátima compreende que o 
instinto de um homem pode não aguentar a presença de uma bela mulher 
dentro da sua casa. Sueli retruca a amiga: “Mas é Flavinha!”. Na fala de 
Sueli compreendemos que ela considera a dita rival apenas uma amiga. 
Ela acredita que o marido não vai fazer nada de errado com uma pessoa 
de confiança. Fátima continua a indagar a amiga: “Tudo bem. Eu é que 
não queria uma mulher sozinha ali, perambulando perto do meu 
marido!”. Sueli responde: “Mas o Jorge é diferente do Armane... Eu 
acho”. Quando Sueli encerra o papo percebemos que ela começa a 
repensar a sua atitude. No momento a integridade de Flavinha não é 
questionada mais a fundo, o papo se restringe a pensar no 
comportamento dos homens com uma outra mulher –mais jovem e 
atraente – dividindo o mesmo teto. Ainda assim, a culpa paira na 
irresponsabilidade da esposa em colocar outra mulher dentro de casa.  O 
diálogo remete que o envolvimento entre Jorge e Flavinha é inevitável 
para o homem como um instinto animal. 

No mesmo episódio, Jorge começa a ter alucinações sexuais com 
Flavinha a partir do momento que Sueli a recebe em casa. Ao perceber 
que está se sentindo atraído pela amiga da mulher, Jorge decide tirar 



Flavinha de sua casa e a leva para morar em um motel na mesma rua. 
Sueli, desconfiada, segue os dois. Lá Jorge tenta explicar a situação: 

 
Jorge: O que importa é que eu segurei a minha 
onda! 
Sueli: Não. O que importa é que você está com 
desejo em outras mulheres! 
Jorge: Claro! Eu sou homem, né? 
Sueli: E eu sou sua ex-mulher.  (TEMPORADA 
4, EPISÓDIO 27) 

 
Assim que Sueli declara o fim do casamento, Jorge beija Flavinha 

e os dois começam a se relacionar. Eles passam a morar juntos com a 
jovem assumindo o papel de mulher de Jorge. Sueli, desolada com a 
infidelidade, vai ao bar se embebedar. Jurandir e Seu Chalita, que já 
previam a traição, tentam explicar o que houve para a amiga: “Você 
queria o que, Sueli? Você jogou a tentação no Jorge. Quem tem um 
relacionamento sério assim, não pode ser uma tentação daquelas”, diz 
Seu Chalita. Jurandir, o ex-marido dela, a consola: “Homem é tudo 
assim mesmo”.  

Em A Estrutura de Gênero e a Injunção do Estupro, Rita Laura 
Segato defende que “um ato violento sem sentido atravessa um sujeito e 
sai à superfície da vida social como revelação de uma latência, de uma 
tensão que pulsa no substrato da ordenação hierárquica da sociedade” 
(SEGATO, 1999, p. 3) No caso das violências psicológicas vistas em 
Tapas & Beijos, podemos identificar que maneira em que os atos são 
relevados, com a relativização aplicada a partir da conjuntura do 
adultério, indica como a diferenciação de poderes entre sexos ganha 
espaço na esfera social. A forma em que Sueli acaba sendo a agente 
provocadora da violência partida de seu marido mostra como o 
posicionamento da mulher é insignificante perante às vontades do 
homem. O poder transborda na imposição de uma inevitabilidade.  

A postura firme de Sueli é colocada em questão no mesmo 
episódio da traição, quando ela e Jorge trocam olhares apaixonados e 
arrependidos. Jorge, que já assumiu o novo relacionamento com 
Flavinha, só não dá continuidade no flerte com a ex-mulher pela 
interrupção da nova namorada. Jorge, posto durante grande parte da 
trama como empresário decidido responsável pelas suas próprias 
escolhas, é tido na narrativa como um fantoche enfeitiçado pela beleza 
de Flavinha. Ainda assim Jorge não é o vilão na narrativa. A 
personagem é retratada como um homem normal que não conseguiu 
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controlar seus instintos masculinos mediante a uma mulher provocadora. 
Flavinha, sim, é colocada como vilã116.  

A forma com que os homens de Tapas & Beijos são incapazes de 
controlar os seus instintos masculinos remete ao tratamento diferenciado 
entre os sexos na sociedade. No artigo “Homem já viu, né?”: 
representações sobre sexualidade e gênero entre homens da classe 
popular (2004), Tania Salem fala sobre os resultados de uma pesquisa 
na qual entrevistou homens e mulheres no Brasil pertencente as classes 
baixa e media (audiência principal da série Tapas & Beijos). Ela 
argumenta que “A ‘vontade’ sexual masculina, longe de equivaler a um 
ato de violação, é aparentada a um impulso incontrolável que, emanando 
do corpo (da ‘carne fraca’) submete o homem às expensas de si mesmo; 
é como se ele fosse acometido pela ‘vontade’” (p.18). 

Salem conclui a partir da pesquisa feita que há uma noção 
errônea de que o homem necessita de sexo mais do que a mulher e que 
isso o permite a agir com seus instintos primais (2004). Assim, as 
traições de Armane e Jorge são perdoáveis aos olhos desta crença, à 
medida que eles não violam as regras do relacionamento monogâmico 
por opção, mas por serem homens dotados de uma masculinidade que 
não pode ser descolada do instinto incontrolável de fazer sexo com 
outras parceiras. A esfera patriarcal funciona de ambos os lados para 
absolver os pecados dos homens: a masculinidade em excesso justifica a 
falta de autocontrole deles e a mulher que provocou recebe a culpa. Se 
ela fosse bela, recatada e do lar, como a figura da feminilidade manda, o 
homem não teria consumado seu desejo e a traição não teria ocorrido. 

A violência psicológica contra Sueli não se limita ao 
relacionamento principal da protagonista. Em um determinado 
momento, quando está solteira, Sueli acaba dormindo com um 
personagem recorrente da série, Tavares (Kiko Mascarenhas). O homem 
insiste em se relacionar com Sueli durante vários episódios, e ela sem 
interesse algum sempre nega o envolvimento. Inconformado com a 

                                                        
116 O antagonismo de personagens não é claro na trama de Tapas & Beijos. 
Contudo, Flavinha é retratada como uma personagem egoísta, infantil e mimada 
desde o principio da narrativa, quando ela – por ciúmes – tenta colocar Djalma 
contra as amigas/funcionárias. Flavinha constantemente faz chantagem com o 
marido para prejudicar as duas. Os traços vilanescos de Flavinha não vão muito 
além da sua personalidade possessiva, sendo que ela não tenta machucar as 
protagonistas e ate se opõe a ideia de Djalma as demitir. Flavinha apenas deseja 
diminuir a relevância de Sueli e Fátima, de quem sente ciúmes por motivos 
diversos. Ela é uma força opositora na narrativa, o que na linguagem de 
storytelling se caracteriza como antagonista das protagonistas. 



negativa, ele decide cavar um buraco, entrar no mesmo e dizer que só 
sairá de lá o dia que Sueli o amar.  Todos da trama se comovem, menos 
Sueli. A atitude chama atenção da imprensa que acompanha Tavares no 
buraco. A população e a imprensa começam a chamar Sueli de “a 
mulher sem coração”. A culpa novamente é lançada sobre a mulher, já 
que se a mesma não tivesse atiçado o homem, ele não tomaria tal 
atitude. Também fica como responsabilidade dela a imposição de ficar 
com ele, mesmo contra o seu desejo, mas pelo seu dever moral. 

Nenhuma personagem da trama critica o abuso que Tavares 
exerce sobre Sueli. A narrativa em si, trata o episódio com comicidade 
extrema, sem problematizar uma violência que claramente ocorre. As 
personagens não julgam a loucura de Tavares ou abuso psicológico que 
ele aplica em Sueli. Todavia, elas repreendem a frieza de Sueli ao não 
dar uma chance ao homem, a culpando pela situação. A única exceção é 
Jorge, que apoia a irritação de Sueli. Contudo, ele não o faz por acreditar 
que Tavares esteja errado em sua conduta, mas pelo senso de 
possessividade sobre a ex-mulher.  

Assim como Jorge e Tavares, o relacionamento entre Sueli e seu 
ex-marido Jurandir expõe violências sofridas pela protagonista e as 
normatiza em diversos níveis. Quando ele aparece na trama, os dois já 
estão separados e Sueli não dá aberturas reais para Jurandir acreditar que 
os dois voltarão a se relacionar. Ela deixa claro a decepção que teve e 
que não o ama mais. Jurandir insiste em retomar a relação e 
constantemente a agarra a força e atrapalha potenciais relacionamentos 
da ex-mulher. Entre crises de ciúmes, Jurandir ameaça bater em 
qualquer homem que tenha interesse romântico em Sueli. A irritação do 
ex com outros homens que chegam perto da protagonista é tamanha que 
Fátima chega a se aproveitar da situação para provocar brigas conforme 
deseja. Mais uma vez, a violência praticada é levada como uma 
comicidade, deslegitimando a relevância dos atos de Jurandir.  

Percebemos que ao longo da trama, as crises são contornadas 
pelas protagonistas que invariavelmente encontram formas de lidar com 
a possessividade dos homens, sem lutar para o término da violência em 
si. Como no episódio 6, da primeira temporada, quando Jurandir pede 
abrigo para morar com Sueli e Fátima pois está sem casa. Sueli deixa o 
ex dormir temporariamente na sala de sua casa e ele se aproveita da 
situação para divulgar que eles voltaram a se relacionar. Jurandir 
convida um amigo para assistir um jogo de futebol na sua casa – 
mentindo que voltou a morar com Sueli. Quando chega do trabalho e 
percebe o que está ocorrendo, ela pede para ele mandar o amigo embora. 
Quando não o faz, ela tira a roupa e passa a andar desnuda na casa até 
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que ele, irritado, manda o amigo embora ao reparar que ele estava 
olhando para a “sua mulher”. 

Tanto Sueli como Fátima usam as situações para conseguir algum 
resultado esperado. Não há um real esforço para terminar a situação de 
exploração na medida em que a trama conjectura as violências com 
naturalidade, como quando descobrimos que a base do relacionamento 
de Jurandir e Sueli foi abusiva. No episódio 9, da primeira temporada, 
Jurandir finalmente concorda em assinar os documentos do divórcio 
com Sueli. Entretanto, há a imposição que ela saia com ele por uma 
última vez. Para conseguir o divórcio depois de anos esperando o 
posicionamento do ex, Sueli aceita a condição.  

Jurandir então a leva para o primeiro lugar em que os dois 
transaram. Quando Sueli diz que não lembra da ocasião ele brinca 
falando que ela estava completamente bêbada. Sueli responde falando 
que deveria ter chamado a polícia por ele ter transado com ela 
embriagada. Jurandir apazigua a situação e diz que na verdade aquele 
era o primeiro ninho de amor dos dois e, em seguida, eles se beijam. 
Sueli apenas se irrita com Jurandir quando ele, após o beijo, diz “Já 
trouxe muita mulher aqui, mas nenhuma como você”. Em seguida, ao 
ver a irritação da protagonista ele completa: “você inaugurou a praça de 
alimentação”. Sueli estapeia o ex, que cai da laje onde os dois estavam e 
acaba no hospital. Lá, ela cuida de Jurandir com remorso, confessando 
para a enfermeira que quando eles transaram a primeira vez ela estava 
muito bêbada, mas tinha gostado.  

Não apenas a situação é relativizada como Sueli assume uma 
postura de culpa enquanto ao ocorrido, mesmo sem ter propositalmente 
causado o acidente de Jurandir. A oposição é clara: ele abusou 
fisicamente dela com propósito e ela o machucou sem intenção. Ainda 
assim, ele prevalece como vítima e ela como causadora do evento.  A 
naturalidade com que o tema é tratado não chega a sequer problematizar 
o estupro que possivelmente ocorreu e que foi descrito na cena. A 
deslegitimização de um crime é composta como uma piada, 
incentivando a culpabilização da vítima que bêbada acabou sendo 
levada para cama. Rita Segato fala em como “o estupro na sociedade 
contemporânea é um fenômeno de ‘agressão pela agressão’, sem 
finalidade ulterior em termos pragmáticos” (SEGATO, 1999, p.2) o que 
acarreta na interpretação de que entre um casal de namorados, como 
Sueli e Jurandir, não poderia haver tal ato.  

Partindo do pressuposto que Sueli estava bêbada por sua 
iniciativa e que se colocou na situação de vulnerabilidade, a cena é 
desproblematizada, como um retrato fiel da forma em que abuso sexual 



é tratado na nossa sociedade. A série não agrega crítica social ao caso, 
apenas segue o modelo patriarcal que dita a culpabilização da vítima 
como um modelo de reação às violências. Novamente, o homem, 
incapaz de se controlar sexualmente por sua viril masculinidade é 
despido da culpa que paira sobre a mulher que não se deu respeito. 

Em seu estudo, Segato destaca o fato do estupro ser visto perante 
muitas sociedades como forma de punição. Tal crença encontra-se 
intrínseca na demonstração de poder, na medida em que a violência 
sexual é uma forma de mostrar domínio e força sobre o corpo mais 
fraco, consequentemente daquele que merece ser punido mediante a 
falha de condescendência (1999). Na sitcom, observamos que o que 
cabe à protagonista é uma aceitação do estupro como uma decorrência 
da falta de sobriedade de Sueli. Ignorar o ocorrido de certa forma se 
encaixa em compreender que a culpa pelo o que aconteceu foi da 
personagem, amplificando o encaixe do conceito de culpabilização da 
vítima. Em sua crescente como personagem, Sueli não é fragilizada, 
nem fortificada pela história. Não há consequências psicológicas 
aplicadas à personagem, reforçando a neutralidade da situação e a 
descriminalização de uma violência física. 

Sueli não tem problemas de autoestima, nem se considera inferior 
a um homem. Contudo, age como tal. Suas ações vão ao encontro da 
fala de Saffioti na medida em que ela desvaloriza seus próprios 
sentimentos por crer que reclamar é desnecessário perante sua condição. 
A protagonista normatiza as situações que passa, tirando a 
responsabilidade dos homens – seja de Jurandir por ter a estuprado ou 
de Jorge por ter a traído. Ambos são postos como pessoas que agem 
pelo próprio instinto em contrapartida com Sueli, que tenta oprimir suas 
próprias vontades. A protagonista tenta durante a trama se conter de seus 
impulsos para não fazer reclamações desnecessárias sobre um 
comportamento comum do sexo oposto. A ideia geral é que o 
sentimento dela e seus instintos são menos valiosos e dignos do que as 
vontades do homens da narrativa. 

A falta de reconhecimento de um ato de estupro como a violência 
que o mesmo representa desencadeia na reprodução do servilismo das 
mulheres justificada popularmente. A narrativa de Tapas & Beijos não 
traz contribuição, e sim desserviço ao fortalecer uma política de 
culpabilização que invisibiliza a mulher. 

 
Na sociedade moderna, o problema da prevenção 
do estupro é o problema do autoconhecimento: 
colocar a disposição das pessoas um vocabulário 
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que permita um caminho de interiorização, expor 
e manter acessíveis ao olhar e à compreensão as 
estruturas que conduzem o nosso desejo e nos 
fazem agir é, acredito, abrir e preservar em bom 
estado as vias de acesso ao bem. Nada menos 
radical do que isso é capaz de uma prevenção 
eficaz em termos duradouros. (SEGATO, 1999, p. 
34) 

 
A situação do estupro não é única nas tramas de violência velada 

contra as protagonistas. A série traz outras situações nas quais Sueli, 
bêbada, se relaciona com outros homens e algumas vezes não lembra ao 
certo o que houve. Sueli recebe o julgamento dos amigos, inclusive o de 
Fátima que a aconselha parar de beber para evitar que homens se 
aproveitem dela. Novamente, o questionamento paira nas atitudes de 
Sueli. Não há debate sobre o quão errado é a atitude dos homens para 
com a protagonista. A forma com que eles se aproveitam da falta de 
lucidez de Sueli é tomada como algo normal, instintivo e sem 
implicações morais para os mesmos. Em suma, “é coisa de homem”. 

Em uma ocasião, no episódio 4, da primeira temporada, as 
protagonistas estão em um baile de forró. Bêbada, Sueli começa a 
dançar com um homem que ela não conhece. O estranho começa a 
agarrar Sueli contra a sua vontade. Fátima tenta socorrer a amiga e, ao 
não conseguir, pede para Armane vir até o baile a ajudar a tirar a colega 
das garras do homem. O amante responde: “Vocês vão dançar forró e 
não querem que os caras fiquem se esfregando em vocês? Se não quer 
ser agarrada, vai dançar balé”. Ele reage dentro da ideia implantada na 
trama de que as mulheres se expuseram ao assédio. A ideia passada é 
que as mulheres não devem se colocar em uma situação de 
vulnerabilidade e que os homens transitam livremente na 
inconsequência e no abuso.  
 

O mito da não violência brasileira fornece 
explicações simplistas para realidades complexas 
e conserva-se a partir de diferentes mecanismos 
ideológicos, como o da exclusão (como se aqueles 
que cometessem violência não fossem verdadeiros 
brasileiros); da distinção (a violência vista como 
um fato isolado, acidental e passageiro) e da 
inversão do real (quando se interpreta o machismo 
(...) dissimulando e negando a violência de atos e 



comportamentos machistas) (GUIMARÃES e 
PEDROZA, 2015, p.261) 
 

Durante a trama identificamos dois dos aspectos pontuados pelas 
autoras; a distinção, com as mulheres perdoando os homens com a ideia 
de que a violência (psicológica ou física) não vai se repetir e a inversão 
do real, ao passo que todas as personagens acreditam que os 
comportamentos sexistas são normais e que não há problema em agir 
com machismo quando se é homem.  Os questionamentos de limites 
pairam sobre as mulheres e seus locais dentro da sociedade, deixando o 
sexo masculino com acesso livre aos seus instintos. Ainda na mesma 
cena, há a exemplificação do senso de propriedade e de poder que os 
homens exercem sob as mulheres da trama. Armane não se importa com 
alguém agarrando Sueli pelo fato da mulher não ter uma ligação 
amorosa com ele. Nas vezes em que viu outros homens avançando para 
cima de Fátima, Armane interferiu com e sem o consenso da parceira.  

Ao que diz respeito à storyline de Fátima, ela e Armane vivem 
literalmente entre tapas e beijos. Inconformada com as traições e 
malandragens do interesse amoroso, Fátima parte regularmente para a 
agressão física, estapeando Armane em praticamente em todo episódio 
da série. O homem a segura, tentando a acalmar a agarrando a força, 
parando com as ações histéricas da mulher. Fátima em diversos 
momentos mostra excitação com a atitude “máscula” de Armane, que a 
controla com superioridade. Sempre que Armane tenta a dominá-la, 
Fátima cede. A protagonista acredita que o intuito de a segurar e a 
acalmar mostra que Armane a ama de verdade e que a dinâmica do amor 
dos dois é assim: entre tapas e beijos. Ele a tira do sério, ela perde as 
estribeiras e ele a controla no final. A narrativa vira padrão em todos os 
episódios, por vezes em múltiplas ocasiões. 

Em Contribuições feministas para o estudo da violência de 
gênero Heleieth Saffioti argumenta que “as mulheres sempre reagem 
contra o agressor, das mais diferentes maneiras. Suas reações podem não 
ser adequadas para pôr fim à violência de seus parceiros” (SAFFIOTI, 
2001, p.120-121). Acima quando mencionei as definições de violência 
psicológica levantadas por Guimarães e Pedroza (2015), há uma 
compreensão de que o patriarcado reafirma a posição de inferioridade da 
mulher que depende do homem e fica à mercê de seus julgamentos. Ao 
combinar a fala das autoras, concluímos que a reação de Fátima em 
resposta à violência aplicada por Armane acaba ocasionando um certo 
backlash, na medida em que gera mais autoritarismo do parceiro. 
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A invisibilidade do problema também é acentuada, tendo em vista 
que é possível a interpretação de que ela revidou a violência do homem 
e que agora os dois estão quites. Contudo, dentro do contexto patriarcal, 
é evidente que ela permanece sob a mesma rotina cíclica de uma mulher 
desrespeitada e que a sua reação não anula o abuso ou sequer ocasiona 
um término do mesmo. Embora a similaridade entre as gafes cometidas 
pela mulher e pelo o homem sejam mínimas, aos olhos do público a 
mulher conseguiu a sua vingança. Seu “crime” é colocado no mesmo 
patamar do pecado alheio, dando uma equivalência falsa aos problemas 
que ambos enfrentam.  

Guimarães e Pedroza dialogando com Saffioti complementam: 
“uma ação violenta está direcionada à destruição ou ao ataque da 
subjetividade do outro e surge em um momento em que o sujeito sente 
que está perdendo seu poder ou depara-se com sua impotência” (p. 260) 
Assim, a resposta de Fátima vem da perda de controle a situação, 
quando ela percebe que é inferior na relação. Já Armane aplica violência 
psicológica na parceira por compreender que ela é uma mulher, inferior, 
e ele é o homem, superior. Para Armane, ele precisa ter o controle das 
ações da mulher, já que ele não quer perder sua posição de poder sobre a 
sua parceira. 

A relação de Fátima e Armane traz a impulsividade como 
responsável pelas ações de violência ali vistas. O instinto animal dos 
dois é amparado pelo cunho sexual aflorado da relação, sendo que 
algumas das grandes crises do casal surge de quando os dois não estão 
fazendo sexo. O sexo é colocado como uma solução de dificuldades e 
um campo de neutralidade entre os dois. O sexo também é a arma que 
Fátima possui para ter poder de negociação dentro do relacionamento. 
Ao negar a transa, a protagonista induz Armane a fazer o que ela quer. A 
virilidade do homem o obriga dentro da narrativa a obedecer as vontades 
da mulher em troca de sexo. A ferramenta funciona da mesma forma 
quando ele justifica suas traições e seu comportamento poligâmico 
como “coisa de homem”. Por mais histérica e agressiva que Fátima 
fique, ela entende que os homens não conseguem se controlar. 

Em suma, há diferentes perspectivas da violência psicológica 
aplicada sobre as protagonistas. No próximo item falo mais 
especificamente de uma conduta reincidente na trama, que aparece no 
senso de propriedade e possessividade aplicado pelo parceiro, de 
Fátima. 



3.4 PROPRIEDADE E POSSESSIVIDADE: A PROJEÇÃO DO 
PODER NA NARRATIVA  
 

“Por muito tempo, um dos privilégios 
característicos do poder soberano fora o direito da 

vida e da morte”.  
(FOUCAULT, 1999, p.127)  

 
Quando Michel Foucault disserta sobre as bifurcações do poder 

na humanidade, o autor coloca que inicialmente a civilização 
escravagista, monarquista, clérgica tinha o poder medido pela influência 
na finitude da vida alheia. Com a destituição das formações 
imperadoras, “(p)ode-se dizer que o velho direito de causar a morte ou 
deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida” 
(FOUCAULT, 1999, p.130). Assim, com o enfraquecimento do 
imaginário da morte e com a influência dos méritos em vida, o poder 
passou a ser medido pela força no impacto cotidiano, com o 
fortalecimento do capitalismo. Ainda que seja possível argumentar que 
o medo da finitude causa um desiquilíbrio nas relações, o poder passa a 
ser medido pelas conquistas econômicas, consequentemente, pela forma 
de viver. 

Durante a apresentação das personagens de Tapas & Beijos 
chamei atenção para o fato das mulheres serem retratadas como 
funcionárias em contraposição com os homens serem colocados como 
empregadores. As relações de poder estão entrelaçadas em toda a 
narrativa, colocando o sexo masculino como detentor do poder e o sexo 
feminino como subordinado. Tal dedução não significa que as mulheres 
da sitcom não sejam responsáveis por suas ações. Na realidade, a 
submissão é intrínseca na forma em que as mesmas são retratadas como 
incapazes de assumirem atividades mais complexas ao mesmo tempo 
em que os homens são condutores das relações amorosas e financeiras. 
Com o poder financeiro, vem o poder psicológico. 

Na coletânea The Essential Feminist Reader, organizada por 
Estelle B. Freedman, encontramos alguns dos primeiros textos 
feministas escritos e mantidos na nossa história. Entre eles, The Reply to 
Sor Philotea, escrito pela freira mexicana Sor Juana Inés de La Cruz em 
1691; A vindication of the Rights of woman, escrito pela inglesa Mary 
Wollstonecraft em 1792; Letters on the Equality of the Sexes, escrito 
pela estadunidense Sarah M. Grimke em 1837 e The emancipation of 
Working Class Women, escrito pela peruana Flora Tristan em 1843. Em 
comum, as precursoras falam sobre a importância da educação na vida 
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das mulheres. Observamos com os textos o desenvolvimento do 
pensamento feminista, que passa da esfera da educação pessoal para a 
educação direcionando a mulher a contribuir com o mundo como parte 
ecomicamente ativa. Há uma evolução de pensamento que leva à 
compreensão de que a emancipação das mulheres apenas se dará quando 
a independência financeira se tornar possível para o sexo feminino. 

Em sua declaração pelos direitos das mulheres, Tristan lista: 
 

O propósito da sociedade ser a felicidade em 
comum do homem e da mulher, o sindicato dos 
trabalhadores garante a homens e mulheres seus 
direitos como trabalhadores. 
Esses direitos são: igualdade de admissão no 
sindicato respeitando crianças, enfermos e idosos.  
Como mulheres são iguais aos homens pelo o que 
nos importa, é compreendido que meninas vão 
receber uma educação racional, ampla em moral e 
ciências profissionais como meninos recebem, 
podendo ser diferenciada.  
Para os enfermos e idosos, o tratamento será o 
mesmo em todas as formas do que para mulheres 
e homens. 
(...) Então, irmãos, e só então, a unidade humana 
será alcançada.117 (TRISTAN, 2007, 55-56p) 
 

Surpreendentemente, mais de 170 anos após o texto de Tristan ser 
escrito, ainda debatemos a igualdade salarial pelos cinco continentes. A 
discussão do mundo real é estendida para o âmbito cultural onde os 
reflexos do que a sociedade debate e a presença da mulher na sociedade 
são redesenhados em um formato de adaptação para dentro das telas. 
(DOW, 1996).  O fato de todas as mulheres em Tapas & Beijos serem 

                                                        
117 Tradução livre de: 1. The purpose of society being the common happiness of 
men and women, the Workers’ Union guarantees to men and women their rights 
as working men and women. 2.These rights are: equality of admission in the 
Workers’ Union palaces for children, the injured, and the elderly. 3.Since 
women are the equals of men as far as we are concerned, it is understood that 
girls will receive an education as rational, as broad in moral and professional 
sciences as the boys receive, although it will be varried.4. As for the injured and 
the elderly, treatment will be the same in every way for women and men. (...) 
Then, Brothers, and only then, human unity will be achieved.  
	



empregadas por homens brancos não é questionado na série, pois parte 
de uma normativa regular do mundo real. No entanto, as relações de 
dependência, como descritas pelas percursoras do feminismo, acabam 
transparecendo no modo em que a hierarquia de poder é estabelecida 
com o homem sempre à frente das mulheres da trama. 

Em A dominação Masculina, Pierre Bourdieu dialoga com 
Foucault na medida em que compreende as oposições entre os sexos 
como motivações de uma dita soberania do homem sobre a mulher, 
estabelecida a partir das diferenças e mantida pelos direitos patriarcais e 
capitalistas. Como o “esquema sonóptico das oposições pertinentes” de 
Bourdieu, falar sobre a diferenciação dos sexos biológicos trabalha com 
um esquema de oposições. Ambos autores trazem em suas 
interpretações sobre poder e sexo anotações de como a instauração da 
dominação de um lado funciona. Se o poder sobre a vida do outro trouxe 
a soberania às civilizações antigas, o patriarcado se fortaleceu utilizando 
ferramentas semelhantes, impondo a sua força, seu poder e capital sobre 
o sexo feminino. Este, colocado em sua oposição, como menciona 
Bordieu, seria o oprimido, dando continuidade à fluidez da sociedade 
que, por sua vez, tem apenas um sexo no poder das relações. 

Durante a série, Fátima e Sueli estão sempre sobre a ameaça de 
serem demitidas. Elas ficam submetidas ao medo do desemprego, de 
sofrerem com um desligamento capital - uma forma moderna da morte 
citada por Foucault. A pressão psicológica é constante dentro da 
narrativa, ao passo que as duas constantemente estão sem dinheiro e 
precisam da quantia que o trabalho garante para viverem. A relação de 
amizade com Djalma tem linhas tênues com o poder que ele tem sobre 
elas. Em diversas ocasiões, conselhos dados pelas protagonistas que 
esteja fora do que ele gostaria de ouvir são interpretados como uma 
indisciplina das funcionárias.  

As ameaças de perder o emprego que elas sofrem por muitas 
vezes são decorrentes do fraco desempenho de Fátima, que acaba 
atrapalhando Sueli. Fátima está aquém do padrão exigido pelo chefe – e 
pelo mercado de trabalho em si –por vezes parecendo se manter no 
cargo com o condicional da amizade com Djalma. Assim, a opressão 
ocorrida pelo emprego e as exigências informais do amigo das 
protagonistas não transparece como algo indevido na medida que ele 
também abre exceções para garantir a estadia das duas em sua loja. Mais 
uma vez há a neutralização de uma violência decorrida de uma falsa 
paridade entre os feitos das personagens. 

Quando Djalma chama a atenção das protagonistas, elas escutam 
e (quase sempre) obedecem às ordens do chefe. Já quando Flavinha 
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assume uma posição de chefia sobre Sueli e Fátima, as duas não 
prestigiam a autoridade da nova gerente. A rivalidade entre as 
vendedoras com a esposa do dono causa diversos atritos na trama, a 
medida que elas se negam a ouvir a “pirralha”118. Djalma, por sua vez, 
também não respeita a autoridade de Flavinha, mostrando que o cargo o 
qual ela ocupa é mais um mimo do marido para esposa. A competência 
profissional de Flavinha não é considerada, nem pelas funcionárias, nem 
pelo proprietário da loja. Com o término do relacionamento, Flavinha é 
demitida por Djalma como uma punição por ela não estar mais com ele. 

Em suma, apesar da amizade entre Fátima, Sueli e Djalma, há 
laços de poder que envolvem o relacionamento entre os três. Quando 
Djalma decide vender a loja de noivas, avisa as suas funcionárias que 
elas receberão um grande bônus pelos anos de labor. Ao ouvir a 
novidade, elas planejam abrir um brechó com o dinheiro que ganharão. 
Quando os planos de chefe mudam e ele resolve não vender mais a loja, 
Sueli e Fátima relatam que já tinham feito o plano de abrir um negócio e 
que não querem voltar a trabalhar para ele - elas querem ser 
empresárias. Inconformado com a decisão das duas, Djalma entende a 
iniciativa a priori como uma traição e começa a agir de forma vingativa. 
Com o tempo, o empresário acaba entregando o dinheiro prometido para 
as duas, mas ainda se mantém ressentido com o “abandono” das ex-
funcionárias. 

Djalma apenas volta a se entender com Sueli e Fátima quando o 
brechó das duas abre. Ele visita a loja constantemente. Djalma mantem a 
sua postura de chefe, dando ordem para as duas dentro do Brechó que 
elas abriram, como se elas fossem funcionárias dele ainda. As 
protagonistas conversam com ele sobre o seu zelo excessivo, o que 
causa mais um ressentimento da parte de Djalma. O comportamento do 
homem nos faz questionar a própria essência da amizade que os três 
carregam. A ideia do poder entre chefe e funcionárias e entre homem e 
mulher claramente invade a amizade deles na medida em que elas só são 
consideradas amigas se elas fizerem o que ele quer. Assim, a base da 
chantagem, elas lidam e tentam manejar o afeto com o ex-chefe. 

Eventualmente com o fechamento do Brechó, elas voltam a 
trabalhar na Djalma Noivas e continuamos presenciando a amizade 
condicionada entre os três. O chefe constantemente pede para que elas o 
ajudem a esconder traições da esposa, Flavinha. No penúltimo capítulo 
da série, na quinta temporada, Djalma pede para que as duas o ajudem a 
ocultar de Flavinha um filho que ele teve com uma ex-funcionária 

                                                        
118 Forma como Sueli e Fátima se referem a Flavinha. 



enquanto estava casado. O menino, deixado pela mãe com o pai, fica na 
Djalma Noivas aos cuidados de Sueli e Fátima. Flavinha, ao descobrir 
uma gravidez, fala com as protagonistas sobre Djalma ser papai. Sem 
entender que é Flavinha quem está esperando uma criança, e achando 
ela já sabia do filho bastardo, as protagonistas falam sobre o menino 
abertamente com a esposa do chefe. Ao descobrir sobre o filho que o 
marido teve com uma outra mulher, ela decide abandonar Djalma de 
vez. Ele, irritado, explode com as duas funcionárias e as demite, 
culpando-as pelo fracasso de seu casamento. 

A relação entre Djalma, Sueli e Fátima claramente excede as 
funções de um relacionamento entre chefe e funcionárias. Não há um 
encaixe em um padrão de amizade. O poder de ameaça de Djalma, que 
manipula e chantageia as ações das ditas amigas, faz com que a relação 
de domínio extrapole qualquer parâmetro de igualdade que uma amizade 
pudesse exigir. Ao mesmo tempo a informalidade também fica aquém 
de uma relação patrão/empregado, com o envolvimento direto das duas 
na vida pessoal do chefe. 

Quando Sueli e Fátima planejam o Brechó não é apenas Djalma 
que tem ressalvas. Tanto Jorge como Armane tentam convencer as 
mulheres que elas não darão conta do serviço, que ser chefe é muito 
difícil “um trabalho para homem”. Jorge reclama que se Sueli abrir um 
negócio ela terá menos tempo para ele, pois terá que trabalhar mais. As 
duas são desincentivadas pelos seus pares e por seus amigos homens.  
Com a loja aberta, todos os homens decidem frequentar o lugar para 
supervisionar as duas, fornecendo “dicas valiosas” às mulheres. Mesmo 
Jorge, que lida com a ameaça constante de falência em seu negócio, se 
sente do direito de escolar Sueli – que lida muito melhor com finanças 
do que o marido.  

A incapacidade de Jorge chefiar não é discutida em momento 
algum, se sobrepondo ao questionamento da aptidão das mulheres. Elas 
sequer começaram a cometer os erros vistos frequentemente na 
administração do marido de Sueli. Vimos que Jorge chefiar é algo 
comum e os problemas que ele encontra no caminho da administração 
do seu negócio não são interconectados com o seu gênero. Os outros 
chefes da rua Armane, Djalma e Seu Chalita tampouco são questionados 
por suas habilidades empreendedoras e administrativas, mesmo em 
situações adversas. Contudo, sempre que alguma mulher se arrisca em 
uma posição de chefia, as personagens homens ligam o gênero feminino 
à incapacidade de liderar, as acusando de serem emocionalmente 
instáveis e sem experiência necessária para conduzir funcionários. 
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Outro exemplo da reação parcial dos homens da trama acontece 
durante a quarta temporada, antes do Brechó falir. Fátima e Sueli 
descobrem que há uma reunião dos donos dos negócios da rua. Elas 
decidem comparecer, mesmo não recebendo um convite padrão dos 
outros empreendedores. Lá elas só encontram homens brancos – 
inclusive os dois (ex) maridos. Assim que elas manifestam que vão 
participar da reunião os empresários presente as encaram como duas 
crianças, fazendo questão de mencionar que elas não são bem-vindas. 
Jorge e Armane, constrangidos pela presença invasiva das 
companheiras, pedem desculpas aos amigos como se a comunicação 
oficial ainda fosse através dos homens da mesa.  

Fátima e Sueli se revoltam ao descobrir a forma com que os 
chefes falam e tratam os funcionários. Elas tomam as dores dos 
assalariados e, contrariando os pedidos dos empresários, acabam 
contando para os funcionários sobre o comportamento inadequado dos 
chefes. A atitude das mulheres acaba culminando em uma espécie de 
greve geral na rua. Sueli e Fátima acabam sendo prejudicadas pela 
situação e o comportamento das duas traz um impacto negativo no 
Brechó. Os outros empresários ao acompanharem o que ocorre com as 
protagonistas as esnobam e repetem a ideia de que as duas são 
incapacitadas para atuarem como chefes, já que pensam como 
funcionárias.  Ao fim, Sueli e Fátima pedem desculpas aos outros 
empreendedores e assumem que não possuem “cabeça de chefe” se 
portando como funcionárias. As duas aceitam não se rebelarem mais 
contra a postura dos homens e aceitam as suas condições de “inferiores” 
dentro da esfera. 

No saber instituído pela filosofia e pela história, a 
palavra dos “grandes homens” esclarece sobre a 
“verdadeira” natureza da mulher, repondo sem 
cessar, nos espaços interdiscursivos, 
representações pejorativas sobre o feminino que 
delimitam seu lugar no mundo, suas 
possibilidades e as práticas às quais ela deve se 
restringir. Temos assim, a autoridade de 
Rousseau, Freud, Hegel, Comte, Lutero, 
Lombroso, dos tratados médicos e dos manuais de 
confissão, da literatura e do teatro, da poesia, 
veiculando estas imagens que desqualificam e 
atrelam a mulher a um destino biológico (…) a 
sedução perversa, a inferioridade física e social, a 
incapacidade intelectual, a dependência de seu 
corpo e de seu sexo, a passividade vem sendo 



reafirmadas em imagens e palavras que povoam o 
imaginário ocidental. (SWAIN, 2001, p. 16) 
 

Na década de 1950, quando Lucy lutava para deixar o conforto do 
lar em busca de uma carreira, a atitude escandalosa e rebelde era 
mascarada pelo humor. Humor este que explorava a imagem de Lucy 
como uma mulher sem talentos, desesperada por atenção. Ainda que 
instigasse a mulher daquela época a buscar algo além da vida limitada 
nos confinamentos do patriarcado, Lucy permanecia parte do universo 
guiado pelos homens. Com as mudanças apontadas no capítulo dois, o 
papel das mulheres na sociedade cresceu e inovou a forma com que as 
mesmas eram representadas dentro da ficção. De rebeldia em rebeldia, 
as mulheres da tela ganharam espaço, desafiando a inferioridade pregada 
pelo imaginário ocidental que Swain critica.  

Contudo, o patriarcado se mantém como intrínseco, enraizado nas 
veias mais profundas da sociedade, representadas na ficção em formas 
que podem passar despercebidas por acríticos. Da mesma forma que o 
estupro de Sueli foi ignorado como violência sexual, o senso de 
propriedade e possessividade que permeia toda a narrativa de Tapas & 
Beijos é ignorado como manifestação de poder, como signo da violência 
psicológica sofrida por todas as mulheres da trama. Novamente, a 
colocação da virilidade como virtude masculina permite que espaços 
violentos sejam cruzados sem problematizações, como espaços comuns 
da sociedade. 

Um exemplo da fluidez que dá tom da série é na chegada de 
Jorge na trama, no episódio 25 da primeira temporada. Quando o 
empresário aparece na rua os outros homens ficam preocupados. Jorge é 
bem-apessoado, dono de um negócio, solteiro. Enquanto as mulheres 
comentam o quanto ele é “bonitão” os homens confabulam contra o 
novo concorrente. Jurandir, ao ver o interesse de Jorge em Sueli, 
comenta “O predador tá de olho no nosso galinheiro”. Os pronomes 
possessivos são tão frequentes como os verbos nas frases das 
personagens de Tapas & Beijos. Durante todo a série ouvimos em 
demasia “Mulher minha não faz X” e “ela é minha mulher” sempre com 
tom de ameaça e crítica. 

Ainda no episódio da chegada de Jorge temos mais 
demonstrações da linguagem da série, como quando Armane resolve 
conhecer o concorrente e avisar que Fátima “tem dono”. Na conversa, 
ele observa que Jorge está afim de Sueli e o promete “Vou colocar a 
Sueli nas suas mãos”. Armane trata a mulher como uma mercadoria de 
sua loja, falando sobre a “amiga” da mesma forma que fala sobre um 
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produto que ele vende para um consumidor. Jorge não questiona, apenas 
fica feliz pela ajuda do novo amigo. A vontade da mulher é colocada 
como uma consequência da vontade do homem, como se a partir do 
momento que Jorge estivesse interessado em Sueli fosse obrigação dela 
corresponder aos sentimentos do homem. Quando Armane promete 
conseguir Sueli para Jorge, ele não sabe das intenções da mulher. A 
ideia dele é arrumar alguém para o concorrente o mais rápido possível, 
garantindo que ele não chegue perto da sua amante, Fátima. 

Foucault pondera que “o poder se exerce a partir de inúmeros 
pontos e em meio a relações desiguais e móveis” (FOUCAULT, 1999, 
p.89-90). Tendo em vista a trajetória das personagens de Tapas & Beijos 
e as tramas da série, é possível compreender como o poder é sustentado 
pela disparidade entre mulheres e homens, colocando as protagonistas 
da história, que supostamente deveriam ser as lideranças da história, 
como subordinadas aos acontecimentos da narrativa. O senso de 
propriedade se constrói a partir do poder que os homens possuem sobre 
as mulheres da trama, na medida em que eles controlam seus destinos 
como seus donos. 

Para ilustrar a propriedade de Armane sobre Fátima, ainda na 
primeira temporada ele decide dar uma coleira119 com seu nome para a 
mulher, falando abertamente que fará isso para que ninguém vai mexer 
com a sua amante – na ocasião Armane é casado com uma outra mulher. 
Fátima se irrita com a situação pelo fato deles não serem casados, não 
pelo abuso de poder. Caso os dois não fossem amantes, ela coloca que 
utilizaria a coleira com orgulho de pertencer a seu companheiro. O senso 
propriedade é exposto e tolerado ao passo que a protagonista se sente 
amada com a atitude controladora de Armane. Não há oposição a 
representação de uma mulher vestir uma coleira com o nome do amante. 
Há a tolerância por compreender a situação como uma expressão de 
afeto em um relacionamento envolto por paixão. 

De todas as relações abusivas da série, é possível destacar o 
envolvimento de Armane e Fátima como o mais evidente na disparidade 
de poder entre homem e mulher.  Ele repete constantemente a frase 
“essa mulher já tem dono” – ao se referir sobre Fátima. Armane crê que 
o lugar da mulher é em casa, cozinhando e cuidando dos filhos, 
enquanto o homem é o provedor e deve trabalhar fora. Para ele o sexo 
masculino tem direito a ter relacionamentos extraconjugais contanto que 

                                                        
119 Há uma clara referencia ao caso real da modelo Luma Oliveira que usou em 
um desfile de carnaval uma coleira com o nome do então marido, o atual 
foragido da polícia Eike Batista.  



se mantenham provendo financeiramente e sexualmente em casa.  As 
visões tradicionalistas, sexistas e homofóbicas de Armane são 
amenizadas pela comédia que o exibe como uma personagem 
carismática e cômica, ainda que defenda ideais ultrapassados. 

  A comédia tem diferentes adventos que a fixam como um gênero 
crítico. Como colocado no começo do capítulo por David Pierson, a 
sitcom se baseia na comédia de costumes. Explorar a atualidade pondo 
em foco suas contradições faz parte da construção da comédia 
televisiva. A problematização esperada do gênero tem como hábito 
expor como ridículo os pontos destacados. Contudo, no momento em 
que o machismo de Armane não se destaca como um ato burlesco e se 
camufla dentro de uma narrativa onde o sexismo é ordem, a própria 
lógica da comédia de situação é transgredida. Analisando a construção 
da trama em torno do poder, identificamos que a ideia comédia de 
costumes apoiada na crítica social da realidade não transparece em 
Tapas & Beijos. Das características comuns à comédia encontramos os 
estereótipos. A aplicação destes eu abordo no próximo item. 

 
3.5 ESTEREÓTIPOS NARRATIVOS: COMÉDIA COMO ATO 
POLÍTICO 

 
Em diversos momentos deste capítulo mencionei a 

estereotipagem como ferramenta narrativa de Tapas & Beijos. De tal 
modo, calha debater a relevância e aplicação deste conceito em uma 
narrativa de comédia. 

“A caracterização cômica é geralmente usada 
como subordinada às demandas da trama, e 
assim, mais efetivamente praticada através de 
estereótipos e personagens com uma dimensão, 
longe de se aproximar de um retrato realístico 
das emoções humanas (…) nós vemos um 
desfile sem fim de personagens que são 
intimamente dominados por uma única 
característica prevalente”120 (SLOTT, 2005, 
p.40) 

 

                                                        
120 Tradução livre de: “Comic characterization is usually subordinate to the 
demands of the plot, and therefore more effectively realized when stereotypes 
and one dimensional characters than anything approaching the realistic 
portrayal of human emotions” 
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A característica predominante encontrada em todas as 
personagens de Tapas & Beijos é o pertencimento ao patriarcado 
acordando com o binarismo naturalizado na sociedade (fictícia e real). 
Para compactuar com este universo, a caracterização se sustenta em 
bengalas cômicas de lugar comum, onde as minorias são debochadas e o 
que está fora do padrão normatizado vira aberração. Tudo que se difere 
do molde é visto como piada, é tomado como comédia. O homem que é 
mais afeminado do que o estipulado para seu gênero torna-se alívio 
cômico. Porém, a construção do estereótipo não para no diferente. A 
caracterização exacerbada de estereótipos impostos pela binaridade de 
gênero também vira motivo de piada.  

Tendo como ponto de partida o fato da caracterização cômica ser 
a espinha dorsal da trama, compreendemos que uma narrativa sexista 
utilizará estereótipos sexistas como piada. Contudo, ao contrário do 
sarcasmo, a utilização será plana, sem avanços críticos na representação 
falha. Personagens lineares, adimensionais, predominam neste tipo de 
comédia. Não é necessário compreende-los mais a fundo para construir 
a comicidade baseada em estereótipos de gênero. Contanto que a mulher 
seja escandalosa, má motorista, dependente de um homem, é possível 
escancarar as características ditas femininas. Cria-se o exagero 
necessário para transformar a mulher – ou o que se caracteriza como o 
feminino - em uma piada. O exagero é digerido como parte do 
binarismo naturalizado. Da mesma forma, outras minorias são 
ridicularizadas com o mesmo princípio cômico. 

Disfarçadas atrás do signo piada, as tecnologias de gênero 
sobrepõem o conteúdo apresentado. Nasce assim a ideia do 
politicamente correto atrapalhando a comédia, com a ilusão da liberdade 
expressiva da comédia. Andrew Slott pondera que “A noção de humor 
como uma expressão de liberdade inerente é super romantizada, sendo 
possível imaginar circunstâncias ou problemáticas onde a risada não traz 
conforto121”.(SLOTT, 2005, p.98) Embora exista como uma ferramenta 
política, com o poder de contestar discursos pragmáticos, o gênero não 
existe fora do conceito social em que vivemos. A comédia é submetida 
às mesmas problematizações de qualquer outra expressão cultural. 
Assim, ignorar a presença de identidades binárias como matrizes de 
inteligibilidade do sexo pelo simples fato de se tratar de um texto 
cômico é deslocar o gênero em si de suas raízes existenciais. 

                                                        
121 Tradução livre de: “the notion of humor as an inherent expression of freedom 
is over-romanticized, as it is possible to imagine circumstances or hardships 
where laughter offers no comfort” 



Compreendemos que as relações de poder dentro da sitcom se 
estendem de diferentes formas. As personagens mulheres de Tapas & 
Beijos são colocadas como irresponsáveis e consumistas. Sueli é a única 
apresentada como mais responsável financeiramente. Entretanto, quando 
ela oferece ajuda para o marido devido ao seu negócio estar falindo, o 
ato é visto como um insulto. Jorge afirma para a protagonista que 
homens não recebem dinheiro de mulheres. Ele recebe o apoio dos 
amigos, que compreendem que o papel da mulher não é ajudar 
financeiramente o homem com necessidade. Sueli é repreendida pela sua 
atitude, como se aquele papel de segurança financeira não a pertencesse. 
Jurandir é o único homem do elenco principal que não tem vergonha de 
pedir ajuda monetária. Ainda assim, ele argumenta durante a trama que 
é humilhante depender de uma mulher e, inclusive, justifica a sua prisão 
por ter sentido a necessidade de prover mais para Sueli. Jurandir se 
isenta da culpa, remetendo a mesma à mulher.  

Ao analisar o perfil das personagens aqui descritas, é possível 
notar que a estereotipagem de personagens é consistente em Tapas & 
Beijos. Da ideia que a dançarina de boate é interesseira ao disseminado 
preconceito de mulheres não saberem dirigir. Ao longo da trama todas 
as personagens mulheres que dirigem são retratadas como piadas, sem a 
mínima noção de direção. A caracterização é recorrente, sendo que 
durante as cinco temporadas observamos Flavinha invadindo com o 
carro a loja de Djalma duas vezes por não conseguir frear a tempo, 
Fátima insistindo em vão para Armane a deixar dirigir e Sueli 
atropelando canteiros e pessoas quando o namorado PC está gentilmente 
tentando a ensinar como dirigir.  

 
Estereótipos são um conjunto de crenças acerca 
dos comportamentos e características particulares 
do homem e da mulher que funcionam como 
esquemas cognitivos, controlando o tratamento da 
informação recebida e sua organização, a 
interpretação que se faz dela e os comportamentos 
a serem adotados. Há dois tipos: de papéis de 
gênero e de traços de gênero. Os de papéis 
rotulam as atividades que seriam adequadas aos 
homens e as que seriam adequadas às mulheres; e 
os de traços de gênero remetem a características 
psicológicas atribuídas, distintamente, a cada um 
dos gêneros. De acordo com esses estereótipos 
cabem ao homem tarefas e atividades relacionadas 
à esfera pública e ao trabalho remunerado, assim 
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como a tomada de decisões referentes à 
manutenção socioeconômica da família; à mulher 
cabe a esfera privada, da família, ficando 
responsável por organizar o cotidiano familiar, as 
tarefas domésticas o cuidado com os filhos, com a 
saúde e com a educação (PIOSIADLI; FONSECA 
e GESSNER, 2014, p.731) 

 
A estereotipagem das personagens não se limita às protagonistas. 

Algumas bengalas narrativas são utilizadas para deixar o perfil das 
coadjuvantes mais cômico. Djalma, chefe de Sueli e Fátima, aparenta 
ser apenas um homem fora do padrão de beleza, um pouco mais velho, 
ingênuo e completamente apaixonado pela esposa, a bela jovem 
ambiciosa Flavinha. A ideia de uma mulher oportunista que se aproveita 
de um homem honesto é passada durante toda a trama, mesmo quando 
descobrimos que Djalma não é inocente. 

Flavinha, como mencionado previamente, sofre uma vilanização 
dentro da sitcom. Além do arquétipo de oportunista, ela é retratada de 
uma forma infantilizada, agindo/falando como uma criança em diversas 
ocasiões. Flavinha ainda é colocada como uma funcionária ineficiente 
que apenas trabalha ao lado de Sueli e Fátima por ser casada com o 
chefe. Ela é ambiciosa, ciumenta e cobra do marido uma postura mais 
rígida com as funcionárias – não admitindo muito bem que duas 
mulheres solteiras possam ser apenas amigas do seu marido. Talvez seja 
na possessividade incontrolável de Flavinha que o elo com as outras 
personagens mais se estabeleça. A personalidade dela a traz para uma 
posição mais comum dentro da narrativa, já que a trama em si trata 
ciúmes com certa naturalidade. Assim, dentro dos parâmetros de Tapas 
& Beijos a vilã seria descontruída pelo entendimento que todo o 
comportamento dela é derivado de uma personalidade possessiva, 
sinônimo do amor dela por Djalma. 

Entre idas e vindas – o casal coadjuvante também vive entre tapas 
e beijos. Após uma das brigas entre Flavinha e Djalma, como 
mencionado anteriormente, ela se envolve com Jorge. Em decorrência 
do término com Djalma, Flavinha começa a trabalhar como dançarina na 
boate do empresário. O ex-marido é tomado por ciúmes. Entre diálogos 
agressivos, violência psicológica e ameaças como “eu te mato”, o 
relacionamento dos dois ainda é tratado como um ponto seguro da 
trama, na qual Flavinha deve largar a vida fácil de dançarina, voltar a 
trabalhar para o marido e a cuidar da casa dos dois. A conduta indevida 
de Djalma é explicada como uma consequência do comportamento da 



esposa, quase como se fosse culpa dela a forma com que ele passa a agir 
com a separação. 

Djalma, com sua aparência fora do padrão de beleza, não é 
vilanizado pelas ameaças que faz a ex-mulher. Em geral, nenhum 
homem na trama recebe o título de antagonista. As atitudes acabam 
sendo explicadas como decorrentes de ciúmes e do amor que sentem 
pelas mulheres na trama. Entretanto, as dançarinas que se envolvem com 
Jorge (inclusive Flavinha) recebem um tratamento mais rígido, ao passo 
que suas atitudes são menos justificadas como apelos amorosos e mais 
como desconsideração e traição. As mulheres da trama são visivelmente 
mais tolerantes com os homens do que com as mulheres. 

 
“A violência simbólica impregna corpo e alma das 
categorias sociais dominadas, fornecendo-lhes 
esquemas cognitivos conformes a esta hierarquia, 
como já havia, há muito, revelado. É 
exclusivamente neste contexto que se pode falar 
em contribuição de mulheres para a produção da 
violência de gênero. Trata-se de fenômeno situado 
aquém da consciência, o que exclui a 
possibilidade de se pensar em cumplicidade 
feminina com homens no que tange ao recurso à 
violência para arealização do projeto masculino de 
dominação-exploração das mulheres. Como o 
poder masculino atravessa todas as relações 
sociais, transforma-se em algo objetivo, 
traduzindo-se em estruturas hierarquizadas, em 
objetos, em senso comum. (SAFFIOTI, 2001, 
p.118-119) 
 

Heleieth Saffioti explica como o contexto patriarcal se enruste no 
julgamento e relacionamento entre as mulheres. Seguir um padrão de 
conduta instituído pelo sexo masculino ocasiona a repressão do 
pensamento das mulheres que acabam atendendo às normas 
estabelecidas e julgando as companheiras perante os mesmos moldes. 
Ela introduz o conceito de dominação-exploração (ou exploração-
dominação) onde a violência, seja psicológica ou física, é a forma 
punitiva dos homens dominarem o pensamento e comportamento das 
mulheres (2001). Para ir de encontro ao patriarcado e suas formas de 
imposição, Saffioti destaca importância de avaliar relações interpessoais 
juntamente com relações estruturais, compreendendo a estrutura da 
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dominação-exploração para desconstruir os seus efeitos nas relações 
entre mulheres e mulheres e mulheres e homens.   

Aplicando a teoria debatida por Saffioti ao conteúdo de Tapas & 
Beijos podemos notar a forma pela qual as personagens se adequam aos 
padrões patriarcais. Sueli e Fátima possuem posições conservadoras 
intrínsecas. Seja por acreditar que alguma mulher pensa em “dar o golpe 
do baú” nos seus amigos homens ou ao assumir que todas as dançarinas 
da boate de Jorge são “vagabundas”. Elas assumem posturas de 
superioridade, atribuída aos homens, para julgar as personagens que são 
“semelhantes” a elas. Não há sororidade, há conformidade com o 
patriarcado e a dominação-exploração masculina. 

Contudo, um dos maiores estereótipos na construção de 
personagens mulheres foi desviado da previsibilidade de Tapas & 
Beijos. A abordagem da maternidade tornou-se a afirmação mais 
feminista da série, superando o protagonismo de Sueli e Fátima. Há uma 
quebra nas expectativas clichês sobre mulheres, desvinculando em uma 
grande parcela do tempo as duas do papel de mãe perfeita. As 
protagonistas não possuem anseio de ser mãe, conforme a inclinação da 
feminilidade prescreve. Embora o cenário não seja perfeito, Fátima e 
Sueli se completam em seus relacionamentos heteronormativos, sem a 
busca da maternidade como o grande sentido de suas existências. 

Nas vezes em que casa ou vai morar com Armane, Fátima sofre 
para aceitar os filhos do marido/amante. Com o tempo ela acaba 
desenvolvendo um carinho pelas crianças, mas não existe uma intenção 
de ser mãe de família. Ela compreende seu papel de madrasta e se 
satisfaz por não ter os compromissos de uma mãe. Quando precisa fazer 
tarefas mais complexas, mais maternas, ela se atrapalha da mesma forma 
que tem dificuldades para assumir o papel de dona de casa. Entretanto, o 
papel de madrasta acaba sendo imposto a Fátima, com a protagonista 
tendo que se adaptar em substituir a mãe verdadeira dos filhos de 
Armane durante algumas ocasiões.  

Na ideia de clichês e estereótipos, Fátima poderia engravidar para 
prender Armane. Todavia, em nenhum momento ela fala em se tornar 
(ou fingir) ser mãe para garantir o pretendente. De todos os planos 
esdrúxulos que ela executa para se casar e garantir a fidelidade do 
marido, ser mãe nunca é mencionado como uma opção. Fátima não 
mostra obsessões com a maternidade ou sequer alguma vontade de ser 
mãe como as outras mulheres dele. A escolha vai de encontro aos perfis 
estereotipados de personagens mulheres que em algum ponto da 
narrativa cedem ao desejo incoercível de se tornarem mães. Dos anseios 



infreáveis que partem do conceito feminino, o casamento aparece como 
necessidade para as mulheres, a maternidade não. 

Assim como Fátima, Sueli também é adepta da ideia de não ter 
filhos. A única vez que a protagonista repensa a situação é quando 
temporariamente muda de comportamento com a pressão do seu marido.  
Jorge também pensa em ter uma outra filha e cobra de Sueli uma 
posição. A mulher, que inicialmente não pensava em ser mãe, começa a 
rever seus conceitos para agradar o marido.  No mesmo episódio ela 
volta atrás, reconhecendo que a maternidade definitivamente não está 
nos seus planos, mesmo que isso implique no fim de seu 
relacionamento.  Antes que ela conte o que sente, ela descobre que Jorge 
é estéril e que Bia, sua suposta filha, não é dele. Sueli então decide 
manter o segredo e dizer para Jorge que quem não pode engravidar é ela. 
Contudo, próximo ao final da série, quando descobre que a companheira 
mentiu para ele e que Bia não é sua filha, Jorge desconta as frustrações 
da mentira em Sueli, terminando o relacionamento com a protagonista. 

Jorge aceita a negativa de Sueli por compreender que ela tem um 
problema. Ainda assim, ele cobra a companheira para ser “como uma 
mãe” para Bia. A garota revela que é filha de Jorge na primeira 
temporada, quando ele e Sueli estão no começo do namoro. Nas 
primeiras temporadas Sueli sofre para se relacionar com Bia. Há uma 
clara disputa pela atenção de Jorge. Sueli quase desiste do namorado, 
mas acaba insistindo em permanecer na vida dele. Ao decidir 
permanecer na vida de Jorge, Sueli aceita a condição de se tornar 
madrasta da garota. Elas acaba sendo mais presente que a mãe dela. 
Enquanto tenta se adaptar com a nova função, Sueli ajuda Jorge a se 
acostumar com o papel de pai também. 

Bia é responsável por muitas brigas entre o casal. Entretanto, aos 
poucos Sueli constrói uma relação de amizade com a garota, amando e 
apoiando a enteada. Bia, por sua vez, toma as dores da madrasta sempre 
que Jorge faz algo errado. Há um esboço de sororidade que surge da 
aproximação abrasiva das duas que mesmo não sendo perene é 
periódica. Quando Bia engravida de Jurandir, ela encontra apoio em 
Sueli, que convence Jorge a aceitar o neto. Com uma mãe ausente, Bia 
conta com a ajuda da protagonista independente da situação do casal – 
Sueli e Jorge terminam e voltam algumas vezes durante a gravidez de 
Bia. 

Fátima e Sueli ao abdicarem do papel de mãe, seus corpos 
permanecem livres. A escolha de não servir como reprodutoras distingue 
de abordagens semelhantes presentes em outras séries de comédia 
brasileiras. O deslocamento da responsabilidade do sexo feminino 
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desconstrói, ainda que em parte, o perfil da mulher dentro das 
tecnologias de gênero. 

Reprodutor, receptor, passivo, o sexo da mulher 
não existe senão para responder aos desejos, às 
necessidades do masculino individual e social. 
Assim, a identidade generizada se estabelece 
moldando os corpos e define o feminino. Desta 
maneira, o binômio sexo/ gênero se traduz de 
maneira implícita e natural em sexualidade 
reprodutiva, heterossexual e instala então a 
imagem da "verdadeira mulher", cuja função 
materna desenha os contornos e as funções sociais 
de um corpo sexuado (SWAIN, 2000, p.50) 
 

Na série, as protagonistas não deixam de ser mulheres – ou 
femininas - ao optarem não se reproduzirem. Contudo, elas permanecem 
como passivas, receptoras, atendendo aos anseios de seus pares 
masculinos.  Quando não se vestem para atrair o sexo oposto, é dito que 
elas não estão se cuidando. Quando não tentam ter um relacionamento 
com homens, é dito que elas estão encalhadas. Quando não obtém 
sucesso em suas carreiras, é dito que elas são mulheres e isso é comum. 
Em suma, as mulheres de Tapas & Beijos precisam existir dentro do 
padrão estipulado ao sexo feminino, ou seja, subsistir às demandas dos 
homens. 

Concluindo a análise da sitcom brasileira, é possível notar que há 
uma base de comédia explorando estereótipos como ferramentas da 
construção do humor. De tal modo, estereótipos são recorrentes em toda 
trama, mesmo as que fogem da linha de ação direta das protagonistas. 
Assaltantes são negros, homossexuais são desafiados a mostrarem 
fisicamente que são fortes e a personagem transsexual da trama (casada 
com o traficante da rua) faz com que os dois se tornem uma piada 
recorrente para os outros personagens. Em uma visão geral, percebemos 
que as minorias da narrativa são resumidas a estereótipos e 
transformadas no motivo de graça: a mulher escandalosa, o negro 
ladrão, o homossexual sem noção que dá em cima de heterossexuais. 

Contudo, as escolhas feitas para caracterizar as personagens no 
ambiente de Tapas & Beijos partem de escolhas políticas. Como 
indiquei no começo do capítulo com a fala de Robert Stam (2006) todo 
o conteúdo exposto para o grande público cabe dentro do universo em 
que existimos. Não podemos ignorar as agendas políticas inclusas no 
mesmo. Todo texto produzido de certa forma é patriarcal, já que no 
mundo em que vivemos os valores patriarcais são dominantes. Ainda 



que um texto possa quebrar e desconstruir estereótipos e padrões, filtrar 
inteiramente o conteúdo sexista beira o impossível em um veículo que 
lida com massificação de informação. 

Após a averiguação da série, afirmo que críticas ao mundo 
representado por Tapas & Beijos beiram a nulidade. A independência 
sexual das protagonistas é colocada como libertinagem e retratada como 
um dos motivos delas não conseguirem um relacionamento sério. 
Quando aplicada à outras personagens mulheres, a liberdade sexual é 
julgada pelas próprias protagonistas que se contradizem em sua 
existência. O outro aspecto que pode ser considerado progressivo na 
série, o desprendimento da maternidade visto nas protagonistas, é pouco 
evidenciado. De certa forma, mesmo contrariadas, as personagens 
acabam se tornando mães pela imposição dos homens os quais elas 
desejam se relacionar. A maternidade rejeitada acaba questionada por 
Armane e Jorge e revista por Fátima e Sueli. 

Ademais, não há problematizações sobre as relações abusivas, de 
violência psicológica e física que ocorrem na trama. Há a constante 
normatização do machismo e o estabelecimento do patriarcado sem 
oposição pelas personagens. Para encerrar, retorno ao começo do 
capítulo, com a crítica ao título da série: Tapas & Beijos. Ele, em sua 
alegoria, representa a essência do que a série traz: relacionamentos 
abusivos normatizados (com o amor em demasia justificando 
violências), relações satirizadas (ao exibir mulheres que são retratadas 
como histéricas se relacionando com homens que representam a 
malandragem engraçada e aceita socialmente) e diferentes pesos para 
homem e mulher (que assumem posicionamentos e justificativas de 
acordo com o sexo o qual se identificam/representam). 
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CAPÍTULO 4 
 
A CONSOLIDAÇÃO DA PERSONAGEM FEMINISTA NA 
SOCIEDADE PATRIARCAL EM PARKS & RECREATION 

 
“Look out, boys. I’m in your club now!” 

Leslie Knope, Episódio 22, Temporada 4. 
 

A frase em destaque é proclamada com orgulho pela protagonista 
da série Parks & Recreation assim que ela é eleita vereadora da sua 
cidade. Leslie Knope, inicialmente na casa dos trinta anos, é uma 
dedicada servidora – ou burocrata - que não mede esforços para fazer 
bem o seu trabalho. Com vários anos de funcionalismo público, Leslie 
decide ir atrás do seu sonho de ingressar na carreira política. Após uma 
intensa campanha banhada a sexismo e lutas contra o sistema político 
patriarcal, ela é eleita. Leslie comemora a realização do sonho de 
infância na cerimônia simbólica em que a sua foto passa a integrar o 
grande mural de retratos dos políticos eleitos da cidade. A protagonista é 
a segunda vereadora mulher na história do município de Pawnee, uma 
alegoria para as pequenas cidades dos Estados Unidos. 

Liderada por homens, Pawnee é sexista, homofóbica e racista. A 
cidade resguarda suas origens problemáticas com orgulho. A 
manutenção de preconceitos e leis antiquadas é justificada como 
preservação da base da criação da cidade – novamente uma alegoria à 
obsessão estadunidense com a constituição escrita pelos “pais 
fundadores”122. O princípio dos habitantes de Pawnee, que não toleram 
muito bem a intervenção governamental em suas vidas, é semelhante 
aos preceitos do partido Republicano dos EUA. Coincidentemente, 
quando falo em alegoria das pequenas cidades estadunidenses, estas são 
governadas majoritariamente por republicanos. Leslie, democrata, 
acredita em valores mais modernos, defendendo a importância do 
feminismo e da igualdade de direitos entre todos. A postura progressista 
da protagonista chama atenção dos conservadores de Pawnee que 
consideram a mulher uma ameaça aos valores tradicionais da cidade. 

                                                        
122 Os chamados Pais fundadores são as sete figuras políticas (John Adams, 
Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James 
Madison e George Washington) que fundaram a constituição dos Estados Unidos da 
América com a independência conquistada pelo país. 



No meio político, como funcionária pública e como vereadora, 
Leslie tem embates com os homens que dominam os cargos de poder da 
prefeitura de Pawnee. Estes, em sua maioria, desprezam a presença de 
Leslie, a considerando inferior pelo seu gênero. O crescimento da 
personagem no ambiente patriarcal ocorre durante toda a sitcom, ainda 
que Leslie chegue à câmara apenas na quarta temporada. Todavia, 
tornar-se a segunda vereadora funciona na narrativa como mais uma 
parábola para o embate que Leslie protagoniza durante toda a série. O 
grande desafio da personagem é se sobressair aos empecilhos 
tragicômicos da esfera pública, quebrando as estruturas patriarcais do 
ambiente sexista em que habita (e sobretudo ama habitar). 

Parks & Recreation foi ao ar entre abril de 2009 e fevereiro de 
2015, tendo sete temporadas. São 125 episódios com cerca de 25 
minutos cada. Criada por Greg Daniels e Michael Schur, reconhecidos 
pela autoria das séries estadunidenses The Office (2005-2013)123, 
Brooklyn Nine-Nine124 (2013-), entre outras. A sitcom é estrelada por 
Amy Poehler, que interpreta Leslie Knope. O elenco principal conta 
também com Rashida Jones, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, 
Aziz Anzari, Adam Scott, Rob Lowe, Retta e Jim O’Heir. 
Diferentemente de Tapas & Beijos125, onde há apenas um homem 
responsável pela direção da série, a sitcom norte-americana conta com 
mais de duas dúzias de roteiristas e diretores, sendo que os mesmos se 
alternam na autoria e na direção dos episódios da série. A maioria é 
homem, porém há diversos episódios escritos e dirigidos por mulheres – 
inclusive pela protagonista Amy Poehler.  

A sitcom não teve o título traduzido no Brasil quando foi exibida 
no canal Sony126, nem recentemente quando entrou para o catálogo da 
Netflix127. Contudo, a simples tradução de Parks & Recreation como 

                                                        
123 Versão norte-americana da série britânica com o mesmo nome, de autoria de Rick 
Gervais. 
124 Sitcom sobre a rotina de uma estação de polícia em Nova York. 
125 Os modelos de produção do Brasil e dos EUA/Canadá quase sempre se diferem 
no que diz questão à quantidade de diretores e roteiristas. Os estilos das duas séries 
aqui mencionadas funcionam em contraposição, como grande parte das produções 
brasileiras e norte-americanas. Contudo, ambas representam as diferenças de estilo 
de cinematografia, de construção narrativa e do próprio sistema operacional (de 
hierarquias) das séries de comédia brasileiras e norte-americanas. 
126 Canal pertencente a grade da Televisão Paga.  
127 Sistema de streaming de séries e filmes. Oferece produções originais e redistribui 
séries exibidas em redes de canais de todo mundo. Pela Netflix é possível hoje ter 
acesso a séries que por vias convencionais (televisão aberta e paga) não seria viável.  



168 
 

“Parques e Recreação” traz um contexto além das palavras 
resignificadas. A combinação Parks & Recreation em países de língua 
inglesa faz referência direta a uma secretaria comum na América do 
Norte, presente nas esferas municipais, estaduais e nacionais. A 
secretaria - não presente nas estruturas do Brasil - seria semelhante a 
uma pasta ligada ao meio ambiente e à cultura (em um casamento 
semelhante ao que ocorre entre as agendas de cultura e esporte nas 
hierarquias brasileiras). No universo da série, a trama da sitcom ocorre 
acompanhando as personagens que trabalham na esfera de Parks & 
Recreation. O seriado mostra o cotidiano do grupo que trabalha para o 
governo, focando na protagonista Leslie Knope. 

Leslie é descrita como “uma força da natureza”, sendo chamada 
de “rolo compressor” pelos seus amigos. A mulher é incansável, 
trabalhando sempre no seu máximo para ajudar os outros – queiram eles 
ou não. Os limites de Leslie são questionáveis, já que a comicidade da 
personagem se apoia em sua falta de noção. Ela se esforça tanto para dar 
tudo de si que o seu máximo é algo absurdamente grande, a colocando 
como uma pessoa sem parâmetro de quando parar. Leslie é uma 
workaholic e seus objetivos na trama são ligados ao seu trabalho. A 
protagonista não é assexuada, entretanto seu grande foco na sitcom 
aparece logo no primeiro episódio, quando fala sobre seu sonho de se 
tornar a primeira presidente mulher dos Estados Unidos.  

Como mencionei nos últimos capítulos, séries ambientadas no 
meio de trabalho não significam que o objetivo da personagem seja 
ligado à carreira. Retorno a este assunto neste capítulo, no item 4.3 
Carreira como objetivo, romance como consequência. Por agora, chamo 
atenção ao fato de pesquisas pontuarem que personagens homens 
possuem mais foco no trabalho do que personagens mulheres. Neste 
aspecto, Parks & Recreation foge do lugar comum das sitcons, 
colocando uma protagonista mulher com ambições de carreira e sem 
objetivos amorosos como princípio de sua existência.  

Parks & Recreation não é a única sitcom a levar o protagonismo 
feminino para um lado diferente do que costumamos ver em tela. Trata-
se de um crescimento das multifacetas das personagens mulheres. Este, 
acontece desde 2000, como consta no capítulo dois. A tendência que se 
evidencia mais a cada ano tem Leslie Knope como um dos símbolos da 
guinada no retrato das mulheres dos seriados. A comédia, ainda que 
usando a personagem principal como maior fonte de piada, não emprega 
estereótipos sexistas comuns na sitcom como a mulher sozinha, incapaz 
e dependente de um homem. Leslie é autossuficiente, inteligente e 
competente em seu trabalho.   



 
4.1 A CONSTRUÇÃO DE LESLIE EM PARALELO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS PERSONAGENS COADJUVANTES 

 

As tramas de Parks & Recreation não se limitam à trajetória da 
heroína. Quando abordamos os diferenciais entre a narrativa de um 
longa metragem para a de uma série, a quantidade de personagens se 
destaca como um grande diferencial. Quanto maior o tempo de tela, 
mais necessária se torna a presença de diferentes personalidades, que 
sustentem mais tramas. A necessidade de tramas paralelas ao eixo 
principal vivido pela protagonista se dá ao passo que a história seriada é 
muito ampla para sustentar apenas uma linha narrativa. Consideramos 
ainda que as histórias paralelas decorrentes de coadjuvantes ajudam a 
construir camadas à trajetória da protagonista.  

A maioria dos autores defendem que em filmes de curta-
metragem não temos tempo suficiente para desenvolver um personagem, 
apenas um momento de suas vidas. Já em longas, com mais tempo de 
tela, são possíveis três atos da narrativa, com a apresentação, o 
desenvolvimento e a conclusão da história da protagonista. Ficções 
seriadas possuem extensão ideal para desenvolver histórias com tempo, 
levando ao desenvolvimento de um núcleo de personagens, sendo que a 
protagonista pode ser descrita aos detalhes.  Há mais tempo em tela para 
explorar a fundo aspectos que seriam descartados em um longa 
metragem em função de objetividade temporal. Assim, ao passo que são 
necessárias, as subtramas enriquecem o conteúdo da série. Este 
invariavelmente será maior – não necessariamente mais profundo ou 
melhor – do que um longa metragem.  

Histórias paralelas geradas devido ao formato serial nos levam a 
conhecer melhor as personagens coadjuvantes da série128. A empatia 
com os mesmos é necessária para o andamento da história, que conta 
com as camadas narrativas adicionadas pelos coadjuvantes. Nas 
subtramas de Parks & Recreation compreendemos através das 
personagens auxiliares a vivência em uma esfera machista e 
preconceituosa, em uma construção de camadas do mundo no qual a 

                                                        
128 Como alguns personagens acabaram ficando durante um tempo menor no elenco 
principal ou fizeram apenas participações pontuais, considero como parte do elenco 
coadjuvante aqueles que constaram como elenco principal em mais da metade dos 
episódios da série. Assim, personagens como Mark Brendanawicz (Paul Schneider) 
presente em 30 episódios e Craig Middlebroks (Billy Eichner) presente em 17 
episódios, ficam de fora da lista.   
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personagem principal tenta exaustivamente triunfar. Ainda que o 
sexismo enfrentado por Leslie seja percebido e vivido pelos outros 
personagens, dentro da narrativa observamos que o peso do sistema 
patriarcal é predominantemente colocado sobre ela. A protagonista serve 
como a alegoria de mulheres que tentam incessantemente triunfar em 
um universo machista. Todas personagens contribuem para a construção 
de uma esfera sexista e preconceituosa em torno das minorias.  

Podemos observar que as outras personagens mulheres 
coadjuvantes da sitcom são bem-sucedidas, vencendo dentro de suas 
esferas de trabalho e pessoais. Uma delas é Ann Perkins (Rashida 
Jones), melhor amiga de Leslie. Ann é uma enfermeira que acaba 
trabalhando na secretaria de saúde do governo. Sua vida pessoal passa 
por um crescimento durante a série, na medida em que ela supera 
relacionamentos problemáticos, se descobre na vida como solteira e, por 
fim, chega a decisão de formar uma família. Ann é mestiça, não fica 
claro a qual etnia ela pertence.129 A enfermeira não é relativizada pela 
sua raça, assim como nenhuma outra personagem na série. A amizade 
entre Leslie e Ann é a maior demonstração de sororidade em Parks & 
Recreation. A relação será abordada mais para frente deste capítulo. 

Completando o time das mulheres há duas colegas de trabalho 
que viram amigas de Leslie: April Ludgate (Aubrey Plaza) e Donna 
Meagle (Retta). April é uma jovem estagiária que começa a trabalhar no 
departamento aos 19 anos. Ela chega ao trabalho sem pretensões, porém 
acaba tendo Leslie como sua mentora, o que a faz crescer e se destacar 
em seu trabalho. April é latina, mas assim como Ann, não é 
estereotipada pela raça. A estereotipagem que envolve April é dos 
millennials130, mostrando como a geração mais jovem é diferente das 
anteriores.  

                                                        
129 A série faz referencia a um conflito da vida real de Rashida Jones, filha do 
famoso cantor negro Quincy Jones e da modelo branca Peggy Lipton. O casamento 
dos seus pais foi abertamente criticado na mídia estadunidense devido ao caráter 
inter-racial. Desde a adolescência, antes de se tornar atriz, Rashida se pronunciava 
publicamente a favor da liberdade do amor entre casais de raças diferentes. Ao 
enfrentar críticas por ser muito branca para ser negra e muito negra para ser branca, 
Rashida defende que é “mixed raced”, em tradução livre uma mistura de raças. Em 
2015 ao ser abordada por uma repórter que elogiou o seu bronzeado, Rashida 
argumentou dizendo que era “Ethinic” em tradução livre, étnica. Contudo, a atriz 
não se manifesta abertamente como negra ou como branca. Assim como a atriz, a 
etnia da personagem Ann não é imposta. 
130 Millennials, também conhecidos como geração Y são o grupo de nascidos entre o 
começo dos anos 1980 e o começo dos anos 2000. Caracterizados como uma 
geração altamente conectada, menos preconceituosa e menos responsável que as 



Mais do que aparentar o cinismo constante que identifica a sua 
geração, April é retratada como alguém que não se prende a 
tradicionalismos e preconceitos. Durante parte da narrativa ela namora 
um homem bi que tem um namorado. A convivência pacifica entre os 
três faz as outras personagens mais velhas se questionarem sobre como 
os mais jovens lidam com a vida. April é complexa e possui outras 
características que a definem, como a fobia social e o gosto por tópicos 
macabros. Durante a segunda temporada ela começa a se interessar por 
Andy ao ver em suas trapalhadas uma forma de desprendimento das 
regras sociais - as quais ela tanto odeia. Os dois se casam 
repentinamente e permanecem juntos até o final da história. 

Donna quase não aparece durante a primeira temporada, 
entretanto ganha relevância conforme a narrativa se encaminha. Donna a 
princípio parece mais uma funcionária displicente (como todos no 
departamento com exceção de Leslie). Todavia, ao longo da narrativa 
percebemos que ela é inteligente, audaciosa e competente, resolvendo os 
problemas que chegam até ela. Ainda assim, como uma personagem 
forte, ela é autoritária e mantém seu espaço, tentando não se envolver 
muito com os outros. A personagem é calculista em seus 
relacionamentos, colocando os parceiros aos seus pés com frieza, para o 
espanto e admiração dos seus colegas. Devido aos seus esforços, Donna 
se torna a personagem mais rica da trama, demonstrando desde sempre 
grande apego a bens materiais. Ao longo da série, ela vai aprendendo a 
valorizar mais as pessoas e se abrir a novos relacionamentos. 

Donna é negra, gorda e extremamente resolvida quanto a sua 
pessoa e sua aparência. Ela é colocada como uma mulher atraente, 
segura, que desperta o interesse dos homens, mas que opta por não se 
apegar. A partir da caracterização de Donna posso levantar uma 
característica do texto de Parks & Recreation. Ao contrário do que 
geralmente acompanhamos na mídia, as mulheres da série não são 
retratadas como inseguras. Seus corpos e a aparência não são 
identificados pelas mesmas como problemáticos. Não há crises de auto 
estima, nem questionamentos sobre aspectos físicos. A única 
personagem da série insegura enquanto a sua aparência é Tom 
Haverford (Aziz Anzari), um homem.  

Altamente vaidoso e por muitas vezes machista, Tom é a 
personagem materialista da trama. Retratado como metrossexual, Tom 
não é estereotipado por ser um descendente de indiano. Contudo, ele é 
uma alegoria de homens inseguros que acabam depositando seus 

                                                                                                                     
anteriores. 
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problemas de autoestima em outras pessoas. Tom é egoísta na sua vida 
particular e displicente em seu trabalho no governo. Ao longo da 
narrativa aprendemos que a forma com que a personagem reage é quase 
como um mecanismo de defesa.  Com gosto requintado e grandes 
sonhos, Tom tenta seguir o mundo patriarcal em busca do sucesso, 
tirando vantagem de ser homem e tentando compensar as desvantagens 
de não ser branco. 

É possível observar ao longo da trama que Tom acaba sempre 
sendo penalizado pelos seus comentários sexistas ou inadequados. Há 
um claro senso de ridículo na forma com que a personagem se porta, 
descredibilizando suas ações de “macho alfa”. Durante a trama de Parks 
& Recreation, Tom cresce em meio a vitórias e derrotas, desconstruindo 
aos poucos sua postura inadequada e sexista com a ajuda das mulheres 
da trama.  

Ainda no núcleo masculino, temos Ben Wyatt (Adam Scott) 
como interesse amoroso de Leslie. Ben chega a Pawnee no final da 
segunda temporada como um funcionário contratado pelo Estado para 
cortar gastos da cidade. No começo ele aparenta ser um inimigo de 
Leslie, já que os dois possuem interesses conflitantes. Conforme os 
episódios transcorrem percebemos as similaridades entre os dois em 
suas respectivas realidades e aos poucos há a construção de um 
romance. Embora o interesse pela política seja o maior elo entre os dois 
inicialmente, percebemos que a parceria do casal se constitui de forma 
progressiva. O relacionamento dos dois é equivalente, sem as 
tradicionais disparidades de relacionamentos entre homens e mulheres. 
Ben acaba cedendo em diversos momentos às suas vontades para dar 
espaço aos sonhos de Leslie, reconhecendo, compensando e tentando 
combater as dificuldades que ela passa no mundo político por ser uma 
mulher. 

A personagem homem colocada como melhor amigo de Leslie é 
Ron Swanson (Nick Offerman). Ele é uma figura paterna, embora pela 
idade se assemelhe a um irmão mais velho de Leslie. A relação de 
amizade entre os dois não é elevada a um nível de interesse amoroso em 
nenhum ponto da narrativa, os dois são sempre colocados como 
parceiros fraternais. Ron representa em muitos aspectos o contrário de 
Leslie: ele não acredita no governo, não gosta de se relacionar com 
pessoas e defende estigmas antigos. Ron, contudo, é uma personagem 
complexa na medida em que os valores que defende não são os 
estereotipados de uma personagem com o seu perfil. Ron não é 
preconceituoso, é liberal. A personagem acredita na independência, 
responsabilidade e individualidade das escolhas que cada um toma. A 



personalidade forte, as opiniões brutas e o estereótipo de machão são 
apresentados e quebrados durante toda a narrativa. O retrato piegas de 
uma personagem que é homem, heterossexual e relativamente 
tradicionalista é utilizado para contrastar a imagem exterior com a 
realidade particular da personagem de Ron. 

Outra personagem que evolui em aspectos comportamentais é 
Andy Dwyer (Chris Pratt). No começo da trama ele namora com Ann, 
vivendo as custas da companheira. Quando Ann o expulsa de casa, 
Andy vive na rua durante um tempo e aos poucos começa a reconstruir 
sua vida, começando a trabalhar na prefeitura. Andy é o arquétipo do 
menino homem, com pouca inteligência e falta de noção da realidade. 
Mesmo sendo retratado como uma criança adulta, ele acaba tendo 
sucesso com a ajuda dos amigos que faz e do novo interesse romântico 
que aos poucos é construído com April. Os dois se ajudam e crescem 
juntos, com Andy nem sempre sendo o mais brilhante, mas com uma 
constante boa vontade. 

Chris Tragger (Rob Lowe), é o chefe do governo que chega em 
Pawnee com Ben para balancear as contas da cidade. Chris é retratado 
como um obcecado por uma vida saudável, tomando uma infinidade de 
vitaminas, apenas se alimentando de comidas saudáveis e praticando 
exercícios o tempo todo.  Encerrando o elenco fixo da sitcom há 
Jerry/Gerry/Terry/Larry Girgich (Jim O’Heir) funcionário do 
departamento de Parques e Recreação. Empenhado, mas completamente 
atrapalhado. O nome dele varia conforme o humor dos outros 
funcionários do departamento. Estes são completamente hostis com 
Jerry, por mais solidário ele seja. Jerry é mencionado diversas vezes na 
trama como um exemplo de um funcionário incompetente do governo. 

  Creio ser importante destacar que no núcleo feminino da série, 
das quatro personagens mulheres, apenas Leslie é caucasiana. Já entre os 
sete personagens homens, apenas Tom não é branco. Embora aspectos 
de raça sejam pouco trabalhados na sitcom em questão, as personagens 
de outras etnias se destacam pelas suas capacidades, tendo sucesso em 
suas áreas de trabalho. Em geral, a raça não aparece como um fator 
determinante no (in)sucesso das pessoas, nem limitador no aspecto de 
objetivos. Ao contrário de séries que colocam pessoas não brancas em 
funções menores, Parks & Recreation consegue, em sua realidade 
ficcional criar um mundo onde preconceito atrapalha, mas não limita 
contanto que o esforço seja grande. A crítica específica a esta 
abordagem da série será feita mais adiante.  

Ao todo, Leslie se coloca como uma precursora na tentativa de 
chegar a um patamar de igualdade. Na última temporada, há uma 
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passagem acelerada do tempo até o ano de 2048. Com o passar dos anos, 
vemos que o sexismo vai ficando para trás. Observamos nas inserções 
do futuro a câmara de vereadores com cada vez mais representantes 
mulheres. Nos dias atuais, onde a série ocorre, Leslie luta para mostrar 
seu valor, assumindo sempre que pode a liderança. Leslie não exita em 
colocar sua carreira em risco para provar que ela é quase sempre mais 
qualificada do que qualquer outro homem que tenha o cargo equivalente 
ao dela. Ela desafia sem inseguranças, confiando na sua capacidade. 
Embora preponderante a luta seja para ser reconhecida com o mesmo 
potencial que um homem, ela também almeja a igualdade entre todos. O 
feminismo de Leslie não é branco, cisheteronormativo, embora ela seja. 

Antes de adentrar os debates mais teóricos sobre a série em 
questão, creio ser relevante fazer um parênteses sobre colocações que os 
criadores da série Greg Daniels e Michael Schur fizeram em entrevistas. 
Eles enfatizaram diversas vezes que as personagens não estavam 
completamente desenvolvidas na primeira temporada. Ambos atestaram 
que a sitcom foi gravada mais rápido do que o esperado, o que causou 
certas lacunas narrativas que foram preenchidas ao longo da segunda 
temporada. Com apenas seis episódios, a primeira temporada foi 
colocada como uma série de mid-season131, o que no mercado norte-
americano significa uma espécie de teste para ver se a série é bem 
recebida. Os autores relataram que quando a sitcom foi ao ar a série 
ainda não estava no tom que eles desejavam e que a formatação só 
apareceu com o desenvolvimento da segunda temporada.  

Diferentemente da construção das histórias de filmes, as séries 
contam com a progressão dos roteiros conforme a extensão das 
narrativas. Enquanto os filmes são gravados com roteiros fechados, 
séries são produzidas por demanda, quase sempre com uma 
programação inicial e a expectativa de uma contratação para uma nova 
temporada – ainda não planejada por inteiro. A possibilidade de 
adaptação da narrativa é inexistente na indústria cinematográfica não 
seriada. Contudo, é uma característica regular entre séries. Um bom 
exemplo para a diferenciação das possibilidades dos formatos aparece 
no desenvolvimento de personagens, mencionado no começo deste item.  

                                                        
131 MidSeason, geralmente entre maio e setembro, é uma temporada que 
costumeiramente se passa no intervalo das temporadas regulares, normalmente entre 
setembro e maio. Muitas novas séries são introduzidas neste período, como uma 
espécie de teste para ver se a série cativa uma audiência para conquistar um espaço 
entre setembro e maio. 



No artigo The Situation Comedy, Jane Feuer defende que “A 
ideia do desenvolvimento da personagem inevitavelmente conduz o 
modelo do gênero seriado baseado em episódios, mantendo a narrativa 
no formato serial”132 (FAUER, 1987, p. 154) A autora defende que com 
o grande espaço de tela há a possibilidade de desenvolver a personagem 
conforme o próprio andamento da trama. Pelos depoimentos de Daniels 
e Schur, aprendemos que havia uma ideia básica do que as personagens 
representariam, porém muito foi adequado com a recepção e o 
desempenho dos atores. Em casos como o das personagens Jerry e 
Donna, os produtores gostaram dos atores nos testes e resolveram 
contratá-los sem saber ao certo quem interpretariam. Assim, Jerry e 
Donna só passam a ter uma participação mais efetiva com o passar do 
tempo. O ator Chris Pratt, que fora escalado incialmente na primeira 
temporada como participação especial (ele era o namorado parasita de 
Ann), acabou surpreendendo a equipe e sua personagem ganhou uma 
storyline mais desenvolvida e compatível com a trama proposta.  

No próprio caso da protagonista, houve uma adaptação grande, 
com a colocação de Leslie de uma forma mais incisiva após a primeira 
temporada. Ao receber as avaliações da audiência e perceber que o 
público estava considerando a protagonista fraca, os escritores mudaram 
o tom da narrativa para chegar mais próximo ao que eles desejavam com 
a série, no caso, a colocar como uma protagonista determinada e 
inteligente. Trago esta conjuntura para justificar que embora neste 
capítulo eu mencione superficialmente as tramas da primeira temporada, 
a tese será focada no período em que as personagens e as tramas já estão 
mais bem estabelecidas, no caso, escrevendo sobre os episódios da 
segunda a sétima temporada (última).  

 

4.2 LESLIE VERSUS PATRIARCALISMO: AS DIFICULDADES DE 
SER UMA MULHER EM UM MUNDO DE HOMENS  

 

Na ficção, como no mundo real, a posição de chefia não é algo 
que venha naturalmente para a mulher. Não por falta de habilidade ou 
competência do sexo feminino, são as dificuldades extras que mulheres 
encontram no decorrer do caminho que causam as disparidades. A 
chegada em um lugar que lhes é pertencido é mais complicada do que 
para os homens. Como vimos no último capítulo, as binaridades de 

                                                        
132 Tradução livre de: “The idea of character development inevitably moves a genre 
based on the episodic series  model toward the continuing serial form”   
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gênero ocasionam desigualdades justificadas por critérios patriarcais. 
Estas ainda prevalecem na nossa sociedade mesmo que o feminismo 
tenha ajudado a descontruir a sua concepção. 

De tal modo, estigmas de serviçal, inferior, dependente do sexo 
masculino, são carregados nos dias atuais, mesmo com convenções 
modernas, leis mais abrangentes e uma mentalidade dita mais evoluída. 
No mundo real, poucas ostentam posições de chefia, sendo que na 
política há uma das mais baixas representatividades de mulheres. 
Apenas 10% dos cargos políticos no Brasil são ocupados pelo sexo 
feminino133. A política é uma temática sensível seja em âmbitos 
nacionais, onde vimos o sexismo contribuir para a deposição da primeira 
mulher presidente do Brasil, ou internacionais, quando acompanhamos 
um homem bisonho, incompetente e declaradamente sexista vencer a 
candidata mais experiente a concorrer às eleições estadunidenses.    

Enquanto no mundo real Dilma Rousseff enfrentou críticas pela 
sua postura rígida, dita pouco feminina e Hillary Clinton foi questionada 
pela suposta fraqueza atribuída ao seu sexo, no universo fictício de 
Parks & Recreation, Leslie também é afrontada pelas mesmas questões.  
Por se dar em um ambiente público, Parks & Recreation reafirma na 
ficção o que a realidade mostra: a disparidade entre os sexos consegue 
ser ainda mais absurda na política. Em suma, as inquisições postas a 
Dilma, Hillary ou Leslie parecem ser padrão às mulheres que se 
destacam em suas respectivas áreas. Identificamos uma espécie de 
questionamento padrão para aquelas que ousam adentrar o universo 
patriarcal do governo. No artigo The Portrayal of Women on Television, 
Helen Ingham concluí: 

Frequentemente, quando mulheres são mostradas 
em posições de poder, a situação é retratada como 
anormal. Devido à ideologia dominante, apenas 
homens são poderosos e ter um homem 
trabalhando para uma mulher é colocado como 
um problema por ir de encontro ao natural.  Essa é 
uma das razões pelas quais tantas mulheres são 
retratadas em posições domésticas.134 (INGHAM, 
1995, p.1)  

                                                        
133 Pesquisa encontrada em 
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/08/lugar-de-mulher-tambem-
e-na-politica 
134 Tradução livre de “Often when women are shown in a position of power, it is 
portrayed as being unnatural, because from the dominant ideology, it is the men who 
are the most powerful and so having a male working for a female is made an issue of 



 

A autora critica diretamente a inversão de valores que a televisão 
ajuda a construir no modo em que a mesma desenha um espelho 
defeituoso do mundo real. Ao falar das atribuições da mulher nas telas, 
ela relembra que apesar de sermos em maior número somos 
representadas como minoria na televisão. Isto fortalece em nossas 
cabeças uma perspectiva predominantemente masculina (INGHAM, 
1995). Assim, a ideia de que os lugares de esfera pública não nos 
pertencem fica fixada nas nossas cabeças. As pesquisas apresentadas na 
introdução desta tese, como a do site Fivethirtyeight e do Center of 
Study of Women in Television and Film apenas confirmam as 
conjecturas de Ingram quanto ao volume desequilibrado.  

Todavia, o questionamento não cessa em números ou proporções. 
É importante destacar que quanto mais o cargo é de poder, mais 
assumido que ele é em essência masculino. Especialmente quando o 
posicionamento deriva do meio político, onde as mulheres já são pouco 
representadas na vida real, a ficção as coloca ainda mais fora de foco no 
simulacro de universo. A presunção do mundo patriarcal garante a 
exclusão do sexo feminino com o pretexto de não pertencimento à 
realidade. Embora Parks & Recreation termine com a protagonista 
chegando supostamente à presidência, na primeira temporada Leslie não 
é introduzida como chefe. Ela aos poucos vai escalando a pirâmide 
patriarcal do governo, quebrando as barreiras que lhe são impostas. 

Knope começa como vice-diretora do departamento de Parques e 
Recreação sendo subordinada a Ron Swanson. Contudo, com a apatia do 
chefe quanto às funções burocráticas do governo, ela torna-se a grande 
liderança do grupo, chefiando todas as operações dentro do setor. Nas 
poucas intervenções de Ron, Leslie e o chefe batem de frente, com ela 
quase sempre o vencendo literalmente no cansaço. Leslie se importa, 
luta, tenta melhorar o funcionamento da secretaria. A determinação da 
personagem é por muitas vezes interpretada como uma forma chata de 
insistência, com Leslie tendo dificuldades para compreender um não 
como resposta. 

O alívio cômico surge dos exageros de Leslie, seja na insistência 
ou na sua grandiosa determinação. No primeiro episódio, Knope 
apresenta seu trabalho. Ela vai a um dos parques da cidade, onde ela 
mostra com satisfação as suas tarefas como servidora pública. Como a 

                                                                                                                     
because it goes against the grain. This is one of the reasons why so many women are 
shown in domestic situations.” 
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série segue o modelo de mockumentary135, ela fala com a câmera, para 
quem descreve as suas ações. No parque, ela tenta conversar com 
crianças que não interagem com ela. Em um momento Leslie acaba 
enfrentando um bêbado que está dormindo em um dos escorregadores. 
A situação constrangedora é flagrada pelas câmeras. Leslie insiste em 
dizer que o trabalho dela é ótimo e muito recompensador, ainda que as 
suas palavras contradigam o que é mostrado. Fica claro pelas ações das 
crianças e da sua dificuldade em tirar o bêbado do escorregador que o 
emprenho de Leslie não é reconhecido (e muitas vezes, não é o 
suficiente). 

Ainda no piloto ela coordena a primeira de muitas reuniões do 
governo abertas ao público de Pawnee. Leslie pacientemente ouve as 
reclamações e sugestões do público para a cidade. Acompanhamos a 
resistência da personagem ao ouvir insultos à sua pessoa e ainda assim 
manter a compostura, se mostrando completamente dedicada à sua 
função. Em muitas vezes percebemos que os críticos de Leslie são 
apenas pessoas frustradas com as suas vidas que enxergam nas reuniões 
uma oportunidade de xingar alguém. A série mostra como o fato dela ser 
mulher contribui com essa reação das pessoas, já que em situações onde 
as reuniões são presididas por homens as críticas tendem a ser menos 
pessoais. Embora o intuito cômico destas seja reuniões é destacar o 
descontrole do público, há a evidente conotação sócio cultural que 
mostra a diferença com que uma mulher e um homem são tratados pela 
sociedade quando estão em um posto de chefia. 

Ainda no tópico alívio cômico, durante a trama podemos ver 
como a protagonista é exageradamente insultada, criticada e ignorada 
por pessoas que tratam mulheres e homens de formas distintas. Ela 
rebate e luta contra a situação, ainda assim há um grande senso de 

                                                        
135 O estilo Mockumentary deriva de peças fictícias que tomaram o formato 
documental para contar histórias que não eram reais. Tendo como um dos primeiros 
exemplos a transmissão da Guerra dos Mundos, de Orson Welles. O estilo tornou-se 
popular na televisão durante os anos 2000, quando séries de comédia adotaram o 
estilo de documentário – ou mais precisamente mockumentary – para contar histórias 
sobre grupos de personagens fictícios. Nestes, as personagens falam com a câmera 
como se estivessem sendo entrevistadas, como em um documentário. As 
“entrevistas” se misturam a cobertura de imagens e do acompanhamento do dia a dia 
das personagens. Em alguns casos a narrativa assume que há uma entrevista sendo 
feita realmente, em outra esta questão não vem a pauta. É uma característica do 
estilo se relacionar com o mundo real de uma forma mais direta, assumindo que as 
pessoas ali mostradas também fazem parte da realidade já que estão sendo 
entrevistadas. 



frustração na medida em que ela permanece resistindo aos ataques que 
nunca cessam. O binarismo de gênero é colocado em cena em todos os 
episódios, sempre evidenciando alguma forma na qual Leslie perde por 
ser mulher. Independente de suas vitórias, de seu esforço, de sua 
competência o fato de ser mulher sempre permite que algum homem a 
descredite pelo seu feito. Leslie tem vitórias políticas na sua trajetória, 
mas elas parecem poucas diante de sua competência e insaciabilidade.  

O posicionamento crítico dos autores da série transparece com o 
tratamento aplicado a Leslie. O que a protagonista passa não é apagado 
ou relevado dentro de uma normalidade construída. Há uma 
amplificação que deixa em evidência a problemática distribuição 
análoga de responsabilidade na sociedade, apontando a quebra dos 
paradigmas como imprescindível para uma construção real de igualdade. 
Mesmo sabendo que a raiz cômica agrava as derrotas de Leslie como o 
intuito do exagero pertencente a comédia, a trama não deixa de retratar 
um embate real de uma mulher contra uma sociedade patriarcal. Sempre 
quando comparada diretamente com homens, Leslie é colocada como 
mais competente. Contudo, a protagonista perde diversos embates 
contra homens (ou com a sociedade em si) por causa do duro sexismo 
que enfrenta. Ainda assim, ela resiste e segue em frente contradizendo o 
binarismo ambientado. 

Um exemplo de embate acontece quando o departamento recebe 
uma carta da associação de mulheres de Pawnee. Leslie, membra da 
associação desde os nove anos de idade, acha que finalmente foi eleita 
mulher do ano por causa de seu trabalho. Ao abrir a carta, ela descobre 
que Ron ganhou o prêmio. Ela tenta manter a calma e parabenizar o 
amigo, mesmo indignada com um homem ser elogiado. Como uma 
espécie de “anarquista liberal” Ron acredita que premiações são 
compradas e que não deveriam existir.  Ron inicialmente resolve 
provocar a amiga para provar que prêmios não representam nada. 
Todavia, ele desiste do plano ao observar o sofrimento da colega. Ron 
chama as representantes do prêmio e diz que Leslie é quem deveria 
receber a honra. Elas revelam para os dois que resolveram premiar um 
homem para chamar atenção da mídia, já que sempre que premiam 
mulheres ninguém se importa. 

Ron leva Leslie para receber o prêmio, mesmo contrariando as 
regras do evento. Ele a presenteia no palco com o prêmio e ela rejeita a 
honra. Após a cerimônia, juntos os dois jogam a placa de 
reconhecimento no lixo, concordando que Leslie merece mais do que 
um prêmio falso. Leslie se irrita com o prêmio por acreditar em honras e 
se orgulhar de seu trabalho. Ela não é uma protagonista modesta ou 
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envergonhada, ela assume com primor a sua personalidade e suas 
vitórias. Em seu escritório, Leslie mantém uma espécie de santuário, 
dedicando seu local de trabalho a mulheres que às inspiram. As 
escolhidas são Jeannette Pickering Rankin (primeira mulher eleita para o 
congresso dos EUA); Nancy Pelosi (a única mulher a ter sido eleita 
chefe do congresso dos EUA); Madaleine Albrigh (primeira secretária 
de Estado dos EUA); Condoleezza Rice (primeira secretária de estado 
negra): Bella Abzug (ícone de resistência do direito das mulheres); 
Dianne Feinstein (primeira prefeita dos EUA); Janet Reno (primeira 
juíza do supremo estadunidense); Sandra O’Conner (política de 
destaque); Olympia Snowe (política de destaque) ; Hillary Clinton e 
Michelle Obama. 

A “parede de mulheres inspiradoras” de Leslie resume o que a 
personagem representa na narrativa da sitcom: uma mulher que almeja 
ser pioneira na sua trajetória política. Ao lado de suas heroínas, há uma 
foto dela mesma. Ela a justifica dizendo “Sou madura o suficiente para 
admitir que frequentemente sou inspirada por mim mesma”. Leslie não 
se intimida pela sua força ou pelo o que ela representa para quem 
conhece o seu trabalho. Ela tem orgulho do que é e luta para ser 
reconhecida como o que representa. A confiança da personagem é forte 
e nos momentos em que as dúvidas e inseguranças aparecem na vida de 
Leslie, ela não é colocada como fragilizada. Quando suas fraquezas 
transparecem podemos compreender que é uma forma de criar empatia 
com o público, humanizando alguém que almeja perfeição, mas que não 
é perfeita.  

Mulheres fortes como Leslie não são frequentes na ficção. O 
estigma de donzela que deve ser resgatada pelo mocinho permeia a 
cinematografia muito depois da baixa do estilo western. Mulheres 
adentram a personificação de seres suaves, ingênuos, verdadeiras 
coadjuvantes para auxiliarem o herói realizar a sua missão enquanto elas 
ficam no pano de fundo, despercebidas.  Homens como heróis 
condutores da história são predominantes na ficção. Destacados como os 
salvadores da pátria, são heróis da esfera pública, enquanto mulheres 
fortes raramente encontram espaço de liderança nas telas. 

A binaridade de gênero foi solidificada na ficção com o uso de 
arquétipos e posteriormente estereótipos, fixando a oposição entre o 
papel das mulheres e dos homens na trama.  Quando possuem 
protagonismo, regularmente são delimitadas a esfera privada, como 
mães e/ou esposas exemplares. Sulivan Charles Barros aponta:  “O 
cinema narrativo clássico, sobretudo o hollywoodiano, reforçou na sua 
trajetória, dispositivos semióticos dos modelos dos heróis, bravos, 



guerreiros, tidos como lugar dos machos, e as frágeis, doces, sensíveis e 
sonhadoras, para as mocinhas-fêmeas” (STEVENS, OLIVERIRA e 
ZANELO, 2014, p.394). Em suma, é comum na ficção ver papéis que 
demandam coragem e liderança serem atribuídos ao sexo masculino 
enquanto mulheres são mais retratadas como seres que são protegidos 
pelos salvadores. Seres estes frágeis e voláteis.  

Ingham fala sobre estereótipos que envolvem o emocional da 
mulher, criticando a forma com que as mesmas são comumente descritas 
como mais emotivas do que os homens. “a palavra ‘emocional’ não é 
utilizada em associação com agressão ou com dominância, é mais 
frequentemente utilizada para referenciar críticas psicológicas 
comumente associadas com mulheres e feminilidades136” (INGHAM, 
1995, p.1). A fragilidade emocional é tida como característica feminina 
na nossa sociedade, implicando em um retrato psicologicamente instável 
do sexo feminino em comparação com os homens. A falta de confiança 
e a neurose aparecem como formas degradantes de exibir personagens 
mulheres e as diferenciar dentro de uma polaridade ambivalente dos 
homens. Já confiança e a seriedade, sinônimos de força e estabilidade, 
deslancham como características masculinas, afastadas da tal 
feminilidade sugerida/imposta à personagem mulher.  

Leslie não é retratada dentro dos estereótipos frequentes de 
gênero. Ela contradiz o arquétipo da mocinha, na medida em que é a sua 
própria heroína. Ela não espera ser salva, nem é uma pessoa 
manipulável pelas vontades alheias. Leslie tem seus próprios objetivos, 
luta pelo o que acredita e é competitiva. A protagonista não se encaixa 
nas exigências de uma personagem feminina esquematizada pelo seu 
gênero.  Embora sofra com ansiedade e tenha tiques nervosos por 
trabalhar excessivamente, a protagonista se mantém firme e forte diante 
dos obstáculos apresentados. Leslie também é defensora do 
comportamento que apresenta, identificando tal como uma necessidade 
para vencer no mundo patriarcal.  

Durante poucas vezes a protagonista não expõe seu 
posicionamento feminista. Quando Leslie não é abertamente feminista 
há um sarcasmo no tratamento da questão, ironizando o papel apolítico 
que a mesma assume. No episódio “Hunting Trip”, o grupo de Parks & 
Recreation vai caçar no terreno da cabana de Ron. Tom tem um acidente 
e Leslie - excelente caçadora -  acaba assumindo a culpa para poupar 

                                                        
136 Tradução livre de “the word 'emotional' isn't used in association with aggression 
or dominance, it is more often than not used in association in reference to the 
neuroticism commonly associated with women and femininity”. 
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Tom.  Na trama, o assistente da protagonista mente para o grupo e acaba 
caçando sem autorização. Ao disparar a arma e ferir acidentalmente um 
colega, Leslie descobre que Tom, com descendência indiana, poderá ser 
preso por não portar a licença. Ela então assume a culpa do funcionário, 
dizendo que ela disparou a arma de forma errada a arma.  

O policial insiste em dizer que mulheres são incapazes e que não 
têm inteligência para caçar. Irritada, Leslie começa a argumentar com o 
policial. Ao perceber que a sua irritação pelo machismo do homem pode 
acabar prejudicando Tom, ela decide culpar todo o acontecimento na sua 
existência como mulher, utilizando os estereótipos ao seu favor.  Ela 
assume ironicamente a fala do policial sobre a incapacidade das 
mulheres em esportes ditos de homem. A protagonista discorre diversos 
estereótipos sobre a incompetência feminina como justificativa para o 
que ocorreu. 

“Eu deixo as minhas emoções me controlar. Eu 
me importava demais, eu acho. Eu estava 
pensando com meu útero. Eu estava caminhando e 
senti uma coisa estranha! Eu achei que teria 
chocolate. Eu nem me lembro mais! Eu tava 
usando um sutiã novo, ele fecha na frente, daí ele 
abriu e eu perdi a linha. Tudo que eu quero é ter 
filhos! Você está solteiro? Estou passando por 
uma barra... Acho que a minha vida é incompleta 
e eu queria atirar em alguém. Isso não teria 
acontecido se eu tivesse um pênis! Mulher é tudo 
maluca! Eu sou ótima em tolerar dor, mas sou 
péssima em matemática e sou burra”137 (Leslie 
Knope em The Hunting Trip, Ep.14, temp. 2, 
2011) 
 

As desculpas de Leslie agradam o policial que fica satisfeito com 
a investigação. Como acredita que, por ser uma mulher, Leslie não sabe 
caçar, ele não compreende a ironia da protagonista e acredita na 
veracidade de seus argumentos. A estupidez e incompetência do policial 

                                                        
137 Tradução livre de “I let my emotions take the best of me. I just cared too much, I 
guess. I was thinking with my lady part. I was walking and I felt something ichi. I 
thought there was going to be chocolate. I don’t even remember! I’m wearing a new 
bra, it closes in the front, so it popped opened and it threw me off. All I wanna do is 
have babies! Are you single? I am just going through a thing right now. I guess as 
my life is incomplete I want to shoot someone. This would not happen if I had a 
pênis! Bitches be crazy! I’m good at tolerating pain, I’m bad at math, and I am 
stupid” 



em não entender o sarcasmo de Leslie traz a comicidade da cena e ao 
mesmo tempo revela uma crítica aos que se portam da mesma forma. 
Aqui, o sarcasmo, ou a sátira, é o tipo de comicidade utilizado para 
retratar as tecnologias de gênero. O embasamento crítico é unido à base 
cômica indo ao encontro dos fundamentos da sitcom.  

Em uma análise sobre o formato de humor utilizado em Parks & 
Recreation, identificamos a comédia de situação é aalavanca em dois 
tipos de humores frequentes. No capítulo Breaking and Entering 
Transgressive Comedy on Television, Michael V. Tueth aponta as 
diferenças entre o humor satírico e o humor transgressivo. A base da 
diferenciação seria de origem culta, onde a sátira é mais complexa do 
que a transgressão, utilizando-se de vocábulo e conhecimentos 
avançados. Depender dos mesmos para a sua compreensão já de certa 
forma se posiciona como um tipo elitista de humor. O riso pela 
transgressão é mais direto, pessoal, até infantil, na medida que “humor 
transgressivo não espera, nem pede mudanças, caso contrário a diversão 
acabaria”138. (DALTON E LINDER, 2005, p.29) 

Além da sátira, o humor transgressivo existe em Parks & 
Recreation. Ele aparece como um alívio cômico mais imediato e 
transitório na narrativa, sem tomar muito espaço de tela. Visto 
principalmente em Andy, onde piadas físicas (tombos, tropeços) e 
intelectuais (falar palavras erradas, não compreender convenções 
sociais) criam uma ponte com um público mais abrangente. Contudo, o 
humor satírico da sitcom é majoritário na composição da série, sendo 
condutor da narrativa e base da protagonista. Ligado majoritariamente a 
críticas sociais, é apresentado na forma descrita por Tueth, com o 
gancho da piada dependendo da compreensão do mundo real trazida 
pelo público.  

Comédia satírica é uma das formas de agressão, 
atacando o alvo por um senso de revolta com 
esperança de alguma mudança. Juvenal catalogou 
a corrupção moral da Roma; Molière ridicularizou 
hipócritas religiosos, os médicos mentirosos e os 
tiranos da Paris de  Louis XIV; Pope e Dryden 
ridicularizaram a vaidade a futilidade da 
sociedade de Londres; Heller, Vonnegut, Kubrick, 
e outros artistas do século vinte aplicaram técnicas 
do absurdo para se oporem as estupidezes da 
sociedade moderna e da cultura militar. Tal é a 

                                                        
138 Tradução livre de “transgressive humour does not expect or even desire a change, 
for then the fun would end”. 
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grande tradição agressiva da sátira: a razão 
humana em guerra com a idiotice humana”139. 
(DALTON e LINDER, 2005, p.29) 
 

O sarcasmo historicamente é utilizado nos moldes mencionados 
por Tueth. Da literatura à televisão, a crítica por trás do texto irônico é 
crivada de significados e significâncias, provocando no público a 
conexão com o mundo real e seus descabimentos. O formato intertextual 
gerado também é responsável por uma forte conexão com os 
espectadores, que se estabelece com a identificação de semblantes do 
mundo fictício na realidade. As semelhanças cativam a atenção ao 
espelharem percepções sobre a sociedade proporcionadas com apelo 
humorístico com base no sarcasmo e no exagero do real. 

Como visto, a possibilidade de agregar alegorias adiciona uma 
camada crítica extra à comicidade, que tantas vezes é vista como rasa e 
sem se desvincular do lugar comum. Contudo, ainda que seja uma série 
de comédia, o humor não é a única forma de crítica social em Parks & 
Recreation. Há duas principais formas em que as pontuações ocorrem: 
uma ligada ao texto humorístico sarcástico e outra é inclinada ao drama. 
A primeira, mais comum, se dá através de alegorias, utilizando o 
sarcasmo combinado à sátira. O texto mais dramático ocorre com 
incidência muito pequena já que existe fora do espaço do humor. Ele 
aparece através do discurso direto, onde o problema é rebatido de frente, 
sem piadas ou parábolas. Lembro que como as séries desta análise são 
sitcoms o primeiro modo tende a mais comum na medida que alcança o 
objetivo do gênero comédia.  

Os dois tipos de abordagem convivem juntos na narrativa, 
embora tenham pesos e presenças distintas. Em poucos momentos as 
duas séries se equivalem dentro da narrativa. Um deles ocorre durante a 
sétima temporada quando protagonista está casada. Quando Ben 
concorre ao cargo de deputado estadual, Leslie é questionada por não 
participar de uma competição tradicional em que as esposas dos 
candidatos protagonizam um concurso de tortas. Leslie opta por não 

                                                        
139 Tradução livre de “Satirical comedy is one form of such aggression, attacking its 
target from a sense of outrage and with the hope of some reform. Juvenal catalogued 
the moral corruption of Rome; Molière ridiculed the religious hypocrites, the lying 
doctors, and the miserly parental tyrants of Louis XIV’s Paris; Pope and Dryden 
derided the vanity and foppery of London society; Heller, Vonnegut, Kubrick, and 
other twentieth-century artists have employed absurdist techniques to oppose the 
stupidities of modern warfare and military culture. Such is the grand aggressive 
tradition of satire: human reason’s warfare on human folly”.  



cozinhar (com o apoio de Ben) e ambos são criticados pela decisão – 
Leslie muito mais, é claro. No mesmo episódio, a marqueteira da 
campanha de Ben os avisa que Leslie é muito inteligente para ser mulher 
de um político e que Ben pode perder votos pela capacidade da mulher. 

Leslie, ao ver a repercussão que a decisão teve na mídia, decide 
(sozinha) participar para não prejudicar o esposo. Após comunicar a 
imprensa que vai cozinhar, Leslie recebe a visita da representante do 
movimento feminista da cidade, avisando que haverá um boicote a Ben 
pelo fato da protagonista participar concurso. Leslie fica indecisa com o 
que fazer e Ben propõe que ele mesmo faça a torta. No dia da 
competição, Leslie recebe diversas críticas, inclusive de um movimento 
de direito dos homens chamado “Male Man”140 que acusa a protagonista 
de obrigar Ben a cozinhar. Um dos homens grita em protesto: “Estamos 
cansados desta sociedade feminina. Homens começaram a sofrer muito 
recentemente. Isso acaba agora!”. 

A narrativa traz uma releitura da crítica feminista, ironicamente 
aplicada pelo movimento de “direito dos homens”. Sarcasticamente há a 
apropriação do discurso feminista. O movimento utiliza a fala das 
mulheres em uso próprio, tornando ridículo a ideia ali 
descontextualizada. A utilização do humor sarcástico é o mecanismo 
para destacar a diferença do movimento feminista e os movimentos 
machistas. A cena mais uma vez ajuda a mostrar a disparidade nas 
requisições feitas por ambos os sexos, ainda quando o mesmo discurso é 
utilizado. Chocado com o ocorrido, Ben se pronuncia falando que ele 
ama cozinhar e que Leslie não tem obrigação de o servir. Ele abre o 
palanque para que a protagonista discurse: 

 
LESLIE: Primeiro, eu gostaria de pedir 
desculpas. Desculpas por que eu estou em debate 
e não o Ben. Porque ele vai ser um ótimo 
deputado. Em segundo lugar, “Male Men” onde 
vocês estão? Ah. Vocês são ridículos e direitos 
dos homens não existe. Em terceiro lugar, eu vou 
responder permanentemente todas as perguntas 
idiotas que vocês vão eventualmente me perguntar 
ou perguntar para outra mulher nesta eleição nos 
próximos meses. Por que eu mudei meu cabelo? 
Eu não sei, eu decidi que ficaria melhor assim ou 
meus filhos colocaram chiclete no meu cabelo. 
Você está tentando fazer tudo ao mesmo tempo? 

                                                        
140 “Homens Machos” em tradução livre. 
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Essa pergunta não faz sentindo, é uma pergunta 
estúpida então não perguntem mais. Você sente 
falta dos teus filhos quando está trabalhando? 
Claro que eu sinto. Todo mundo sente. Mas às 
vezes eu também não sinto. 
BEN: Ah, e ninguém nunca me perguntou sobre 
onde meus filhos estão, ou quem está cuidando 
deles… (…) 
LESLIE: Se você quer cozinhar tortas isso é 
ótimo, se você quer ter uma carreira isso é ótimo. 
Faça os dois ou não faça nenhum, tanto faz. 

 

O discurso de Leslie beira o desabafo, não causando o humor 
sarcástico ou o transgressor defendido por Toeth como a base do gênero 
sitcom. As colocações da protagonista poderiam ser inseridas dentro de 
uma série dramática, em uma cena/episódio como foco no sexismo, 
como o aqui apresentado. Alívios cômicos dentro do drama e momentos 
dramáticos na comédia fazem parte de uma fluidez de gênero, que 
permite às complexidades da narrativa se estenderem além do campo 
designado.  

Ademais, a utilização das duas técnicas em paralelo, ainda que 
em desproporção, é comum dentro de narrativas que focam em 
temáticas de crítica social. Quando o humor sarcástico é empregado em 
decorrência de uma análise da sociedade, é possível que os momentos de 
drama sejam utilizados para certificar que a mensagem crítica está 
efetivamente sendo passada. “Como os adultos são a audiência alvo do 
programa, presume-se que eles vão compreender e gostar da ironia e da 
sátira, mas a reação do público não é garantida. A sátira de um 
espectador pode ser a verdade secreta de outro141”.  (DALTON e 
LINDER, 2005, p.31) Na medida em que não há como controlar a 
interpretação alheia, momentos dramáticos, sem piadas, com a 
mensagem direta, podem estruturar e estabelecer a visão dos autores e o 
direcionamento da série em si. 

Por mais que esta tese não envolva pesquisa sobre recepção, 
ignorar o público atrapalharia o resultado que busco aqui. Procurei 
outras maneiras de estudar o significado atribuído pelo receptor perante 
a significante enviada pela equipe da série. Em Prime-Time Feminism: 
Television, Media Culture, and the Women’s Movement Since 1970’s 

                                                        
141 Tradução livre de: “The adults to whom the program is ostensibly targeted are 
presumed to understand and enjoy the irony and satire, but such a viewer reaction 
cannot be guaranteed. One viewer’s satire may be another viewer’s secret truths” 



(1996) Bonnie J. Dow destaca o conceito de polivalência, explicando 
que ele diz respeito ao “processo no qual o público recebe significados 
essencialmente similares dos textos da televisão, mas podem avaliar 
esses significados de formas diferentes devido aos seus sistemas de 
valores pessoal” (p. 12) Embora Dow utilize este conceito para falar 
sobre referência feministas no texto, podemos aplicá-lo também para a 
questão da comédia, já que a mesma também depende de um sistema 
próprio de valores do público. 

 
Pesquisadores de público afirmam que muitas 
vezes é a experiência social dos espectadores, 
como membros de subculturas ou comunidades 
interpretativas, que fornecem a eles recursos para 
resistir às mensagens hegemônicas da televisão 
(...) Ser membro ativo de uma subcultura pode 
sim trazer um grande senso de subjetividade que 
pode ser utilizado para combater insinuações de 
culturas dominantes (DOW, 1996, p.13-14) 
 

Assim, tanto o texto cômico quanto o crítico teriam como cerne 
de seu entendimento a interpretação do público conforme seus valores e 
experiências pessoais. Adicionalmente, a experiência social de cada um 
seria um fator determinante nesta interpretação, sendo que grupos 
estereotipados na vida real, por exemplo, identificariam de forma mais 
crítica os estereótipos presentes em um texto. Diante disto, uma mulher 
que já tenha sofrido pelo ambiente patriarcal entenderia melhor a ironia 
de um grupo chamado “Homens Machos” exigindo atenção para a causa 
dos homens oprimidos pela liberdade que as mulheres conquistaram nas 
últimas décadas.  

Quando John Fiske fala sobre análise cultural, ele considera a 
importância de avaliar o público no estudo sobre a temática, ainda que a 
recepção em si não seja estudada. “A análise precisa prestar menos 
atenção nas preferências, fechamentos ou estratégias textuais e mais nas 
lacunas e espaços que abrem a televisão para significados não presos a 
estrutura textual, mas resultantes da experiência social do leitor142” 
(FISKE, 1987, p.64). A fala de Fiske dialoga com a de Dow na medida 
em que ambas identificam a experiência social do receptor como 

                                                        
142 Tradução livre de “Analysis has to pay less attention to the textual strategies of 
preference or closure and more to the gaps and spaces that open television up to 
meanings not preferred by the textual structure but that result from the social 
experience of the reader” 
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imprescindível na interpretação do texto. Assim, em Television Culture, 
Fiske determina a importância de abraçar as possibilidades de leitura do 
público, na medida em que a televisão é compreendida como um meio 
que permite a intervenção interpretativa do leitor.  

Em Parks & Recreation a utilização do humor em forma de 
analogia e de ironia abre as tais fendas as quais Fiske se refere, 
dialogando com a polivalência de Dow e admitindo os significados 
atribuídos na leitura das significantes enviadas. Toda vez em que Leslie 
precisa provar sua condição como mulher mais do que seus colegas 
homens e ela acaba passando por situações cômicas para tal, há um 
espaço aberto para a indagação sobre a diferenciação de gênero. Este é 
perceptível de formas diversas pelo público, já que a experiência pessoal 
ajuda na hora da interpretação. Contudo, através da empatia que criamos 
com a personagem, o entendimento da atmosfera hostil fica explícito, 
fazendo com que a compreensão da diferenciação injusta pelo sexo fique 
mais óbvia perante os olhos de quem poderia não se impressionar com a 
situação de outro modo. 

Durante toda a campanha eleitoral, acompanhamos a saga da 
protagonista em provar a sua capacidade para atuar como vereadora. Seu 
concorrente, Bobby Newport (Paul Rudd), filho de um grande 
empresário da cidade, é claramente um homem inexperiente, que nunca 
trabalhou antes, sem educação e incompetente em seus afazeres. O 
próprio nome Bobby – diminutivo de Robert – sugere infantilidade, que 
é reproduzida pelo ator quando interpreta o adversário de Leslie. Bobby 
permanece na liderança da corrida eleitoral por praticamente toda a 
campanha, demonstrando que uma figura como ele pode utilizar seu 
“charme” para escapar de situações às quais Leslie não pode.  

No episódio em que há um debate entre os candidatos a vereador 
da cidade, acompanhamos o distanciamento das perguntas feitas a cada 
um dos participantes. Bobby é agraciado com perguntas fáceis, 
respondendo de maneira vaga e pouco inteligente. Ainda assim, por ser 
simpático, homem e rico, ele consegue agradar os apresentadores. Estes 
ao questionarem Leslie não poupam críticas e constantemente a cortam, 
não a deixando responder suas perguntas até o fim. Ao final do debate, 
Leslie acaba se recuperando e provando que sua competência é maior do 
que a capacidade de manipulação do seu oponente. Contrariando as 
pesquisas que a apontam com perdedora, a protagonista ganha a eleição 
- em uma recontagem e por apenas por 21 votos. 

O patriarcado não deixa a vida de Leslie fácil em nenhum 
momento. Nem mesmo suas vitórias são garantidas ou sequer significam 
que ela não será questionada por ser uma mulher e não pertencer fora da 



imposição posta ao seu gênero. Com a vitória nas eleições, Leslie é 
obrigada a conviver com uma bancada inteiramente masculina, sendo a 
única mulher. Claramente ela é a vereadora mais competente e proativa 
entre os eleitos, ainda assim é a mais criticada pelo público. Em um dos 
episódios, descobrimos que os homens mantem uma tabela em que 
controlam quando ela está de TPM para negar imediatamente qualquer 
proposta que ela levante. Em outro episódio, ela sugere a abertura de 
uma comissão de igualdade de gênero na prefeitura, estimulando a 
contratação de mais mulheres por todos os departamentos de Pawnee. A 
reunião chama representantes dos setores da prefeitura e quando todos 
se reúnem, Leslie percebe que é a única mulher na reunião. Quando 
indaga a ironia do que está acontecendo, um dos representantes pede 
para ela ir pegar um cafezinho para os homens poderem trabalhar. 

Em A Jornada do Escritor, Christipher Vogler, destaca que 
quando construímos uma protagonista precisamos mostrar que as forças 
opositoras são muito maiores do que a nossa heroína, para que fique 
claro o esforço que a mesma está fazendo para conseguir triunfar 
mediante as condições adversas (VOGLER, 1998).  Neste sentido, 
Parks & Recreation segue em seu texto as indicações da Jornada do 
Herói, já que a cada pequena vitória de Leslie, percebemos o tanto que 
ela teve que se esforçar para conseguir o feito. 

As contradições de Leslie partem da sua postura como uma 
mulher que não admite ser subjugada pelo seu gênero e não aceita as 
limitações que a sociedade impõe devido a sua sexualidade. Por 
trabalhar intensamente para conseguir o reconhecimento que claramente 
é mais fácil para os homens ao seu redor, Leslie luta para que o intelecto 
da mulher tenha o mesmo valor do que o do homem, contudo, ela não 
estimula que a aparência física deva ser um fator determinante dentro da 
capacidade pessoal de cada uma. Dentro do feminismo de Leslie, ela diz 
não julgar as preferências de cada uma. No entanto, diversas vezes 
quando colocada em posição de apoiar a opção individual das mulheres, 
ela acaba se contradizendo. 

Esta incongruência de Leslie, fundamentada em uma própria 
falha do discurso feminista em si, é vista regularmente na série com a 
personagem Brandy, uma atriz pornô que resolve seguir a carreira 
política inspirada nos feitos de Leslie. Brandy se veste como Leslie e 
sempre que questionada sobre qualquer assunto sempre se coloca como 
“aliada de Leslie” deixando a protagonista desconfortável com a 
situação. Em algumas entrevistas Brandy diz que ela e Leslie fazem 
trabalhos iguais. Leslie sempre reage na defensiva falando que ela e 
Brandy são “muito diferentes”. Ainda que Brandy apoie os seus projetos 
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como nenhum outro personagem fora do núcleo de amizade da 
protagonista, Leslie evita se relacionar com Brandy para não manchar 
seu nome, já que a atriz é famosa pela sua carreira na indústria pornô. 

 
Muitas tensões esgarçam a convivência de 
mulheres de diferentes classes sociais às práticas 
feministas (...) Nem mesmo o ideal da 
“sororidade”, misto de sentimento e utopia que 
tem presidido os movimentos feministas por tanto 
tempo, numa suposta identidade biológica, resiste 
a elas. Problemas da convivência e de hierarquias 
sociais entre mulheres desiguais por posição de 
classe, status intelectual e profissional, de 
raça/etnia e mesmo geração, longe estão de ser 
equacionados. (COSTA, 2004, p.24) 

 
Sueli Gomes Costa tece sua crítica sobre movimentos feministas 

que ainda hoje permanecem com o foco limitado na disparidade entre os 
sexos. Enquanto defende uma crítica mais profunda ao sistema 
patriarcal, avaliando as raízes de desigualdade social e étnica como 
intrínsecas na luta do feminismo, Costa questiona a posição elitista do 
movimento. A dificuldade de Leslie, defensora da sororidade, em 
abraçar Brandy como uma igual revela um problema presente dentro do 
movimento feminista. A busca por igualdade quando o mesmo conceito 
não é aplicado dentro do próprio movimento aparece espelhado nas 
atitudes da protagonista de Parks & Recreation. 

Uma outra ocasião em que acompanhamos a desconstrução da 
sororidade de Leslie ocorre quando a protagonista participa como jurada 
de uma competição pelo título de Miss Pawnee. Leslie decide participar 
alegando que fará com que Susan vença ganhe pelo seu intelecto, não 
por sua beleza. Imediatamente ela começa a descartar as candidatas mais 
populares – e mais atraentes – ao decidir incentivar a garota que está 
fora dos padrões de beleza da competição. No fim, Trish, a favorita do 
júri, ganha de Susan, a escolhida de Leslie. A protagonista faz um 
discurso falando que não é a primeira nem a última vez que “Trishes” 
ganham de “Suzans” e que ela vai continuar lutando para que mulheres 
“não sejam julgadas pelo tamanho de suas barrigas, mas pelo conteúdo 
de seus cérebros”. 

Leslie se enxerga em Suzan e a defende por compreender que ela 
simboliza o fora do padrão, a cerne feminista independente do padrão 
imposto pelo patriarcado. Entretanto, o posicionamento da protagonista 
a deixa vulnerável à crítica sobre a falsa sororidade. Ela não apoia ou 



tenta conversar com Trish sobre o seu comportamento. Leslie ignora a 
candidata favorita (e as outras) como se elas fossem um caso perdido, na 
medida em que tenta promover Susan ao posto de Miss Pawnee. Para 
Costa, o critério seletivo do feminismo merece um acompanhamento 
com: 

“Discussões sobre a recriação das desigualdades 
sociais nas muitas relações sociais que compõem 
a vida social – classes, raças/etnias, gerações e 
tantas outras –, mergulhando na complexidade dos 
esquemas de poder e subordinação. Isso nada tem 
de novidade. Mas tal orientação, tão 
recomendada, tornou-se antes uma retórica de 
prescrições metodológicas, pouco exercitadas”. 
(COSTA, 2004, p.26) 
 

          Embora neste episódio ela não tente intervir na vida de Trish e das 
outras concorrentes, o comportamento de Leslie geralmente é intrusivo. 
A protagonista sempre tenta convencer outras mulheres sobre 
independência, valor do trabalho e do estudo. Em outro episódio, ela 
acaba visitando um clube de strip-tease para ajudar um amigo a se 
recuperar do fim de um divórcio. Leslie tenta conversar com as 
dançarinas sobre elas voltarem a estudar e a importância do estudo na 
vida de uma mulher independente. A atitude também pode ser 
facilmente criticada na medida que Leslie não compreende a profissão 
“Stipper” como algo digno para as mulheres estarem exercendo ao passo 
que tenta convencê-las a sair do meio, pregando suas convicções como 
as corretas. Novamente a complexidade do cerne patriarcal é 
inexplorada.  

Há momentos em que Leslie é corrigida e não apenas satirizada 
retoricamente pelas suas contradições. No episódio 11 da segunda 
temporada, conhecemos o grupo de meninas escoteiras fundado pela 
protagonista, as “Deusas de Pawnee”. Ela criou o mesmo após a 
determinação de que meninas não poderiam participar do grupo de 
escoteiros da cidade. Em clima de competição, Leslie se esforça ao 
máximo para mostrar que o grupo das mulheres é melhor do que o dos 
homens. Devido ao empenho da protagonista, a diferença entre os 
grupos é tamanha que os meninos começam a pedir para trocar de lado. 
Inicialmente, Leslie não permite, alegando que como não deixaram as 
mulheres participar do grupo dos homens, elas também fariam o mesmo 
com os meninos.  

Todavia, a atitude de Leslie não é bem vista pelas escoteiras. As 
garotas criam um debate – exatamente da forma com que Leslie as 
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ensinou – e a convencem a protagonista que ela está sendo injusta 
repetindo o que fizeram com ela. “As Deusas de Pawnee” utilizam as 
próprias palavras da protagonista para provar que elas não podem repetir 
a restrição. Leslie brinca falando que ensinou as meninas tão bem a 
serem independentes e justas que agora elas estão fazendo isso sozinhas, 
sem precisar dela. A trama, por si, mostra como as meninas conseguem 
ser melhores do que Leslie em termos de inclusão, se mostrando mais 
abertas e menos teimosas que a protagonista.   

As tramas que envolvem Leslie estão geralmente entrelaçadas 
com a sua vida profissional. Cinco episódios dos 125 não possuem foco 
principal em Leslie desempenhando alguma função política. Entretanto, 
nenhum episódio ocorre sem relação com a vida profissional de Leslie – 
nem mesmo o episódio de seu casamento com Ben ou o episódio em que 
Ann deixa Pawnee. A temática trabalho sempre está em pauta. Como 
relatado nas últimas páginas, a sitcom em questão traz Leslie como o 
mártir da mulher no ambiente de trabalho. Em sequência descrevo como 
a vida pessoal da protagonista foi construída secundariamente em anexo 
à sua vida profissional. 

 

4.3 CARREIRA COMO OBJETIVO, ROMANCE COMO 
CONSEQUÊNCIA 

 
“O único jeito para uma mulher, assim como para 
um homem, achar ele ou ela mesmo como pessoa 

é pelo trabalho criativo de cada um143(p. 280).  
Betty Friedman em Mística Feminina (1963) 

 

A definição de personagens e protagonistas femininas pelas suas 
relações amorosas é hábito frequente das ficções. Como visto, ao 
contrário dos homens que majoritariamente são inseridos como peças 
fundamentais na esfera pública, o papel da mulher na ficção ainda é 
reduzido à esfera privada, especialmente ao elo de dependência de 
relacionamentos amorosos heterossexuais. Em Gender Roles on Prime-
Time Network Television: Demographics and Behaviors, Jack Glascock 
faz uma análise das pesquisas feitas sobre a representação diferenciada 
entre os sexos ao longo da história da televisão. No artigo publicado em 
2001, ele aponta “desigualdades de gênero persistem no horário nobre 

                                                        
143 Minha tradução de: “the only way for a woman, as for a man, to find himself. To 
know herself as a person, is by creative work of her own”(P.280) 



da televisão primariamente por causa dos dados demográficos, onde 
mulheres ainda são mal-representadas, têm um status inferior de 
trabalho, são mais jovens, e possuem mais responsabilidade com os 
filhos144” (GLASCOCK, 2001, p.668) 

A apuração de Gascock conclui que há uma disparidade evidente 
entre o posicionamento da mulher e do homem nas esferas públicas e 
privadas da ficção, atribuindo majoritariamente ao sexo feminino as 
tarefas de casa e assumindo que o sexo masculino possui mais potencial 
de sucesso no mercado de trabalho. Glascock destaca os achados de 
outros pesquisadores:  

Emprego é outra área na qual pesquisadores 
descobriram dados tendenciosos em relação aos 
homens, tanto em número como em ocupação. 
McNeil (1975) descobriu 72% dos homens versus 
44% de mulheres bem empregadas. Signorielli 
(1989) reportou 68% dos homens e 37% das 
mulheres trabalhando. Elasmar (org.) (1999) 
encontrou 44% das mulheres empregadas for a de 
casa. Tipicamente mulheres foram retratadas 
como secretárias, professoras e enfermeiras, 
enquanto homens são mostrados em profissões de 
alto escalão, gerentes ou policiais (McNeil, 1975). 
Com os avanços dos anos 1980, Atkin (org)(1991) 
descobriu que, entre as protagonistas, mulheres 
estavam sendo retratadas em um maior número e 
variedade de profissões do que antes. Ainda 
assim, naquela época, entre as novas personagens, 
os homens eram mais retratados pela sua profissão 
(…) Lemon (1977) reportou que mulheres eram 
menos dominantes que homens. Greensberg 
(1980) encontrou que homens davam mais ordens 
e faziam mais planos que mulheres (…) Fazer 
planos é visto como um indicativo de 
demonstração de independência145 (GLASCOCK, 
2001, p.658-9) 

                                                        
144 Minha tradução de “Gender inequities persist on prime-time network television, 
primarily in the realm of demographics where females are still underrepresented, 
have lower work status, are younger, and have more parental responsibilities” 
145 Minha tradução de “Employment is another area researcher have discovered 
slanted in favour of males, both in number and occupation. McNeil (1975) found 
72% of males versus 44% off males gainfully employed. Signorielli (1989) reported 
68% of males and 37% off males were shown working. Elasmar et al. (1999) found 
44% off males were employed outside of the home. Typically, women have been 



194 
 

 

Os apontamentos reunidos por Glascock confirmam a realidade 
apresentada neste trabalho, ainda que tratem de um período mais antigo 
do que o em questão nesta tese. Atualmente, de acordo com a mais 
recente (2015-16) pesquisa Boxed In: Women On Screen and Behind the 
Scenes in Television146 do Center for the Study of Women in Television 
& Film da San Diego State University a quantidade de mulheres 
apresentadas nos programas de televisão da América do Norte não 
aumentou nos últimos 10 anos. “Independentemente da plataforma, 
estereótipos de gênero predominam. Mulheres são mais jovens que seus 
pares homens, mais habitualmente identificadas por serem casadas, e 
menos vistas no trabalho e trabalhando do que os homens147” 
(LAUZEN, 2016, p.3). 

O estudo do Center for the Study of Women in Television & Film 
também concluiu que “Por diversas plataformas, personagens mulheres 
foram mais frequentemente do que personagens homens ligadas e 
objetivos da vida pessoal, como gostar de alguém ou estar em um 
relacionamento romântico. Em contraste, personagens homens foram 
mais ligados a objetivos de carreira do que as personagens mulheres” 
148”. O estudo atual coloca que 43% das personagens mulheres 
analisadas eram retratadas pelo seu papel como mãe ou esposa e 43% 
eram colocadas com a sua profissão (como médica ou advogada). 

                                                                                                                     
depicted as secretaries, teachers,  and nurses while man  have been shown as  
professionals, managers, or law enforcements officers (McNeil, 1975) As the 1980’s 
progressed, Atkin et al (1991) discovered that, among leads, women seemed to be 
depicted in a greater number and variety of working roles than previously. However, 
also during that time, among new characters, male were still depicted more often as 
professionals (...) Lemon (1977) reported that females were less dominant than 
males. Greenberg (1980) found that males gave more orders and made more plans 
than females (...) Making plans was seen as na indicative of attempting to 
demonstrate independence” 
146 Disponível em: http://womenintvfilm.sdsu.edu/files/2015-16-Boxed-In-
Report.pdf (último acesso em maio de 2017) 
147 Minha tradução de: “Regardless of platform, gender stereotypes on television 
abound. Female characters were younger than their male counterparts, more likely 
than men to be identifyed by their marital status, and less likely than man to be seen 
at work and actually working” 
148 Minha tradução de “Across platforms, female characters were more likely than 
males to have personal life-oriented goals, such as caring for others or being in a 
romantic relationship. In contrast, male characters were more likely than females to 
have work-oriented goals” 
	



Contudo, somente 25% dos homens eram colocados em papéis pessoais 
como pai ou marido e 63% eram definidos na dinâmica de trabalho. 
Assim, os dados atuais da San Diego State University podem ser 
comparados aos da Glasckock na medida que o problema da 
representação na esfera pública persiste. Em termos nacionais, podemos 
comparar aos dados da pesquisa As Mulheres na Sitcom Brasileira: Um 
Levantamento Sobre as Protagonistas das Séries de Comédia da TV 
Paga Durante a Última Década (FRIEDRICH, 2016) onde novamente a 
problemática da esfera pública versus privada toma a atenção. 

A princípio, as duas séries analisadas nesta tese derivam do 
posicionamento das protagonistas na esfera pública, com a definição das 
mesmas pelo seu trabalho. Contudo, como observamos no capítulo três, 
Tapas & Beijos apresenta algumas ressalvas enquanto a colocação das 
protagonistas como vendedoras submissas ao posicionamento de 
amante/esposa. Em Parks & Recreation a colocação de Leslie Knope 
como servidora pública acima da esfera privada é fortemente sustentada 
durante toda a narrativa. Mesmo após ela encontrar um companheiro, se 
casar e ter filhos, o centro da história permanece na carreira de Leslie. O 
local de trabalho da protagonista e seus colegas de trabalho conduzem a 
narrativa.  

De fato, como relatado neste capítulo, Leslie conhece seu 
parceiro no ambiente de trabalho. A relação começa tumultuada devido 
aos interesses opostos dos dois, porém acaba tornando-se uma relação 
de respeito e admiração ao passo que os dois percebem como são 
parecidos na dedicação às suas carreiras. Ao contrário dos clichês 
românticos da ficção, a relação dos dois não é um conto de fadas no qual 
a mocinha espera impacientemente pelo seu amor. Não há dependência, 
espera ou lado fragilizado. O relacionamento de Leslie e Ben é uma 
consequência da admiração e do sentimento que vemos crescer entre os 
dois, com a colaboração de ambos para o sucesso da relação.  

Em momento algum Leslie pensa fixamente em encontrar um 
parceiro. A sua obsessão é com o seu sonho de ser uma política 
relevante para o povo estadunidense. A protagonista almeja se destacar 
como uma mulher independente, qualificada e bem-sucedida, que possa 
inspirar e ajudar outras mulheres. Ela não compara o sucesso de uma 
relação amorosa com as vitórias em sua carreira. O relacionamento não 
faz parte dos anseios da personagem, ocorre, novamente, em decorrência 
dos acontecimentos. Nas relações que mantém ao longo da narrativa, 
Leslie se impõe como igual aos parceiros e em momento algum assume 
uma postura de dependência, necessidade ou inferioridade.  
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Nas sete temporadas de Parks & Recreation a protagonista tem 
quatro interesses amorosos. No começo da primeira temporada ela 
demonstra ter interesse em seu colega de trabalho, Mark Brandanowitz. 
Ela chega a mencionar para a câmera149 que eles dormiram juntos uma 
vez, seis anos antes. O fato ocorreu apenas uma vez, logo que ela 
começou a trabalhar no governo após uma festa do trabalho, com os dois 
bêbados. Sendo apenas um incidente isolado, eles são apresentados 
como colegas, sem envolvimentos mais profundos. Percebemos que 
Leslie mantém um interesse platônico. Contudo, não há uma exploração 
dos sentimentos da protagonista, ao passo que o romance não ganha 
espaço na trama. Com a concretização da construção das personagens 
ocorrendo no começo da segunda temporada – como colocado no 
começo do capítulo – Leslie é desvinculada de Mark, ficando sem um 
suposto interesse romântico por alguns episódios. 

Embora ocorra com frequência para personagens masculinas, a 
veiculação de mulheres sem interesse amoroso na tela é não ortodoxa 
dentro dos padrões da mídia. Há uma inquietação em deixar a mulher 
sem um par romântico, quase como se a espinha dorsal da caracterização 
do sexo feminino fosse o relacionamento com um homem. Quando 
personagens do sexo masculino não são vinculados a pares românticos é 
frequente assumir que ele é bem-sucedido em sua carreira, muito 
ocupado ou apenas um bon vivant. A homossexualidade é questionada 
para ambos os sexos, mas no caso da personagem mulher sem para 
romântico ela parece mais intrínseca. Parks & Recreation chega a fazer 
piada com o estereótipo, quando Leslie leva Ann, sua melhor amiga, a 
um evento do governo. Por ser uma mulher acima dos 30, solteira, 
acompanhada de uma amiga, os convidados assumem ambas são 
lésbicas. O evento é uma alegoria para a mulher que aparece em esfera 
pública sem a corte de um homem. A aparição de Leslie com uma amiga 
é subjugada como fator não natural, atrelada a sexualidade da mesma. 

Durante a segunda temporada Mark se interessa por Ann. Ann 
antes de retribuir o interesse revela para Leslie o que está acontecendo, 
verificando como a protagonista se sente antes de tomar uma decisão. 
Leslie incentiva Ann a se envolver com Mark. A protagonista é incisiva 
no apoio a Ann e tira Mark completamente de seus interesses. A atitude 
mostra a força da amizade das duas, por ambas as partes, já que Ann a 

                                                        
149 Como a estética da sitcom ocorre no estilo mockumentary, sempre que for 
mencionado neste trabalho que alguém falou para a câmera significa que a fala foi 
dita como se fosse em uma entrevista, no estilo de um documentário. 
	



consulta antes de um possível desentendimento. O relacionamento entre 
as duas é uma das veias feministas da série, demonstrando como 
mulheres podem se apoiar sem competirem uma com a outra – uma 
imensa diferença de Fátima e Sueli em Tapas & Beijos.  

Dando continuidade ao quesito amoroso, Leslie se envolve 
durante a segunda temporada com dois homens. Primeiro com Dave 
Sanderson (Louis C.K.), um policial que se interessa por ela sem que 
Leslie retribua de começo. Quando pede para sair com a protagonista ela 
fica sem reação por acreditar que os dois não tem muito em comum. 
Claramente, Leslie não está procurando uma relação, o que não faz a 
protagonista aceitar o cortejo apenas pelo fato de um homem a estar 
interessado nela. Leslie apenas se convence a sair com Dave quando ele 
demonstra que aprendeu sobre as mulheres que compõem a “parede de 
inspiração”, mostrando que seu interesse por Leslie o inspirou a ler 
sobre mulheres na política. Ela então resolve dar uma chance para a 
relação. 

O relacionamento dos dois tem pouquíssimo espaço na trama, 
durando apenas 5 episódios não contínuos150. Dave acaba sendo 
promovido para trabalhar em outro estado e convida Leslie para se 
mudar com ele. Ela não aceita sair de Pawnee, colocando sua carreira na 
frente da relação. Leslie não fica abalada pelo término, levando o fim do 
relacionamento com naturalidade. Em alguns episódios seguintes, ainda 
na segunda temporada, Leslie começa a namorar Justin, um amigo de 
Ann. O relacionamento em si é pouco duradouro e o ator também tem 
pouca participação.  

Na trama há novamente uma construção que sugere um possível 
conflito entre amigas. Quando Leslie se interessa por Justin, Ann tenta a 
convencer que os dois não combinam. Ao perceber que Ann está 
desconfortável com a ideia dos dois saírem, a protagonista não insiste no 
assunto. Quando Mark questiona Ann sobre Justin, a enfermeira acaba 
revelando que pensava em Justin como uma opção segura para o futuro, 
caso o relacionamento dos dois não funcionasse. Após a conversa, Ann 
percebe que não está sendo justa com Leslie e Mark. Ela pede desculpas 
para ambos e ao fim do episódio, marca um encontro entre Justin e a 
protagonista, selando a superação do problema. 

                                                        
150 Quando falo em episódios não contínuos, digo que mesmo os dois estando 
comprometidos, Dave não está presente em todos episódios. Enquanto a relação dos 
dois dura nove episódios, ele aparece em cinco.  As participações de Dave na trama 
são pequenas e casuais, sem um envolvimento na trama ou uma presença constante, 
como futuramente Ben passa a ter.  
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Mesmo com o cenário pronto para uma divergência entre as duas 
mulheres, a única desavença que ocorre é entre o casal, não entre as 
amigas. Ao ver o desconforto de Ann com a situação, Leslie não a 
questiona sobre os motivos. Ela apenas desiste de seu interesse em 
Justin, não colocando uma possível relação amorosa a frente da 
amizade.  Ao término da situação, Ann demonstra que resolveu seu 
próprio problema com Justin. Mesmo sem conflitos diretos, a amizade 
saí mais fortalecida. Ann não sinaliza estar com qualquer ressentimento 
ao ver os dois juntos.  

Leslie e Justin chegam a namorar, mas mais uma vez, o 
relacionamento da protagonista não dura. Quando a protagonista 
descobre que Justin é um homem narcisista e egoísta, ela termina o 
relacionamento. Leslie não sofre com o ocorrido e leva com 
naturalidade o fim do relacionamento. Ela demonstra sensatez, 
autoconfiança e não é dominada por inseguranças semelhantes as quais 
Fátima e Sueli são atormentadas frequentemente. 

O grande interesse amoroso de Leslie aparece no final da segunda 
temporada, com o envolvimento dos dois começando a ser sinalizado no 
começo da terceira. Ben Wyatt é um funcionário do governo que chega 
a Pawnee para cortar gastos da cidade. Na medida que percebem como 
são semelhantes, os dois começam a se interessar um pelo outro. Como 
o governo de Pawnee impede o relacionamento de funcionários com 
vínculos diretos sob pena de demissão, eles evitam ficar mais próximos. 
Todavia, quando notam que estão apaixonados, acabam optando por 
namorar escondido por um tempo.  

O relacionamento secreto acaba quando Leslie recebe uma 
proposta para concorrer a vereadora, devido seu desempenho no 
departamento. A proposta chega com a condição que ela é escolha entre 
o namoro e a carreira. Tendo que optar entre o sonho de concorrer a um 
cargo público e o homem por qual está apaixonada, ela prefere 
descontinuar a relação. Ben a incentiva na decisão e entrega para Leslie 
um broche eleitoral - o primeiro da sua campanha -  como símbolo do 
apoio.  

Com o decorrer de alguns episódios, transparecem as implicações 
de um casal que se ama, quer se unir, mas não pode. A insatisfação com 
a imposição faz com que Leslie decida retomar o namoro com Ben. Ela 
se declara para o companheiro e os dois decidem lidar juntos com as 
implicações do namoro. Ao anunciar a relação publicamente, eles são 
encaminhados para um júri disciplinar para avaliar a punição pelo 
descumprimento da lei. A primeira audiência é a de Leslie. Conforme 
fica claro que ela poderá ser desligada, Ben decide pedir demissão em 



troca da permanecia de Leslie. Ao saber da decisão do namorado, ela o 
confronta, contudo concorda com a com Ben quando ele argumenta que 
o trabalho em Pawnee é mais importante para ela do que para ele.  

Para compreender Leslie e Ben, é fundamental entender que a 
relação das personagens é marcada por uma parceria incondicional. O 
cooperativismo presente na relação é incomum para os padrões de 
relacionamentos retratados na tela, onde o homem geralmente está no 
comando da relação, exercendo o poder. Durante os últimos capítulos, 
falei sobre as tecnologias de gênero e suas implicações do espectro de 
realidade projetado na ficção. De tal modo, percebemos que as relações 
de poder presentes na ficção despontam nas binaridades dos papéis de 
gênero. Embora haja um certo consenso no tratamento de tal, Parks & 
Recreation se posiciona como uma série que não determina a 
normalidade da ambivalência, utilizando a mesma como conteúdo para o 
humor sarcástico construído na narrativa. Os papéis de gênero em si não 
são aplicados de modo convencional. 

No relacionamento de Leslie e Ben não há delimitações de 
funções de gênero ou diferenciações de poder por causa do sexo. Os 
objetivos de ambos são mantidos, trabalhados em conjunto, sem 
prerrogativas de desistência compulsória. Na sétima temporada, quando 
Leslie e Ben são sondados ao mesmo tempo sobre a possibilidade de 
concorrer ao cargo de Governador(a) de Indiana, eles ponderam quem 
deveria aceitar. Por fim, ao conversar com Leslie, Ben percebe que ela 
tem mais interesse no cargo, já que sonhava com o mesmo desde a 
infância. Em todas as desistências de algum dos dois, não 
acompanhamos sentimentos de rancor ou de cobrança pela atitude 
tomada – há sempre diálogo e compreensão. 

Leslie é uma protagonista ativa, ela provoca os acontecimentos da 
trama. Ela não espera e não é controlada pelos acontecimentos. Quando 
perde seu cargo como Vereadora por estar trabalhando mais do que seus 
colegas de função – todos homens -, Leslie não desiste do serviço 
público. Ela tem o seu momento de luto e em seguida começa a 
replanejar a sua carreira.  Em todas ocasiões em que precisa tomar 
decisões e mudar o rumo da história, Leslie é o fio condutor ativo da 
trama. Lembro que dentro de uma narrativa convencional existem dois 
caminhos regulares para os protagonistas: por uma caracterização 
passiva ou ativa. (MCKEE, 2006). Podemos ter em frente a trama uma 
personagem principal ativa, que induz a história para frente conforme as 
suas próprias atitudes ou uma protagonista passiva, onde o mundo 
fictício traz os acontecimentos até a personagem que apenas reage aos 
mesmos. 
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Leslie é proativa na sua relação com Ben. Ao contrário da forte 
tradição patriarcal estadunidense, a protagonista não assume o 
sobrenome do marido, ela se casa e permanece como Leslie Knope. A 
ideia do casamento e da oficialização é retratada na série não como uma 
forma de propriedade, mas como uma declaração de confiança e 
companheirismo entre os personagens. O conceito de casamento para as 
protagonistas é contrastante entre as séries brasileira e estadunidense. A 
forma com que Fátima e Sueli são de certa forma fixadas pela ideia de 
se casarem é antagônica ao posicionamento individualista de Leslie.  

 
A televisão, as novelas, os romances, as revistas 
em quadrinhos, as revistas em geral, os jornais, a 
internet etc., em seu espaço de recepção e 
interação veiculam representações sobre as 
mulheres, os homens, a sociedade. Imagens e 
textos compõem um mosaico que integra a 
maneira de se perceber o mundo e o desenho de 
sua positividade. (SWAIN, 2001, p.14) 
 

Quando Leslie e Ben são retratados, abrimos uma nova janela de 
exposição de um formato diferenciado de relações. A quebra de 
estereótipos de gênero também deve incluir a desconstrução dos 
estereótipos de relacionamento. Não basta apresentar uma mulher dita 
independente sendo que a mesma é submissa quando se relaciona com 
homens. A imposição do papel protagonista não é sinônimo de 
igualdade social, seja em aspectos de gênero, raça ou religião. A 
idoneidade da libertação feminina se baseia em todos os aspectos da 
cadeia de narrativa apresentada, com a construção de relações iguais em 
todos os âmbitos de sua existência.  

Quando Andy e April revelam que vão se casar, logo após 
começarem a namorar, Leslie tenta convencer a garota a não dar 
continuidade no plano. Como April tem apenas 21 anos, a protagonista 
insiste que ela é muito nova e tem muito o que viver como uma mulher 
solteira. Leslie chega a bolar um plano para impedir que os dois se 
casem. A protagonista acaba ponderando a liberdade de escolha de April 
e a felicidade que ela aparenta, apoiando o casamento da pupila.  

Embora o casamento com Ben ocorra de forma orgânica na 
trama, através do crescimento da relação entre os dois, Leslie não perde 
a sua postura independente. Em um capítulo da sétima temporada, 
Leslie conversa com a babá na frente do marido: “se o Ben me deixasse 
eu ficaria bem. Agora se você me deixar eu não sei o que eu faço!” 



Aproveito a deixa para destacar a forma como a maternidade entra na 
vida da protagonista de Parks & Recreation. Leslie, como Fátima e 
Sueli, não demonstra ambição de ser mãe. Assim como suas relações 
amorosas, a maternidade é um plano coadjuvante mediante ao seu foco 
principal. Contudo, ao decorrer da trama, ela torna-se mãe. 

Quando descobre da gravidez, Leslie fica preocupada em como 
contar para Ben, sem ter certeza que o marido gostaria de ter filhos. 
Nesse momento, mais uma vez, fica claro que a maternidade era algo tão 
alternativo para a protagonista que ela sequer havia discutido a 
possibilidade com o parceiro. Ben recebe a novidade com empolgação, 
mesmo quando eles descobrem que Leslie está grávida de trigêmeos. 
Leslie é aconselhada a ficar de repouso total por se tratar de uma 
gravidez de risco.  Ben, conhecendo a sua companheira, acaba tendo um 
ataque de ansiedade preocupado com o regular alto nível de estresse de 
Leslie. Ela, em si, consegue se manter calma como nunca.  

Leslie continua trabalhando enquanto está grávida, e aceita um 
novo emprego no setor de Parques e Recreação nacional. Estes 
acontecimentos fazem parte do final da sexta temporada. No começo da 
sétima há um pulo temporal de três anos e passamos a acompanhar 
Leslie, mãe de três crianças. Com a nova ambientação, não seguimos a 
gravidez, o nascimento das crianças ou os primeiros meses da 
protagonista como mãe. Com o pulo, passamos direto para uma cena em 
que Leslie está coordenando sua equipe e se preparando para ir até um 
evento onde Ben será homenageado. Em poucos minutos, o roteiro 
revela que ela está teve sucesso na sua nova posição e que Ben, eleito 
deputado, também está despontando. 

Durante o episódio, somos relocados na vida das personagens da 
sitcom, entendendo a nova dinâmica do grupo. Contudo, em nenhum 
momento há citações sobre o que ocorreu na gravidez e na criação das 
crianças até o então. A não dramatização do período inicial da 
maternidade intencionalmente mostrou como a ser mãe não modificou o 
caráter e os objetivos da personagem. Na mitologia popular onde a 
maternidade modifica a mulher e é essencial para a sua felicidade como 
ser existente, deixar como pano de fundo o nascimento de três filhos é 
uma intencionalidade expressiva. 

Na ficção, Gascook identifica que: 
 

“Ser casada/o ou ter filhos é uma forma que tem 
sido usada para contrastar os papéis dos sexos 
feminino e masculinos em uma família (...) o fato 
de mulheres ou homens serem casadas ou ter 
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filhos está menos aparente com o passar dos anos, 
mas mulheres ainda são mais vinculadas a 
imagem da família”151 (CLASCOCK, 2001, 
p.657).  
 

Parks & Recreation quebra esta lógica, por mais que tenha uma 
protagonista casada e que seja mãe. Durante os outros episódios da 
sétima temporada as crianças são mencionadas brevemente e pouco 
aparecem em tela. Os momentos em que vemos as crianças geralmente 
se dão na casa de Leslie quando ela e Ben estão geralmente conversando 
sobre trabalho e são interrompidos por algum afazer ligado às crianças. 
Não há conversas ou subtramas que envolvam as crianças como 
protagonistas, elas têm um papel mais semelhante a um prop152 do que a 
um coadjuvante.  

Durante a sétima temporada, Leslie aceita uma nova promoção 
para trabalhar na Casa Branca. O ano é 2017, quando de mudança para 
Washington DC, ela se despede dos amigos e a cada despedida 
acompanhamos o que ocorrerá com as personagens nos anos seguintes. 
No futuro de April e Andy há uma sequencia em que Andy revela que 
gostaria de ter filhos e April não concorda. Ela então conversa com 
Leslie sobre ser mãe. 

 
APRIL: Tá bom, fala.  
LESLIE: O que? 
APRIL: Você vai me dizer como eu eu o Andy 
deveríamos ter filhos. Você vai me dizer “Eles são 
tão ótimos. Eles vão mudar a sua vida. E sim, eles 
te enlouquecem, mas é tudo válido pela beleza e a 
maestria e a glória dos seus rostinhos na manhã. 
Blá, blá, blá. Sabe porque isso é injusto? Porque 
vocês foram tão sortudos. Vocês transaram uma 
vez e tiveram três filhos e eles são, tipo, 
inteligentes e legais e saudáveis. E agora a vida de 
vocês é perfeita. Mas a nossa vida já é perfeita. E 
sabe mais do que? Crianças são o oposto de seus 

                                                        
151 Tradução livre de “Marital and parental status have been used to contrast the 
male and female roles within the family (...) the parental and marital status of both 
sexes seems to have become less apparent over the years, but females are still 
depicted as more Family oriented”. 
152 Prop são objetos caracterizado como elementos cinematográficos. Props auxiliam 
na trama como objetos, utilizados para altera a história, mas não tendo importância 
como uma personagem.   



pais. Por isso que os filhos de vocês são tão legais. 
Mas eu e o Andy já somos legais, então nossos 
filhos vão ser, tipo, muito chatos e estranhos! Me 
desculpa. Eu não seu o que fazer... Por favor, me 
fala o que fazer! 
LESLIE: O que pode fazer? Não é sobre querer 
que sua vida seja perfeita. A vida de ninguém é 
perfeita. Você decide ter filhos por que você e o 
Andy são um time e vocês estão afim de ter novos 
membros no time.  
APRIL: Então você acha que a gente tem que ter 
filhos?  
LESLIE: Eu não sei se você tem que ter filhos. 
Eu realmente não sei. Mas eu gosto do seu time. 
(Temporada 7, Episódio 13) 
 

 
Nas próximas sequências, acompanhamos que o casal optou por 

ter filhos e que April – assim como Andy – aparentam estar felizes com 
a decisão.  

Como tradicional dentro da narrativa de ficção seriada, as 
coadjuvantes se envolvem em tramas diferentes das dos protagonistas 
com o intuito de acrescentar o conteúdo da série. No caso das 
coadjuvantes de Parks & Recreation, como mencionado anteriormente, 
há muitas histórias que mesmo tomando vias distintas incrementam a 
mensagem de independência geral da sitcom. No quesito de 
maternidade, por exemplo, a gravidez de Ann foi mais problematizada 
do que a da própria protagonista da série. Quando Ann decide que quer 
ser mãe, Leslie questiona a amiga, perguntando se ela não deveria 
esperar conhecer alguém ao invés de fazer tudo sozinha. Ann se opõe a 
Leslie e mesmo com a protagonista tentando a fazer mudar de ideia, 
Ann segue firme no ideal de ser mãe solteira. Indecisa sobre os perfis 
dos doadores anônimos, a enfermeira pensa em convidar Cris, seu ex, 
para doar o esperma para a sua inseminação. 

Cris aceita e os dois começam a se relacionar como futuros mãe e 
pai. Na medida que eles se relacionam, o romance volta a aparece e, no 
fim, eles decidem engravidar da forma tradicional. Quando Ann está 
grávida, eles se questionam sobre se casar e optam por não seguir os 
meios convencionais. O casal pondera a necessidade do matrimônio e 
entendem que não precisam oficializar algo que já é real. A opção dos 
dois não é questionada pelos amigos, apenas por estranhos que são 
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retratados como invasivos e, de certa forma, são ridicularizados aos 
olhos da história.  

Ann trouxe também outros questionamentos sobre o período da 
gravidez. Em um dos episódios ela reclama sobre as mudanças em seu 
corpo, sobre as restrições que as grávidas são obrigadas a ter e da 
relação com o parceiro. “Às vezes eu só quero reclamar e quero que ele 
escute quieto”, Ann relata aos amigos ao reclamar sobre a compreensão 
excessiva do parceiro – traço particular da personagem de Chris Trager. 
Os anseios sobre ser uma boa mãe são trazidos por Ann e por April, não 
por Leslie, demonstrando mais uma vez a importância das subtramas 
para a narrativa seriada ficcional. Com a relevância da maternidade 
ficando de lado na storyline de Leslie, torna-se importante fornecer 
diferentes perspectivas sobre mulheres e maternidade. Donna, por 
exemplo, defende não querer filhos, e em seu futuro ela continua com os 
seus ideais. 

Exaltada na tarefa "divina" de dar à luz aos seres 
humanos, mas ao preço de se ver atrelada e 
delimitada por esta função. Fêmea ou mulher ou 
mulher por ser fêmea? (...) A construção e a 
inferiorização do "ser mulher" aparece como 
resultado de uma essência atrelada a um corpo 
deficiente: fêmea, espírito fraco e superficial, 
moral escorregadia e duvidosa, exigindo 
vigilância constante e a domesticação de sua 
tendência para o pecado. (SWAIN, 2000, p.52) 
 

Swain traz as restrições sociais postas as mulheres pela sua 
capacidade biológica como imposição de um modelo de mulher, uma 
exemplificação do feminino adequado. Pondero que a problematização e 
desglamurização da gravidez em Parks & Recreation não sustenta o 
peso da maternidade como obrigação feminina. A visão da mulher como 
capaz de gerar uma vida, mas não obrigada ou limitada a tal tarefa é 
preponderante na série. Não há uma negação completa dos papéis de 
gênero, contudo há um relevamento da importância do mesmo na 
medida que ele não é aplicado convencionalmente para impor 
contenções.  

Talvez seja neste item uma das maiores semelhanças entre Tapas 
& Beijos e Parks & Recreation. Ambas as séries são progressistas com a 
imposição do papel de mãe às protagonistas. Embora Leslie seja mãe e 
Fátima e Sueli tornem-se madrastas, nenhuma delas é limitada ao papel 
da maternidade.  Em Parks & Recreation a maternidade não é colocada 
de uma forma utópica, sendo retratada de um ponto de vista mais 



realista. A manutenção dos objetivos das personagens sem que haja uma 
modificação vinculada maternidade é semelhante com o que ocorre nos 
relacionamentos na sitcom. As relações amorosas de sucesso, que são 
duradouras, consistem do amadurecimento do casal em conjunto, com o 
trabalho em equipe para fazer a relação funcionar. Em contrapartida, os 
relacionamentos que são breves na narrativa possuem algo em comum: a 
mudança excessiva de uma das partes para se adequar ao parceiro.  

Creio ser importante destacar não apenas como curiosidade, mas 
como uma ferramenta para compreender a importância da presença de 
mulheres no ambiente cinematográfico/televisivo o posicionamento da 
atriz Amy Pohler. Quando Leslie ficou grávida, a atriz revelou aos 
produtores e autores que não queria contracenar com crianças. Em 
diversos depoimentos ela conta que conversou com a equipe e expôs a 
importância de ter o set de Parks & Recreation como um local de 
trabalho entre adultos, onde ela se sentira mulher ao invés de mãe. 
Pohler, mãe de dois filhos – um nascido em meio a segunda temporada 
da série – relatou que o set era um espaço em que ela se sentia ela 
mesma, em que fugia da rotina de sua casa onde era definida por ser 
mãe.  

Com o desabafo de Pohler, a equipe definiu que seriam poucas 
cenas com a presença de crianças e que elas estariam ali apenas como 
uma continuidade da narrativa, mas não como centralizador. Não 
sabemos ao certo se a imposição de Pohler fez os autores repensarem a 
postura de Leslie ou se era algo que já estava nos planos da equipe. 
Contudo, acompanhando a narrativa até o momento em que ela se torna 
mãe, no fim da sexta temporada, é possível observar que a tendência por 
centralizar a trama na carreira de Leslie já era predominante dentro da 
narrativa. O desprendimento dos papéis de gênero, onde há a 
dependência de um relacionamento e um retrato materno batido, foi 
chave dentro da narrativa da série analisada. 

 
4.4 FALHAS NA REPRESENTAÇÃO: LESLIE E O FEMINISMO 
BRANCO HETEROSSEXUAL 
 

Nos Estados Unidos o feminismo nunca surgiu 
das mulheres que de forma mais direta são as 
vítimas da opressão sexista; mulheres que são 
afetadas diariamente, mentalmente, fisicamente e 
espiritualmente; mulheres sem a força necessária 
para mudar as suas condições de vida. São uma 
maioria silenciosa. Um sinal da vitimização delas 
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é que as mesmas aceitam seus destinos sem 
questioná-los de forma visível, sem protestar 
organizadamente, sem mostrar ira ou raiva 
coletiva”153. (hooks, 2004, p.33) 

 
bell hooks começa seu texto Black Women: Shaping Feminist 

Theory observando como Betty Friedman, em a Mística Feminina, 
orquestrou a popularização de um feminismo branco elitista. Enquanto 
Friedman questionava a participação das brancas, de classe média, no 
mercado de trabalho, hooks (2004) argumenta que um terço das 
mulheres dos EUA já trabalhavam na época em que o manifesto foi 
lançado. Embora relevante para aquelas as quais representava, a luta 
erguida por Friedman ignorava os problemas enfrentados por mulheres 
majoritariamente de classes baixas e de etnias minoritárias. 

As preocupações do feminismo proposto por Friedman acabaram 
por segmentar mulheres pobres e negras. “Não falava das necessidades 
das mulheres sem homens, sem filhos, sem moradia. Se ignorava a 
existência de mulheres que não eram brancas, assim como das brancas 
pobres”154 (hooks, 2004, p. 34) O fato de mulheres pobres, não brancas, 
já estarem enfrentavam o mercado de trabalho em condições 
deploráveis, posicionadas em cargos inferiores aos dos homens, não era 
pauta do feminismo branco. O discurso de Friedman se focava em 
liberdade das mulheres se qualificarem em boas universidades e de 
ocuparem vagas elitistas no mercado de trabalho. Em suma, a fala 
demasiada classista era embasada em um ideal de igualdades entre 
mulheres e homens que ironicamente desconsiderava grande parte das 
mulheres e de suas posições sociais. 

A falta de empatia a outras realidades vividas pelas próprias 
mulheres vinda de um movimento que surge da demanda por igualdade 
entre os sexos é contraditória dentro do propósito do movimento em si. 
Friedman foi questionada, o feminismo Branco foi identificado e 
teorizado por autoras de origem não branca. Em Falando em línguas: 

                                                        
153 Minha tradução de “En Estados Unidos, el feminismo nunca ha surgido de las 
mujeres que de forma más directa son víctimas de la opresión sexista; mujeres a las 
que se golpea a diario, mental, física y espiritualmente; mujeres sin la fuerza 
necesaria para cambiar sus condiciones de vida. Son una mayoría silenciosa. Una 
señal de su victimización es que aceptan su suerte en la vida sin cuestionarla de 
forma visible, sin protestar organizadamente, sin mostrar ira o rabia colectiva” 
154 Minha tradução de “No hablaba de las necesidades de las mujeres sin hombre, ni 
hijos, ni hogar. Ignoraba la existencia de mujeres que no fueran blancas, así como de 
las mujeres blancas pobres” 



uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo, Glória 
Anzaldúa tenta unificar a luta: “Minhas queridas hermanas, os perigos 
que enfrentamos como mulheres de cor não são os mesmos das 
mulheres brancas, embora tenhamos muito em comum. Não temos 
muito a perder —nunca tivemos nenhum privilégio”. (ANZALDUA, 
2000, p.209). Contudo, é inegável que o feminismo branco tenha 
tomado espaço dentro do discurso feminista por encontrar espaços não 
explorados com vozes apagadas e não propagadas como escreve hooks 
no primeiro parágrafo.  

Impreterivelmente, o sexismo é abordado, questionado e 
ridicularizado dentro de Parks & Recreation. Leslie é branca, entretanto 
todas as outras coadjuvantes mulheres da série são não caucasianas. 
Embora o sexismo seja retratado majoritariamente em torno das tramas 
que assolam a protagonista, observamos em uma série de momentos 
como as outras personagens mulheres lidam com o patriarcado. Ao fim 
deste capítulo, ponderando a análise da sitcom apresentada, é possível 
chegar a conclusão de que Leslie é uma protagonista feminista. 
Podemos interpretar a sitcom como uma narrativa feminista. Todavia, 
dentro do estudo proposto, questiono: seria o feminismo apresentado em 
Parks & Recreation mais próximo das lutas reivindicadas por Friedman 
ou a sitcom busca o feminismo interseccional como o que hooks e 
Anzaldúa propõem?  

Não há uma diferenciação causada pela cor das mulheres da 
trama em Parks & Recreation. Ainda que todas enfrentem sexismo, 
nenhuma é confrontada com racismo. Donna (negra) é empreendedora e 
independente. April (latina) é inteligente, bem-sucedida. Ann (mestiça) 
é solidária, competente. Todas vencem em suas carreiras, não dependem 
de homens e crescem para serem (ou no caso de Donna ela já era) bem 
resolvidas. As etnias não limitam as personagens em suas aspirações, 
nem se colocam como impedimento para algo. Todavia, as três passam 
por situações onde ser mulher acaba tornando-se um obstáculo em suas 
funções. É cabível interpretar a falta de interação com outras variações 
de preconceitos com uma tentativa de normalizar a situação e as 
possibilidades de todas personagens perante a tela.  

Entre as séries mencionadas no segundo capítulo, citei Julia, onde 
a protagonista é uma enfermeira negra vivendo em um bairro branco em 
plenos anos 1970. A grande crítica da série, que ineditamente colocava 
uma mulher negra protagonizando uma narrativa seriada, foi exatamente 
a falta de perspectiva da personagem enquanto a sua posição no mundo 
contemporâneo. Apesar de sua cor, Julia não vivia problemas que outras 
negras mães solteiras viviam. A falsa aceitação que era transposta pelas 
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telas acabava dando o tom de uma série que ignorava conflitos raciais. 
Ainda que a narrativa propusesse um mundo com igualdade entre 
brancos e negros, a proposta em si é falha quando analisamos a estrutura 
de um mundo utópico inviabilizando debates reais. Ignorar todo o 
contexto social da atualidade propondo uma normalidade inexistente é 
como apagar o que ocorre no mundo real. 

A apatia, mesmo que bem aplicada ou bem-intencionada, faz com 
que haja um senso de esquecimento e irrelevância de um problema 
existente. Ignorar o racismo não faz com que o mesmo desapareça, 
apenas o apaga de uma discussão na qual ele deveria ser abordado. Ao 
assumir a luta feminista como a luta de mulheres brancas de classe 
média que queriam trabalhar, Friedman fez um recorte da situação da 
mulher conforme o que foi mais conveniente para a mesma. Em uma 
comparação direta, uma narrativa que ignore outros tipos de 
preconceitos vividos por mulheres também se trata de um recorte feito. 
Este, no ambiente de um sitcom, se dá a partir de uma realidade 
determinada a partir do que convém aos autores, diretores e 
principalmente, aos produtores da série. 

Considero importante na finalização deste capítulo ponderar o 
que o texto deixou de cobrir. Claramente, a seleção acaba se tornando 
uma forma de isenção dentro de uma narrativa. Para a avaliação de 
Parks & Recreation é significativo entender o que a sitcom ignorou. 
Regina Dalcastagnè pontua em Quando o preconceito se faz silêncio: 
relações raciais na literatura contemporânea “o problema que se aponta 
não é de uma imitação imperfeita do mundo, mas a inviabilização de 
grupos sociais inteiros e o silenciamento de diversas perspectivas 
sociais” (DALCASTAGNÈ, 2014, p.205). Embora a autora dirija suas 
críticas a pesquisa feita sobre Literatura Brasileira, utilizo as mesmas 
lentes de Dalcastagnè para focar no problema de representação que 
existe no mundo ficcionais, mais especificamente na ficção seriadas de 
sitcoms.  

A representatividade nas telas traz um encargo: as poucas 
personagens diferentes do padrão dominante precisam representar as 
pessoas diversas que não se veem na tela ou que quando se veem são 
estereotipadas pelo mesmo grupo dominante. Se perpetuar estereótipos 
distribui a visão construída por pessoas que não compartilham a visão 
das “minorias”, ignorar a existência dos mesmos também não contribui 
para que eles sejam exterminados. Parks & Recreation quebra 
estereótipos ao colocar Donna como uma mulher negra bem-sucedida, 
sem filhos, e não colocar April com sotaque latino. Contudo, em sua 
narrativa, as duas não demonstram a dura realidade de outras mulheres 



de suas raças como elas são alegorias para as dificuldades enfrentadas 
por mulheres no mundo contemporâneo.  

O debate sobre sexismo, ainda que planificado descaracterizando 
raça, contesta o machismo. Porém, o mesmo deixa de lado outras lutas 
provadas essenciais para o feminismo. bel hooks argumenta contra a 
inclinação do “feminismo moderno” em ignorar outras lutas ao 
compreender a opressão atinge a todas da mesma forma.  Para a autora, 
há uma displicência em avaliar a relevância da supremacia branca, e 
como patriarcado e capitalismo estão alinhados em termos de políticas 
raciais, sociais e de gênero. “O racismo é abundante na literatura das 
feministas brancas, reforçando a supremacia branca e negando a 
possibilidade que as mulheres se vinculem politicamente atravessando 
fronteiras étnicas e raciais”155 (hooks, 2000, p. 35).  

Insistir no feminismo branco não avança a visão de igualdade 
entre os gêneros que o próprio movimento propõe. Enquanto mulheres 
não caucasianas, de classes baixas, não heteronormativas, forem 
ignoradas pelo movimento feminista a luta permanecerá incompleta, 
agregando apenas um recorte do grupo o qual diz representar. No 
quesito de representatividade nas telas, a questão vai além da presença 
de mulheres não brancas e até das brancas. É necessário analisar como 
elas estão sendo retratadas e se o protagonismo ou a participação na 
trama não passa de um conceito semelhante a de uma “personagem 
Token”156. Tal debate, se estende mais profundamente no próximo 
objeto, Capítulo 5 - Representatividade nas séries a partir do Teste F: 
Intersecções e Divergências no Retrato de Fátima, Sueli e Leslie. 

 
 
 
 
 

                                                        
155 El racismo abunda en la literatura de las feministas blancas, reforzando la 
supremacía blanca y negando la posibilidad de que las mujeres se vinculen 
políticamente atravesado las fronteras étnicas y raciales 
156 A palavra inglesa Token é utilizada como uma expressão para algo utilizado 
como um símbolo. No caso quando uma ficção possui apenas uma personagem 
negra, é utilizada a expressão “Token Black” que significa que apenas uma 
personagem negra foi inserida na narrativa apenas para cumprir uma espécie de 
“cota” e não ser classificada como uma ficção que excluiu o grupo em questão.  
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CAPÍTULO 5 
 
REPRESENTATIVIDADE NAS SÉRIES A PARTIR DO TESTE  
F: INTERSECCÕES E DIVERGÊNCIAS NO RETRATO 
DAS PERSONAGENS 

 
Nos últimos dois capítulos esta tese apresentou uma análise 

detalhada de duas sitcoms: uma brasileira e uma norte-americana. 
Ambas apresentaram particularidades narrativas, ainda que escolhidas 
por terem características semelhantes. As diferenças expõem problemas 
individuais que as diferem na construção do sentido ainda que habitem o 
mesmo gênero e subgênero. Contudo, também foi possível observar 
através da comparação problemas análogos que nos remetem a lugares 
comuns na estrutura ficcional. Analisando os signos da ficção seriada de 
forma mais abrangente, concluímos que o formato em si não impede 
narrativas lideradas por mulheres de trazerem uma narrativa tão sexista 
como uma guiada por um homem. 

Ao estudar a representatividade presente nas séries, é possível 
notar similaridades na construção das narrativas das estruturas ficcionais 
como um todo. Os problemas da literatura, do cinema, da publicidade, 
estão presentes também no formato televisivo – seja em drama ou na 
comédia. Por mais que o gênero possa facilitar abordagens, a construção 
da narrativa como um todo, em termos de storytelling, bebe da mesma 
fonte histórica, com raízes na poética de Aristóteles. Assim, narrativas 
de meios diversos são interligadas pela forma em que são contadas, 
embora tenham suas próprias caraterísticas e méritos.  

Dentro das semelhanças narrativas encontramos problemas de 
representação intrínsecos na representatividade tradicional apresentada 
do meio midiático. O ponto de partida aristotélico, o homem branco 
continua delineando os moldes de representação até os dias atuais, 
estabelecendo uma base frágil quando exposta a problematizações 
culturais e sociais contemporâneas. Os problemas de representatividade 
transitam em áreas pontuais, assim, se repetindo em diferentes mídias, 
acirrando preconceitos e estereótipos seculares (hooks, 1990; DOW 
1996; DALCASTAGNE, 2002;). A reprodução dos parâmetros acaba 
por permitir uma comparação simplificada, com resultados constantes, 
mesmo tratando-se de uma ciência não exata. 

As falhas na representação não podem ser limitadas a quantidade, 
devendo considerar a qualidade do que é apresentado. Dialogando com a 
exclusão das mulheres nas telas, Sharon Smith fala sobre representação, 



focando no déficit de qualidade na construção das personagens, algo que 
a autora levanta como corriqueiro na ficção. 

Mulheres, em sua plena forma humana, foram 
quase que completamente deixadas para fora do 
cinema. Não é surpreendente, já que mulheres 
também foram excluídas da literatura. Quer dizer, 
desde o início elas estavam presentes, mas não em 
caracterizações que uma pessoa com o mínimo de 
respeito próprio conseguiria se identificar com” 157 
(SMITH, 1999, 14p.) 

 
Smith compara os meios na medida em que ambos são 

excludentes e dominados majoritariamente por protagonistas e 
personagens masculinas. Para a autora, o foco principal de quem escreve 
histórias ficcionais é narrar a trama da forma mais atraente, causando 
mais empatia com o leitor visando o entendimento do que foi criado. 
Assim, Smith considera que a politização das personagens não entra no 
objetivo principal dos autores, sendo que a quebra de estereótipos ou a 
problematização das tramas raramente transita na criatividade dos 
escritores.  

Em Feminism is for Everybody, bell hooks fala sobre como o 
movimento ganhou espaço dentro da academia, reiterando a importância 
do estudo da representação das mulheres em geral.  “Críticas feministas 
de cânones acadêmicos ou literários de autoria de homens apenas expões 
as escolhas tendenciosas baseadas no gênero. Estas são centrais para 
abrir espaço para a recuperação de trabalhos de mulheres e para a 
produção contemporânea de trabalho sobre e por mulheres”158 (hooks, 
2015, p.20). A visão direcionada, apontada por hooks, é inerente nas 
produções culturais levando a um retrato danoso à imagem de mulheres, 
especialmente não-brancas. Através das pontuações de tantas teóricas, 
nos vemos diante a necessidade de derrubar essencialismos de 
representatividade e compreender que a análise da representação das 
mulheres é substancial para encontrarmos as falhas que os meios 
culturais carregam ainda hoje. 

                                                        
157 Tradução livre de “Women, in any fully human form, have almost completely 
been left out of film. Yet is not surprising, since women were also left out of 
literature. That is, from its very beginning they were present, but not in 
characterizations any self-respecting person could identify with”.  
158 Tradução livre de “Feminist critiques of all-male canons of scholarship or literary 
work exposes biases based on gender. Importantly, these exposures were central to 
making a place for the recovery of women’s work and contemporary place for the 
production of new work by and about women”. 
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Dwight Brooks e Lisa Hébert vão ao encontro do pensamento de 
hooks no capítulo Gender, Race, and Media Representation (2006). Ao 
elucidarem a importância dos estudos na área de mídia, os autores 
explicam a relevância da crítica cultural, compreendendo o 
funcionamento da representação midiática na construção de papeis 
sociais. 

Muito do que audiências conhecem e se importam 
com é baseado em imagens, símbolos e narrativas 
no rádio, televisão, filme, música e outras mídias. 
Como individuais constroem as suas identidades 
sociais, como eles vêm a entender o que significa 
ser homem, mulher, preto, branco, asiático, latino, 
indígena, - até rural ou urbano – é moldado pelos 
textos comerciais produzidos pela mídia para 
audiências que são cada vez mais segmentadas 
pelas suas construções sociais de raça e gênero159.  
(BROOKS e HEBERT, 2006, p.297) 

 
A crítica cultural deu respaldo para o exame das séries aqui 

estudadas, tendo em vista que através da análise crítica de conteúdo 
expomos os problemas com clareza, visando desestimular 
representações preconceituosas de ganharem espaço na mídia. A crítica 
sobre o conteúdo produzido facilita a identificação de percalços de 
representação, resultando em uma melhoria na qualidade do conteúdo 
apresentado. Ao comparar a evolução das séries norte-americanas e das 
séries Brasileiras, fica claro como o cenário de pouca pesquisa e pouca 
análise em âmbito nacional fez crescer uma disparidade entre a 
representação apresentada no conteúdo majoritariamente estadunidense 
comparado com o brasileiro.  

Com o aprofundamento da pesquisa sobre representatividade nas 
telas dos Estados Unidos observamos um aumento qualitativo e 
quantitativo no conteúdo audiovisual produzido e exibido. Em 
contrapartida, no Brasil os números de representatividade nas séries se 
mantiveram estáveis ao longo dos anos, ainda que a produção nacional 

                                                        
159 Tradução livre de “Much of what audiences know and care about is based on the 
images, symbols, and narratives in radio, television, film, music, and other media. 
How individuals construct their social identities, how they come to understand what 
it means to be male, female, black, white, Asian, Latino, Native American—even 
rural or urban—is shaped by commodified texts produced by media for audiences 
that are increasingly segmented by the social constructions of race and gender” 



tenha aumentado160. Justifico com base no conteúdo desta pesquisa que 
a falta de crítica ao conteúdo nacional colabora com o prolongamento da 
falta de representatividade nas séries.  A representatividade deve ser 
exibida nas telas e a falta da mesma criticada para abrir o espaço para o 
dialogo da necessidade social de representação de grupos no 
audiovisual. Dwight E. Brooks e Lisa P. Hébert reiteram a importância 
de estudos na área como fator de exposição as diversas formas nas quais 
a mídia constrói retratos sociais: 

Diversos estudos demonstraram como 
representações multifacetadas desafiam 
construções estáticas, deixando, por sua vez, um 
espaço ambivalente para definições alternativas de 
gênero, raça ou até sexualidade. Nossa pesquisa 
precisa continuar por estes caminhos anti 
essencialistas, especialmente afrontando o 
backlash e os ideais conservadores que buscam 
promovem a implementação de políticas 
retrógradas de diferenciações. A mídia vai 
continuar tendo um papel predominante nessas 
lutas, tonando o trabalho dos pesquisadores de 
mídia ainda mais importante. 161 (BROOKS e 
HEBERT, 2006, p. 312) 
 

Organizações de pesquisa provaram ser essenciais ao logo dos 
anos para expor dados que comprovam as condições sociais, violência e 
vulnerabilidade aplicada a grupos minoritários. Argumento que estudos 
dentro do meio midiático são fundamentais já que possuem o mesmo 
poder – atentar os desinformados sobre as disparidades. Como resultado 
da exposição dos dados, podemos perceber que há uma cobrança maior 
da sociedade para que os números sejam amenizados. Assim, a pesquisa 

                                                        
160 Dados com base nas pesquisas As Mulheres na Sitcom Brasileira: Um 
Levantamento Sobre as Protagonistas das Séries de Comédia da TV Paga Durante a 
Última Década (FRIEDRICH, 2016) e pesquisas da revista Gênero e Número 
(disponível em: www.generoenumero.midia) 
161Tradução livre de “The research described in this chapter has exposed the various 
ways the media construct monolithic notions of race and gender. Several studies 
have demonstrated how layered representations challenge static constructions, 
leaving, in turn, ambivalent space for alternative definitions of gender, race, and 
even sexuality. Our scholarship must continue along these antiessentialist paths, 
especially in the face of backlash and conservative ideals that seek to promote and 
implement a regressive politics of difference. Media will continue to play a 
prominent role in these struggles, making the work of media scholars all the more 
important” 
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pode levar a melhoria da representação, incluindo a população que é 
excluída das telas – ou quando ganha espaço, é retratada em 
estereótipos. Em Feminism and Pop Culture, Andi Zeisler coloca: 
“Televisão foi, para a maior parte das mulheres, o primeiro lugar que 
elas se viram representadas (...) Sem a limitada imagem das mulheres na 
cultura pop, muitas mulheres no mundo real não teriam se inspirado 
para brigar por mais e melhores representações de si mesmas”162 ( 
ZEISLER, 2008, p.9). 

A compreensão da representação e da crítica cultural nos traz a 
fala de Stuart Hall em Cultural Identity and Diaspora (1998) onde o 
autor destrincha representação cinematógrafica colocando que a 
identidade é construída dentro da representação, não fora da mesma 
(1996). Assim o estudo da representatividade nos leva a compreensão da 
mensagem geral que está sendo passada com os signos da linguagem 
audiovisual, sendo possível codificar mensagens problemáticas partidas 
de princípios excludentes. Contudo, a representação ajuda a construir 
uma nova forma de se enxergar dentro do texto apresentado. Dow 
dialoga com Hall, ao afirmar que “Criticismo não é sobre descobrir ou 
reportar significados nos textos. Criticismo é uma atividade 
performática, que em algum sentido, é dedicada a criar significados163” 
(DOW, 1996, p. 3-4). Portanto, a crítica cultural de representatividade 
nos abre portas para uma compreensão do significado das estruturas 
fictícias apresentadas no audiovisual. 

“Cultura influenciando o conteúdo 
cinematográfico e vice-versa – isso precisa 
continuar como um ciclo vicioso. Eu acredito que 
a publicação de pesquisas é o primeiro passo para 
convencer pessoas que o problema existe e falar 
do que o mesmo consiste (...) corrigir estereótipos 
vai abrir um novo mundo no cinema”164  (SMITH, 
1999, p. 19) 

                                                        
162 Tradução livre de “Television was, for most women, the first place they saw 
themselves represented. (...) Without pop culture’s limited images of women, many 
actual women in the real world might not be inspired to fight for more and better 
representations of themselves” 
163 Tradução livre de “Criticism is not about discovering or reporting the meaning in 
texts. Rather, it becomes a performative activity that is, in some sense, dedicated to 
creating meaning” 
164 Tradução livre de “Culture influencing film content, in turn influencing culture – 
this need not continue to be a vicious circle. I believe publication of research is the 
first step to convince people a problem exists and what it consists of (...) Correcting 
stereotypes will open up a new world of film” 



 
Dando continuidade a fala de Smith, volto o foco da análise para 

o material desta tese, resumo nas próximas páginas os resultados obtidos 
até então. Creio que há duas abordagens críticas essenciais ao conteúdo 
estudado. A primeira revolve no retrato da mulher como protagonista. 
Na medida que tanto Tapas e Beijos como Parks and Recreation dentro 
de suas similaridades de formato apresentam protagonistas mulheres, 
poderíamos assumir que a representatividade se daria de forma 
semelhante em ambas as sitcoms. Ao passo que analisamos as duas, 
observamos duas formas distintas de protagonismo feminino, 
sinalizando dois caminhos possíveis e comuns na ficção seriada. A série 
brasileira tende a estereotipar as mulheres ao passo que Parks and 
Recreation se volta a desconstruir estereótipos de gênero. Logo, a partir 
da análise dos perfis de Fátima, Sueli e Leslie podemos desmistificar a 
pressuposição de que uma série com uma mulher protagonista seja 
sinônimo de representatividade não estereotipada.  

Contudo, me atenho aqui ao fato de que duas mulheres em 
posição de protagonismo ainda diferem Tapas & Beijos de outras série 
centradas em núcleos inteiramente masculinos. Concluo a partir das 
análises que embora falha, a representatividade ainda traz a mulher para 
o lugar de protagonismo, abrindo portas para críticas e cobranças. Com 
os achados, percebemos que ao realizar uma análise sobre conteúdo não 
podemos tomar uma postura superficial apenas se baseando em dados 
quantitativos. A qualidade da representação precisa ser valorizada, caso 
contrário estimulamos a criação dos ditos tolkens.  

Ainda considerando a quantidade de mulheres protagonista, 
torna-se necessário o estudo sobre a forma com que elas são 
representadas além do critério numeral. Este parâmetro é válido também 
para qualquer minoria das telas, seja personagens não brancos, não 
heterossexuais e/ou fora do padrão estético ou tantos outros. Dar espaço 
para alguém que geralmente é excluído das telas não é o suficiente para 
garantir uma repesentação livre da superficialidade dos estereótipos. 
Assim, uma análise de representatividade deve combinar critérios 
quantitativos com qualitativos para chegarmos a resultados mais 
pertinentes. 

Ao estudar o conteúdo de séries com base na teoria feminista, 
destaco também a necessidade de se descolar apenas da análise sobre a 
presença da mulher branca heteronormativa, dentro dos padrões de 
beleza. Creio ser necessário levar em conta outros aspectos para 
realmente avaliar a representatividade do texto em debate. Para que uma 
análise não assuma uma postura simplista, dividindo o conteúdo apenas 
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entre o protagonismo de mulheres e homens, precisamos criar novos 
critérios de avaliação que equilibrem o quantitativo com o qualitativo.  

Assim, chegamos a segunda abordagem observada, com a 
necessidade na análise de outra análise das ficções seriadas. Nos últimos 
capítulos ressaltei o fato de todas personagens protagonistas, em ambas 
as séries, serem heterossexuais. A falha na representatividade nos 
universos de Tapas & Beijos e  Parks and Recreation é clara no núcleo 
das personagens principais da série. Todavia, narrativas seriadas, por via 
de regra, não se prolongam apenas com núcleos de protagonista, já que 
por sua extensão elas necessariamente precisam de personagens 
coadjuvantes. Neste quesito, notamos que similaridade entre ambas as 
séries não se mantém, ao passo que ambas possuem abordagens 
diferentes na representação de personagens coadjuvantes.  

Eventualmente nas duas séries há coadjuvantes fora da 
cisheteronormatividade. A forma na qual estes são representados nas 
duas sitcoms é bem distinta. Aos coadjuvantes homossexuais de Parks 
and Recreation, a sexualidade é apresentada sem implicações. Em 
contrapartida as personagens gays e trans de Tapas & Beijos são alvo de 
piadas pejorativas, seguindo os clichês de comportamento, vestimenta e 
até propagando preconceito entre elas mesmas.  

Observando esta segunda abordagem, podemos notar que mesmo 
com uma falha na representatividade contida no núcleo principal, a série 
pode ser inclusiva ao trazer personagens não heteronormativos para a 
trama (ainda que no núcleo de apoio). A representação dos 
coadjuvantes, contudo, precisa ser avaliada como na primeira 
abordagem – além dos números. Parks and Recreation tem menos 
personagens não heterossexuais do que Tapas e Beijos. Ainda assim, a 
série brasileira traz todas as personagens homossexuais e transexuais 
como aberrações, estampadas como piadas na narrativa. A existência 
das personagens é inteiramente dedicada à punchlines, com a aparição 
ocorrendo apenas em momentos de alívio cômico. Vemos que uma 
avaliação apenas da quantidade falha quando não examinada juntamente 
com a qualidade da representação. 

Nas duas situações listadas acima, observamos que os critérios de 
representatividade precisam incluir subcategorias de análise, não se 
fixando no protagonismo ou na abordagem numeral. Assim como uma 
protagonista mulher não é garantia de uma série que represente a mulher 
fora de um estereotipo, a não inclusão de uma personagem homossexual 
no núcleo principal não significa que a narrativa é homofóbica ou 
preconceituosa. A coleta de dados subsequente da análise não pode ser 
baseada apenas em julgamentos quantitativos ou superficiais. Fica claro 



com a investigação feita ao longo desta tese que quantidade e qualidade 
precisam ser analisados em conjunto para chegar a um estudo mais 
completo do que é visto nas telas. Como resultado dos achados, destaco 
a importância do método de Análise de Conteúdo para a pesquisa 
apresentada aqui. 

 
5.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO E A CONCEPÇÃO DO TESTE F 

 
Na obra Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som Martin 

Bauer e George Gaskell falam sobre os diferentes métodos de análise de 
meios culturais. Os autores afirmam que “A Análise de Conteúdo é 
apenas um método de análise de texto desenvolvido dentro das ciências 
sociais empíricas” (BAUER e GASKELL, 2002, p.190). Assim ambos 
qualificam a Análise de Conteúdo como uma metodologia de pesquisa 
científica valida, creditada por ser uma simbiose de processos que 
tratam especificamente de uma área onde o estudo não é possível por 
formatos mais tradicionais.  

Atualmente a ferramenta de medição de representação nas telas 
mais utilizadas é o popular “Teste Bechdel”. O teste é a ferramenta de 
análise de filmes que mistura critérios de pesquisa quantitativa e 
qualitativa, buscando um enquadramento rápido, efetivo, na medida que 
as perguntas são binárias: sim ou não. Os três critérios para o filme ser 
aprovado no teste Bechdel são: 

 
1) Pelo menos duas mulheres com nomes. 

 
2) As personagens mulheres precisam ter pelo menos uma 

conversa entre si. 
 

3) O diálogo não pode ser sobre homens. 
 
 
Começo a explicação com o critério um: mediante a estrutura do 

Bechdel, para o filme ser representativo ele precisa ter ao menos duas 
mulheres que tenham nome. A exigência se dá ao fato das pessoas só 
serem consideradas personagens se tiverem um nome – caso contrário 
são atores de background action165. A relevância que as mesmas têm 

                                                        
165 Podemos separar os atores em um filme em três núcleos: 1) o núcleo principal, 
com os atores protagonistas; 2) o núcleo de apoio, com os coadjuvantes que 
auxiliam o elenco principal na narrativa, mas não possuem enredos próprios; 3) o 
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para a trama ou o impacto narrativo de suas existências não são levadas 
em conta. Ambas mulheres podem aparecer apenas uma vez no filme e 
contanto que tenham nome se encaixam na exigência. 

Seguindo para o segundo critério, encontramos a necessidade de 
um diálogo entre as duas personagens. Não há determinação de duração. 
Há uma delimitação de tema, proposta pelo critério três que não permite 
a conversa das personagens ser sobre um homem. Assim, uma conversa 
pode ser composta por três linhas de diálogo, contanto que haja uma 
interação simples entre as mulheres. Uma troca de palavras sobre o 
tempo já é o suficiente para aprovar um diálogo nas duas categorias. 

O teste Bechdel se instaurou como a grande ferramenta de 
medida de narrativa, ainda que não tenha evidências teóricas. O seu 
surgimento se deu em uma coluna da cartunista Alison Bechdel, em 
1985 quando uma personagem da tirinha “Dykes to watch for” 
questionava a presença das mulheres no cinema. Na última década o 
teste ganhou relevância, sendo inclusive adotado por estúdios de 
produção cinematográfica e redes de exibição de filmes. No site 
https://bechdeltest.com/ há uma lista constantemente atualizada de 
filmes, relatando se os mesmos estão preenchendo os pré-requisitos do 
teste. Dentro da academia o teste não é consenso, sendo adotado por 
parte dos teóricos, mas criticado pela maioria. Em How movies with 
female presence fare with critics Andrew Lindner e  Ziggy Schulting 
destrincham o teste Bechdel para argumentar sobre a má representação 
das mulheres. Após utilizarem por diversas vezes o teste, as autoras 
colocam “apesar do teste Bechadel ter sido usado em estudos anteriores 
e oferecer uma medida rudimentar de como as mulheres são 
representadas tendo vidas independentes de homens, o teste não é uma 
medida para regular a representação como positiva ou negativa, 
estereotipada ou não”166” (LINDNER e SCHULTING, 2017, p.5) 

Em suma, o teste Bechdel permite que cineastas coloquem duas 
mulheres, sem relevância alguma para trama, tendo um diálogo 
irrelevante de 10 segundos a creditarem seu filme como uma obra que 
representa, ou dá voz, as mulheres na tela. Embora proponha aumentar a 
participação das mulheres no audiovisual, argumento que o Bechdel 

                                                                                                                     
núcleo de figuração, com atores que não participam da trama efetivamente e que nos 
créditos do filme não listados como figurantes, não pelos seus papéis como atores. 
166 Livre tradução de “though the Bechdel Test has been used in previous studies and 
offers a rudimentary measure of whether women are depicted as having lives 
independent of men, it is not a measure of whether the depiction of women is 
positive or negative, stereotypical or counter-stereotypical” 



funciona como um token de representação, uma espécie de cotas mal 
aplicada que gera resultados praticamente nulos. Não há uma 
preocupação na multifacetagem das personagens ou a composição da 
trama em si. Há três regras a serem seguidas, de forma quase que 
inteiramente quantitativa, sem análise de conteúdo. Abro uns parênteses 
aqui para colocar que incrivelmente, ainda com regras tão permissivas, 
em 2016 um terço dos 50 filmes mais vistos do ano conseguiram falhar 
na avaliação167.  

Avaliando o Teste Bechdel, argumento que a Análise de 
Conteúdo do teste é superficial, contradizendo o próprio princípio da 
mesma de acordo com Martin Bauer e George Gaskell. Quando 
consideram que a “Análise de conteúdo faz uma ponte entre um 
formalismo estatístico  e a análise qualitativa dos materiais” (BAUER e 
GASKEL, 2002, p.190) os autores sugerem que a combinação dos 
métodos qualitativo e quantitativo gere uma análise mais profunda, onde 
os números são reativados com o conteúdo e vice-versa.  

O Bechdel, apresenta uma tentativa de ponte, porém, ela não 
chega a estabelecer um paralelo real com ambos os lados. Visto que o 
conteúdo do diálogo entre as mulheres não é pensado de forma analítica 
além de ser ou não sobre homens, o teste permanece se estabelecendo 
meramente como uma metodologia quantitativa. As outras perguntas – 
sobre o nome da personagem e se existem mais de duas mulheres no 
filme – apenas confirmam o caráter quantitativo do teste. Afinal, se uma 
personagem não tem nome ou fala, com meras exceções de filmes 
específicos, a relevância da mesma para o filme deve ser perto de 
zero168.   

                                                        
167 https://projects.fivethirtyeight.com/next-bechdel/ 
168 Dentro do processo de escrita para roteiro há uma antiga norma bem disseminada 
entre autores que diz que se a sua personagem pode ser substituída por uma carta ou 
um objeto, quer dizer que ela não deve estar no filme. No caso de personagens sem 
nome, com falas irrelevantes, o princípio se aplica tornando a mesma dispensável 
para a trama.  



220 
 

 
O Bechdel ganhou fama analisando filmes, no formato padrão 

onde a narrativa é única, por volta de duas horas e sem continuidade. Ao 
ser aplicado em séries, o teste consegue ser ainda menos eficiente. 
Como mencionado anteriormente, uma série demanda mais 



personagens, com mais linhas de acontecimento e storylines do que um 
filme. Por questões lógicas, é necessário criar uma teia de tramas mais 
complexa com a ficção seriada tendo em vista a permanência da 
conexão com a história. Em decorrência da participação de mais 
personagens, fica mais fácil a construção de tolkens, personagens que 
estão presentes, mas poderiam ser substituídos por elementos materiais. 

Identifico, portanto, que adicional à falha na análise qualitativa 
do conteúdo, o teste Bechdel também se prova pouco efetivo na crítica 
de séries, tendo em vista que o seu potencial é ainda mais limitado 
quando estendemos o tempo de cobertura.  Mesmo que aplicado em uma 
estrutura que julgue capítulos e/ou episódios, a formatação da trama 
com mais personagens e maior extensão permanece reinando na 
narrativa fechando as portas para uma aplicação mais precisa do teste.  

Destaco também a falta da análise de outros elementos do 
feminismo no teste Bechdel. Atento para a fala das mulheres do projeto 
Eskalera KaraKola, um centro feminista espanhol. No livro  Otras 
inapropiables: Feminismos desde las Fronteras elas destacam a 
importância de incluir outras análises além de puramente a presença da 
mulher. “Feminismos situados, mestiços e intrusos, com lealdades 
divididas e desapego de pertences exclusivos” (KARAKOLA, 2004, p. 
10) são essenciais para a inclusão de perfis diversos, não tornando uma 
análise feminista em um estudo excludente. O Bechdel é um teste raso 
no sentido que não verifica a inclusão de mulheres não brancas, não 
heteronormativas, ou sequer questiona padrões de beleza.  

A popularidade e fácil aplicação do teste não pode ser negada, 
mas pode ser contestada. Se a academia e o mercado cinematográfico 
insistem em utilizar uma ferramenta claramente defeituosa para 
questionar a representação, podemos verificar o tamanho da necessidade 
de uma ferramenta semelhante. Desde de que começou a ser aplicado 
por estúdios cinematográficos e críticos de cinema, o teste conseguiu 
alertar sobre a falta da presença representativa da mulher nas telas, ainda 
que com muitas falhas.  

Ao notar a ineficiência do Bechdel em relação aos dados obtidos 
na pesquisa que desenvolvi, resolvi identificar as falhas do teste e as 
sobrepor aos problemas que encontrei nas séries que analisei. Fui em 
busca de uma ferramenta popular, já existente, que cooperasse na análise 
mais complexa de obras audiovisuais. Não encontrei uma ferramenta 
que facilite a Análise de conteúdo de séries e conteúdos audiovisuais da 
perspectiva feminista. Assim, identificando as problemáticas,  pensei  
uma nova ferramenta de avaliação que oferecesse uma análise de 
conteúdo mais semelhante a proposta por Bauer e Gaskell, mas que não 
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se mantivesse na perspectiva do feminismo branco. Nesta nova 
ferramenta de análise haveria um foco na combinação dos fatores 
qualitativos e quantitativos, buscando estereótipos e lugares comuns. 
Assim, surgiu a ideia de criar o Teste F – abreviação de Teste Feminista 
– uma ferramenta crítica de fácil utilização para investigamos além da 
superfície de dados quantitativos.  

 
5.2 OS ELEMENTOS E A COMPOSIÇÃO DO TESTE F  

 
Em decorrência das observações acima e com base nas 

conclusões do estudo de Tapas & Beijos,  Parks & Recreation e da 
história das mulheres protagonistas nas sitcom como um todo, optei no 
último capítulo desta tese em sugerir um teste que supra a necessidade 
de uma ferramenta analítica facilitando o processo de análise das séries, 
de forma na qual não se perda o caráter qualitativo em decorrência de 
facilidades de aplicação do mesmo. O Teste F surgiu levando em conta 
os aspectos teóricos de metodologia de pesquisa aqui apresentados e os 
apontamentos levantados ao longo da pesquisa de conteúdo feita ao 
longo dos últimos capítulos desta tese.  Considerando a relevância da 
representação de figuras que não se enxergam nas telas, o Teste F utiliza 
métodos de Análise de Conteúdo com perguntas qualitativas e 
quantitativas. O objetivo é provocar o questionamento em ocasiões onde 
o mesmo não surgiria por um senso de conformidade montado ao redor 
das representações atuais. 

Antes de prosseguir, friso que o Teste F é um resultado da análise 
realizada durante esta tese. O Teste F não foi aplicado desde o começo 
nas análises feitas, ou seja, ele não se caracteriza como o objeto 
principal deste trabalho. O teste F meramente é uma descoberta feita a 
partir do conteúdo aqui estudado, avaliado e criticado. Assim, para a 
testar academicamente a sua efetividade e sua aplicação, sugiro mais 
trabalhos o utilizando, de forma que no futuro ele possa receber mais 
respaldo teórico para tornar-se uma ferramenta de uso comum dentro – e 
principalmente fora - da academia.  

Como mencionado anteriormente, não há muitas ferramentas que 
realizam o trabalho de avaliar a representação nas telas. O método mais 
famoso, o já mencionado Bechdel não possui uma análise consistente na 
medida que foca em pesquisas quantitativas e qualitativas sem foco 
adequado na análise de conteúdo. No caso do Bechdel, ele ainda cobre 
representatividade nos moldes da primeira onda do feminismo, 
desconsiderando interseccionalidade como elemento base da crítica 
feminista.  



Assim, visando a composição de uma ferramenta analítica, 
crítica, que leve em conta o conteúdo e a representação de grupos sem a 
estereotipação, o Teste F reúne 10 perguntas, que consideram diversos 
tipos de representação e as suas respectivas aplicações. O método traz 
resultados 0%; 10%; 20%; 30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 
100% sendo quanto maior o número, mais alto o nível de 
representatividade na série. Cinco perguntas são obrigatórias e cinco 
perguntas são opcionais e podem ser respondidas caso elas sejam 
pertinentes dentro do conceito da série. Para a base de calculo ser exata, 
as respostas são binárias: Sim ou Não.  

 
Perguntas principais: 
 
1) Todas personagens principais são homens? 
3) Todas personagens principais são brancas? 
5) Todas personagens principais são heterossexuais? 
7)Todas personagens principais estão dentro do padrão de beleza? 
9)   As personagens coadjuvantes são em sua maioria homens e/ou 

brancos e/ou heterossexuais e/ou dentro do padrão de beleza? 
 

As perguntas principais cobrem sexo, raça, inclinação sexual, 
aparência e personagens coadjuvantes. O intuito, como sugerido por 
Vanoye e Goliot-Lété (1994) ao descreverem pesquisa no audiovisual, é 
desmembrar as personagens da trama, observando as individualmente 
antes de as contextualizar dentro da história. Ao diluirmos as 
personagens das tramas e subtramas podemos perder a perspectiva da 
representação individual de cada uma delas. Contudo, ao analisar as 
categorias de inclusão individualmente e o desempenho das 
protagonistas e coadjuvantes por si só, estimulamos o desprendimento 
do contexto e a interpretação dos signos individuais que cada 
personagem traz a trama. 

Como podemos notar, os números das perguntas são ímpares com 
intuito de posicionar as perguntas opcionais entre as obrigatórias, já que 
as mesmas são diretamente relacionadas a pergunta principal anterior.  

 
Perguntas complementares:  
 
2) A personagem mulher é estereotipada por ser mulher? 
4) A personagem não branca é estereotipada por ser não branca? 
6)  A personagem não heterossexual é estereotipada?  
8) A personagem fora do padrão de beleza é estereotipada? 
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10) As personagens coadjuvantes são em geral estereotipadas? 
 
Martin Bauer e George Gaskell indicam que a Analise de 

Conteúdo “É usada para construir índices. Um índice é um sinal que e é 
casualmente relacionado a outro fenômeno, assim como, por exemplo, a 
fumaça é um índice, ou um sintoma de fogo”(2002, p.194) Assim, as 
perguntas principais seriam utilizadas como índices, enquanto as 
perguntas complementares seriam uma investigação da primeira 
colocação. Portanto, as perguntas complementares podem ser ignoradas 
caso não se apliquem a uma narrativa. Um exemplo seria uma narrativa 
apenas com heterossexuais, causando o usuário do teste a selecionar 
“sim” na pergunta número 5 (Todas as personagens principais são 
heterossexuais?). A pergunta número 6 (A personagem não 
heterossexual é estereotipada?), que segue, poderá ser ignorada ou 
respondida com sim/não. Caso personagens coadjuvantes sejam 
homossexuais, por exemplo, a pessoa que responde o questionário 
poderá optar por dizer que estas personagens são ou não estereotipadas. 
Caso a narrativa não tenha referência a não heterossexualidade a pessoa 
poderá apenas pular a pergunta.  

Tendo em vista que “pensamento essencialista é comum na esfera 
pública de noções do que é normal para homens, mulheres ou em 
estereótipos de raça e de grupos étnicos”169 (BROOKS e HEBERT, 
2006, p.312), as perguntas foram formuladas com a semântica indicativa 
para séries não inclusivas. A decisão foi tomada tendo em vista que a 
maioria do conteúdo produzido e exibido, que ainda é majoritariamente 
protagonizado por homens, brancos, heterossexuais. Assim, a 
contabilização dos pontos acontece apenas quando a resposta é “Não”. 
Séries que possuem grupos minoritários nas as linhas das perguntas 
obrigatórias terão mais “Não” chegando a uma pontuação maior. Da 
mesma forma, quanto menos a série utilizar estereótipos nas linhas de 
perguntas complementares, mais respostas “não” aparecerão e maior 
será o índice de representatividade obtido como resultado.  

Como é possível observar, a leva de perguntas obrigatórias foca 
na quantidade de personagens e as perguntas complementares, não 
obrigatórias, cobrem o quesito qualitativo – chegando no preceito da 
Analise de Conteúdo. O elemento principal de avaliação é baseado no 
conceito do estereótipo, visitado diversas vezes ao longo desta tese. Em 

                                                        
169 Minha tradução de “essentialist thinking is common in the public sphere as 
popular notions of what is natural in men and women, or in stereotypes of racial and 
ethnic groups”.  



diversos casos o significado do estereótipo foi utilizado para questionar 
representações. O propósito geral das perguntas complementares é 
proporcionar uma análise mais profunda, ainda que com uma pergunta 
binária. O questionamento próprio de cada um que analisa a série, ainda 
que com sua formulação de conceito de estereótipo, é capaz de trazer 
um caráter mais questionador a avaliação da série.  

Como foi contestado na análise de conteúdo de Tapas & Beijos, a 
ideia de que a presença de um certo grupo social na tela exclui a 
possibilidade de um retrato mal feito é questionada no teste apresentado. 
Através das perguntas complementares há a forma não pragmática uma 
análise de texto/conteúdo trazida pela própria pessoa que testa alguma 
série.   A teórica Diana Rose escreve “não há um modo de coletar, 
transcrever e codificar um conjunto de dados que seja ‘verdadeiro’ com 
referencia ao texto original. A questão, então, é ser o mais explícito 
possível, a respeito dos recursos que foram empregados pelos vários 
modos de translação e simplificação”. (ROSE, 2002, p.344) Sendo 
assim, ainda que critérios possam variar em âmbito pessoal, a 
formatação do teste busca na conceitos de simples compreensão e com 
um sistema de resposta binário.  

Por fim, a fala de Rose destaca como é relevante problematizar 
além dos números – ainda que tenha uma determinada percentagem de 
mulheres como protagonistas, é só analisando o texto que a gente 
percebe qual a real representação desses números. Assim, uma 
metodologia que analise de forma menos superficial a quantidade de 
mulheres nas telas se faz necessária. Na medida que compreendemos 
que o questionamento da qualidade/quantidade faz com que a 
representação melhore, compreendemos a importância de um teste que 
ajude a popularizar a análise de forma acessível, que provoque mais 
debates e invoque o questionamento por um número maior de pessoas. 

  
5.3 DETALHAMENTO DAS QUESTÕES DO TESTE F 

 
Há diversas outras formas de formatar uma avaliação como a que 

proponho, contudo, o que eu apresento neste quinto capítulo é uma 
ferramenta baseada na forma de avaliação que eu conduzi a minha tese 
até então. No intuito de desenvolver um teste como este, é importante 
ter em mente que “O processo de análise de materiais audiovisuais 
envolve transladar. E cada translado implica em decisões e escolhas. 
Existirão sempre alternativas viáveis as escolhas concretas feitas” 
(ROSE, 2002, p.343) Quando Rose fala sobre processos de 
interpretação, compreendemos que as perguntas escolhidas cabem na 
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acessibilidade de compreensão de diferentes aspetos da narrativa, 
suscitando a reflexão sobre o que é e o que não é mostrado nas telas. “O 
que deixar de fora é tão importante quanto o que vai se incluir. As 
questões de omissão e da ausência eram centrais para s primeiros 
semiólogos” (ROSE, 2002, p.346) De fato, perguntas especificas sobre 
todas etnias, por exemplo, poderiam ser cansativas ao passo que existem 
muitas a serem questionadas. Contudo, sabemos que ao questionar se 
temos apenas pessoas brancas na tela, já intuitivamente estamos 
levantando o questionamento sobre a branquitude como padrão 
narrativo.   

 Como o ponto de partida do Teste F é a teoria feminista, 
assemelho a sequencia das perguntas com os questionamentos com os 
andamentos do movimento em si. Assim, chegamos nos dois primeiros 
itens: 

 

1) Todas personagens principais são homens? 
2) A personagem mulher é estereotipada por ser mulher? 
 

Como descrito no último item, a pergunta principal – quantitativa 
– é seguida por uma pergunta adicional – qualitativa. A combinação das 
duas leva o questionamento a um nível reflexivo, possibilitando a 
interpretação e a crítica da narrativa. Caso a narrativa só tenha homens e 
não envolva nenhuma mulher, há a opção de pular a segunda pergunta. 
Em termos de resultado, não responder a segunda pergunta 
automaticamente identifica ausências representativas. Afinal, partimos 
do princípio que uma narrativa que não tenha uma mulher sequer já 
possuí um problema de representatividade. Contudo, o fato da trama 
contar com mulheres – e às vezes até um elenco principal 
majoritariamente formado pelo sexo feminino – não exclui a 
possibilidade de avaliação das mesmas, identificando estereótipos. 
Como visto na análise, narrativas protagonizadas por mulheres podem 
ter graves problemas na representação, ainda que as traga em papéis 
principais.  

Sharon Smith autora de The image of women in film: some 
suggestions for future research (1999) defende que a caracterização e 
desenvolvimento fraco das personagens coopera com a falta de 
representatividade nas telas, na medida em que elas não trazem empatia 
o suficiente para conquistar o público. Ainda que o debate nos dias de 
hoje seja mais presente que em 1999, a fala se Smith é relevante para o 
contexto atual tendo em vista que mesmo com um acréscimo de 



presença de mulheres, negras, lésbicas, transmulheres, entre outros 
grupos, permanecem à margem da ficção.  

Chavões como “mulher não é engraçada” ganham vida a partir de 
personagens mal escritas. A falta de identificação inicialmente seria 
contraditória ao objetivo dos autores (que buscam a empatia como umas 
das principais ferramentas para ter a sua história compreendida pelo 
grande público). Como o hábito de ler/consumir/escrever o mesmo 
perfil de personagens é antigo, grupos fora dos holofotes, pouco 
representados nas telas, aprendem a se relacionar com o homem branco 
(muitas vezes por falta de opção). Enquanto o homem branco não sente 
necessidade de criar laços com grupos minoritários (ele tem opções). 
Esse dualismo aumenta a dificuldade do público em geral se relacionar 
com (ou até criar) modelos distintos ao protagonista padrão.  

Em termos de storytelling – o objetivo principal dos autores 
quando escrevem, de acordo com Smith - a empatia permanece essencial 
para a conexão com a história. Em termos de criação de personagens, 
pensamos em tramas pessoais e caracterização da figura dramática 
conectando com o íntimo do público. É imprescindível criar um vínculo 
emocional, de maneira que a audiência consiga se sensibilizar com a 
vida ficcional, a relacionando com a vida real. Quanto mais 
multifacetado e desenvolvido, mais fácil para o público achar alguma 
relação com o que é apresentado. Teresa de Lauretis complementa as 
constatações de Smith.  

Para um filme funcionar, ou ser efetivo, ele tem 
que agradar. Todos os filmes precisam oferecer 
aos seus espectadores algum tipo de prazer, algo 
que desperte do interesse, seja técnico, artístico, 
critico, ou algum tipo de prazer que vale pelo 
entretenimento e pelo escape; preferencialmente 
pelos dois. Esses tipos de prazer e de interesse, 
que as teorias fílmicas têm proposto, são muito 
relacionados a questão do desejo (desejo de saber, 
desejo de ver) e, portanto, dependem de uma 
resposta pessoal, um envolvimento da 
subjetividade da audiência e da possibilidade de 
identificação170. (LAURETIS, 1984, 85p.) 

                                                        
170 Tradução livre de “for a film to work, to be effective, it has to please. All films 
must offer their spectators some kind of pleasure, something of interest, be it 
technical, artistic, critical interest, or the kind of pleasure that goes by the names of 
entertainment and escape; preferably both. These kinds of pleasure and interest, film 
theory has proposed, are closely related to the question of desire (desire to know, 
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Sendo assim, concluo que a composição multifacetada é uma 
grande aliada por apresentar um perfil mais interessante e curioso, que 
mantenha o mundo fictício menos previsível na medida em que há 
várias camadas para uma mesma ação. Esta composição multifacetada é 
questionada não apenas pela inclusão de mulheres, mas por todas as 
perguntas secundárias, que elevam o questionamento quantitativo ao 
qualitativo. 

 

3) Todas as personagens principais são brancas? 
4) A personagem não branca é estereotipada/o por sua cor? 
5) Todos personagens principais são heterossexuais? 
6) A personagem não heterossexual é estereotipada/o por seu 

sexo? 
7) Todas as personagens principais estão dentro do padrão de 

beleza? 
8) A personagem fora do padrão de beleza é estereotipada? 
 
Assemelho a composição multifacetada das personagens com o 

feminismo interseccional, não essencialista, ao passo que a diversidade é 
aceita como elemento fundamental de ambos os conceitos. “Enquanto 
mulheres serem rebaixadas, os indígenas e os negros serão rebaixados” 
(ANZALDUA, 2005, p. 184) argumenta Glória Anzaldúa ao defender a 
integração das causas dos grupos excluídos e a interseccionalidade do 
movimento feminista.  

Dentro do Teste F, as escolhas dos critérios de gênero, raça, 
orientação e beleza surgiram a partir das ausências da diversidade de 
personagens. Quando Bauer e Gaskell (2002) falam sobre amostragem 
como forma de fornecer base lógica para o estudo. Compreendo que a 
partir da análise das séries é possível tomar as falhas de representação 
como critérios. As perguntas surgem das ausências. Com o resultado da 
análise apontando para a falta de personagens diversificados,  
transformamos a ausência em uma ferramenta para identificar falhas de 
representação. Com o questionamento da representatividade sendo 
evidenciado, gênero, raça, orientação e estética foram critérios 
majoritários considerados para quebrar com a normalidade apresentada 
na narrativa não diversificada. Assim, com estes quatro critérios, 

                                                                                                                     
desire to see), and thus depends on a personal response, an engagement of the 
spectators subjectivity, and the possibility of identification” 



conseguimos inicialmente medir o índice de diversidade de um 
audiovisual de forma mais abrangente.  

Contudo, ainda há um fator que precisa ser considerado. Como as 
perguntas anteriores foram voltadas às protagonistas, destaco que 
principalmente tratando-se de narrativas segmentadas, as personagens 
coadjuvantes possuem um peso grande na narrativa. Assim, surgem as 
mesmas perguntas para as personagens coadjuvantes. 

 
9) As personagens coadjuvantes são em geral estereotipadas? 
10) As personagens coadjuvantes são em sua maioria homens 

e/ou branca e/ou heterossexuais e/ou dentro do padrão de 
beleza? 

 
A opção pode não fazer oito perguntas – como para os 

protagonistas – condensando os quatro critérios em uma pergunta só se 
deu pelo fato de considerar que as personagens coadjuvantes não 
possuem a mesma relevância que as protagonistas, porém, ainda 
necessitam ter parte na análise. O arredondamento para 10 perguntas foi 
uma escolha visando a praticidade dos resultados, que ao trabalhar com 
um valor conhecido da escala numérica, facilita o reconhecimento da 
representatividade como uma nota. 

 

5.4 APLICAÇÃO DO TESTE F E RESULTADOS GERAIS 
 

“O processo de codificação é um processo de 
translação. O pesquisador está interpretando o 
sentido de cada unidade de análise. Embora as 
interpretações estejam restringidas tanto pela 
teoria, quanto pelo referencial de codificação, faz 
sentido perguntar se outros codificadores teriam 
chego a mesmo conclusão” (ROSE, 2002, p.356) 

 
Tendo em vista que a interpretação do conteúdo não é uma 

ciência exata, optei por colocar o teste F em prática para observar as 
variações de conteúdo que o mesmo traria. No mês de dezembro de 
2017, o teste foi disponibilizado online e divulgado em grupos de 
cinéfilos, de pesquisadores e listas de debates sobre séries. Em uma 
semana, foram registradas 629 respostas de IPS únicos171.  

                                                        
171 Respostas de IP únicos confirmam que foram pessoas, com endereços distintos, 
que preencheram o teste. 
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Para a aplicação, utilizei o site SurveyMonkey, um servidor 
específico para geração de questionários. As seguintes séries foram 
listadas, contabilizando 164 seriados mencionados: 

 

13 reasons why  

24 hours  

60  

A place to call home  

As telefonistas  

Alias Grace  

Aquarius  

America Horror Story  

American Gods  

Arrested development  

Arquivo X  

Arrow  

Bates Motel  

Battlestar Galactica  

Beauty and the Beast  

Being Erica  

Big little lies  

Billions  

Breaking Bad  

Bones  

Bojark  

Brooklyn 99  

Buffy  

Call the midwife  



Casual  

Chewing Gum  

Chicago Fire  

Chicago Med  

Chicago PD  

Community  

Crazy X-Girlfriend  

Criminal Mind  

CSI LV  

Curb your enthusiasm  

Desperate Housewives  

Dexter  

Dirk Gently’s  

Doctor Who  

Downton Abbey  

Elementary  

ER  

Empire  

Everybody Hates Chris  

Fanatic@as  

Fargo  

Friends  

Fringe  

Full House  

Game of Thrones  

Gilmore Girls  

Girls  
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Glee  

Grace and Frankie  

Grey’s Anatomy  

Greek  

Grimm  

Gossip Girl  

Gotham  

Hannibal  

Hawaii 50  

Homeland  

House  

House of Cards  

How I met your mother  

How to get away w/murder  

Irmao do Jorel  

Jane the Virgin  

Kill la Kill  

Law and Order SVU  

Lost  

Lovesick  

Lucifer  

Mad Man  

Marvel’s agents of shield  

Master of None  

Masters of sex  

Medium  

Mindhunter  



Miss Fisher Murder Mysteries  

Mister Brau  

Modern Family 

 Mom  

Mozart in the jungle  

Mr. Mercedes  

Mr. Robot  

My mad fat diary  

Narcos  

NCIS  

New Girl  

O mundo de Gumball  

One tree hill  

Orange is the new black  

Orphan Black  

Outlander  

Once upon a time  

Ozark  

Parks and recreation  

Penny Dreadful  

Please like me  

Pretty Little Liars  

Rita  

Ru’Pauls Drag Race  

Scandal  

Sakura  

Saving Grace  
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Sense 8  

Sessão de Terapia  

Sex and the city  

Shameless  

Sherlock  

Shadow Hunter  

Skam  

Six feet under  

Skins Sons of Anarchy  

Spartacles  

Smallville  

Stranger Things  

Suits  

Supergirl  

Supernatural  

Snowfall  

Shameless  

Star Trek 

 Star Trek: Discovery  

Star Trek: voyager  

Tapas & Beijos  

Twin Peaks  

Teen Wolf  

That 70’s Show  

This is Us  

The 100  

The Big Bang Theory  



The Blacklist  

The Bold Type  

The expanse 

 The exorcist 

 The Fall  

The flash  

The Fosters  

The Get Down  

The Good Place  

The Good wife  

The Leftovers  

The Handmaid’s tale  

The Office  

The OA  

The Originals  

The man in the high castle  

The Middle  

The Strain  

The Vampire Diaries  

The Walking Dead  

The Wire Transparent  

True Detective  

Two and a half man  

Ugly Betty  

Unbreakable Kimmy Schmidt  

Utopia 

 Versailles  
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Vikings  

Westworld  

Will and Grace  

When Calls the heart 

 

 
As séries mais repetidas172 foram: 
 

1) Grey’s Anatomy (48) (7.33%) 
2) Stranger Things (41) (6,54%) 
3) Game of Thrones (37) (5,90%) 
4) Friends (30) (4,78%) 
5) How I met Your Mother (15) (2,39%) 

            How to get away with Murder (15) (2,39%) 
6) Walking Dead (14) (2,23%) 

            Big Bang Theory (14) (2,23%) 
7) Breaking Bad (13) (2,07%) 
8) Doctor Who (12) (1,91%) 
9) Orphan Black (11) (1,75%) 
10) Sense 8 (10) (1.59%) 

 

Em geral, a nota média alcançada pelos participantes foi 65%, 
sendo a menor pontuação 0% e a maior 100%. O desvio padrão173 foi de 
22%. Contabilizando as respostas, os números dos resultados gerais 
foram os seguintes: 

 

1) Todas personagens principais são homens? 
a. Sim 9% 
b. Não 91% 
 
2) A personagem mulher é estereotipada por ser mulher? 
                                                        

172 Avaliada múltiplas vezes por múltiplos respondentes. 
173  Desvio padrão é a diferença percentual média entre todas as séries. 



a. Sim 20,58% 
b. Não 79,42% 
 
3) Todas personagens principais são brancas? 
a. Sim 49,13% 
b. Não 50,87% 
 
4) A personagem não branca é estereotipada por ser não branca? 
a. Sim 17,92% 
b. Não 82,08% 
 
5) Todas as personagens principais são heterossexuais? 
a. Sim 56,12% 
b. Não 43,88% 
 
 6) A personagem não heterossexual é estereotipada?  
a. Sim 16,27% 
b. Não 33,73% 
 
7) Todas as personagens principais estão dentro do padrão de   
beleza? 
a. Sim 51,99% 
b. Não 48,01% 
 
8) A personagem fora do padrão de beleza é estereotipada? 
a. Sim 20,98% 
b. Não 79,02% 
Como o formulário do SurveyMonkey não permitiu todas as 

perguntas individuais174, as últimas duas 
 
9) As personagens coadjuvantes são em sua maioria homens e/ou 

branca e/ou heterossexuais e/ou dentro do padrão de beleza? 
 10) As personagens coadjuvantes são em geral estereotipadas? 
 
Foram combinadas em uma pergunta com três alternativas de 

resposta: 
 

                                                        
174 Apenas 10 perguntas poderiam ser registradas, sendo que a primeira era o nome 
da série a ser avaliada.  
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9)  As personagens coadjuvantes são em sua maioria homens, 
brancos, heterossexuais, dentro do padrão de beleza? 

 
a.Sim, a maioria é homem, branco/a, heterossexual e dentro dos 

padrões de beleza. (22,10%) 
 
b.Não. A série traz personagens diferentes do listado na pergunta. 

Porém, uma quantidade significativa das personagens coadjuvantes é 
estereotipadas/os. (38,00%) 

 
c.Não. A série traz personagens diferentes do listado e em geral 

elas não são estereotipadas. (39,90%) 
 
A mudança na proposta ocorreu devido a limitações da 

ferramenta, onde tentei oferecer as opções possíveis para chegar o mais 
próximo do teste proposto. A pergunta 9 do teste original, inicialmente 
oferecia opção sim ou não, levando a pergunta 10, que poderia ou não 
ser respondida com as mesmas opções. Considerei que dentro das 
possibilidades, essa era a melhor opção para configurar as respostas de 
uma forma na qual o resultado obtido foi semelhando ao que seria com o 
teste F completo.  

Da pergunta 1 a pergunta 8, as respostas “Sim” não pontuavam 
enquanto as respostas “Não” recebiam 10 pontos.  Na última pergunta, 
com as três opções, houve uma equivalência de pontos gerada a partir da 
adaptação das duas perguntas sobre coadjuvantes formuladas em um 
item. Quem respondesse “a” não fazia pontos, considerando que esta 
resposta do teste aplicado é o equivalente a uma resposta sim na questão 
original 9 (afirmando que a série a maioria é homem, branco/a, 
heterossexual e dentro dos padrões de beleza) e pulando a necessidade 
de responder à pergunta derivada sobre os coadjuvantes. Quem 
respondeu “b” recebeu 10 pontos por responder o equivalente a um não 
(afirmando que a série traz personagens diferentes do listado na 
pergunta) e um sim (afirmando que a série usa estereótipos). Quem 
respondeu “c” recebeu 20 pontos por ser equivalente a um não na 
questão original 9 (afirmando que a série traz personagens diferentes do 
listado na pergunta) e um não na questão original 10 (afirmando que a 
série não usa estereótipos). 

Abro espaço aqui para justificar que as respostas obtidas nesta 
testagem, seja de resultados ou quantidade de respostas, não será 
debatida mais a fundo por esta tese. O objetivo desta relação de 
resultados é analisar a aplicação da ferramenta, avaliando a 



compreensão das perguntas. Assim, para decifrar os resultados, minha 
proposta é compará-los entre si, utilizando séries em comum que foram 
analisadas por diversas pessoas. Através na comparação será possível 
ver o desvio dos resultados, analisando, sobretudo, se a compreensão 
sobre o teste – e sobre a série – foram semelhantes. 

Como Bauer e Gaskell (2002) atentam que quanto maior o 
número de respostas obtidas, maior a efetividade do resultado, escolhi a 
série de comédia que ficou mais alto no ranking: Friends (30 respostas).  

 
10%: 1 resultado 

20%: 7 resultados 

30%: 4 resultados 

40% 7 resultados 

50%: 5 resultados 

60% 3 resultados 

70%:3 resultados 

80%, 90%, 100%: 0 resultados 

 
A média que a série alcançou foi 39.7%. Em uma análise crítica 

de conteúdo da mesma, eu, como pesquisadora de séries, cheguei a 30% 
como resultado. Relembro que a análise não se trata de uma ciência 
exata, já que as percepções são variadas. Contudo, por mais que a 
variação entre 10% e 70% seja significativa, considerando a média de 
resultados com um resultado baseado em estudo da série, chegamos a 
uma média semelhante. 

Como as séries que são analisadas nesta tese foram mencionadas, 
acho importante citar aqui os resultados da análise de terceiros e da 
minha própria análise. Tapas & Beijos teve apenas uma avaliadora. Esta, 
chegou a pontuação 10%. Quando eu fiz o teste, avaliando Tapas & 
Beijos cheguei a mesma porcentagem. Parks and Recreation teve quatro 
análises: 1 com 50%; 2 com 70%; 1 com 80%. A média 67.5%. Quando 
eu respondi ao questionário cheguei ao resultado 60%. Creio que em 
ambas as séries o resultado tenha sido condizente com a realidade da 
minha análise, propondo que o teste consegue fornecer um parâmetro 
real de avaliação.  
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Contudo, é importante ter em mente que “processos de translado 
não dão origem a simples cópia, mas levam, interactivamente, à 
produção de um novo resultado” (ROSE, 2002, p.344) Nenhuma análise 
de um conteúdo, nem mesmo uma tese feito esta, será consenso entre os 
analisadores. Os olhares e a interpretação variam, mesmo que estes 
estejam amparados em teorias e compreensões históricas. É possível 
fornecer uma base para a crítica narrativa, mas a interpretação do texto é 
pessoal ainda que embasada em compreensões de conceitos consensuais 
e lugares comuns.   

Ainda que o objetivo de quem faça o teste seja de puro 
entretenimento, sem buscas por uma análise teórica, o teste ainda é 
capaz de incentivar o pensamento crítico, de forma popular. Em 
Reflexões sobre o valor heurístico do uso da experiência pessoal na 
formalização teórica da Espectatoriedade Fílmica Mohamed Bamba 
argumenta que “ao produzir um discurso e uma reflexão de acordo com 
uma estratégia metodológica, o teórico-espectador não só toma uma 
forma de distância com a experiência fílmica primária, bem como 
confere um grau de objetividade a um discurso marcado pela 
subjetividade” (BAMBA, 2016, P.315). Utilizo a consideração de 
Bamba para afirmar que a finalidade do Teste F é incluir o público no 
debate sobre representatividade no audiovisual. 

Finalizo este capítulo com uma fala de Lúcia Santaella, no livro 
Comunicação & Pesquisa: projetos para mestrado e doutorado. 
Acredito que a mesma conclua o que foi a base para a criação do teste F. 

 
“Pesquisa é o modo próprio que a ciência tem 
para adquirir conhecimento. No seu aspecto 
gerativo, o conhecimento só pode continuar 
crescendo na medida em que as pesquisas são 
incessantemente realizadas.  Caso contrário o 
conhecimento se cristalizaria em formulas fixas, 
no axiomas de crenças estabilizadas 
(SANTAELLA, 2001, P.113) 
 

 
 



 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Enquanto feministas visionárias compreenderam a 
nossa necessidade por um movimento feminista 
de grande alcance, um que atenda as necessidades 
de meninas e meninos, mulheres e homens, 
através de classes, nós ainda não produzimos um 
corpo  de teorias feministas visionárias escritas 
em uma linguagem acessível ou dividida por 
comunicação oral (...) Nós não temos programas 
de rádios e alguns poucos programas de televisão 
destacam problemas de gênero, mas não é a 
mesma coisa que destacar feminismo. 
Ironicamente um dos legados do feminismo 
contemporâneo é que todo mundo está mais 
aberto a discutir gênero e o que diz respeito às 
mulheres, mas novamente, não necessariamente 
por uma perspectiva feminista. (...) Educação 
feminista para a massa é necessário para criar uma 
consciência crítica. Infelizmente o elitismo de 
classe tem direcionado o pensamento feminista. A 
maior parte dos pensadores/teóricos do feminismo 
fazem seus trabalhos no espaço elitista de 
universidades (...) Um esforço coletivo de porta 
em porta para espalhar a mensagem do feminismo 
é necessário para que o movimento comece a 
renascer” 175 (hooks, 2015, p. 212-213) 

                                                        
175 Tradução livre de “While visionary feminist thinkers have understood our need 
for a broad-based feminist movement, one that addresses the needs of girls and boys, 
women and men, across class, we have not produced a body of visionary feminist 
theory written in an accessible language or shared through oral communication (...) 
We do have radio shows and a few television shows that highlight gender issues, but 
that is not the same as highlighting feminism. Ironically one of the achievements of 
contemporary feminism is that everyone is more open to discussing gender and the 
concerns of women, but again, not necessarily form a feminist perspective. (...) 
Mass-based feminist education for critical consciousness is needed. Unfortunately, 
class elitism has shaped the direction of feminist thought. Most feminist 
thinkers/theorists do their work in the elite setting of a university (...) A collective 
door-to-door effort to spread the message of feminism is needed for the movement 
to begin anew” 
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Nos capítulos iniciais desta tese propus a análise de séries de 

comédia como uma forma de compreender os problemas de 
representação que as sitcoms apresentam. Foi possível perceber que a 
presença de mulheres não garante uma narrativa feminista e que a 
representatividade vai muito além dos números nas telas. Creio que 
demonstrei ao longo deste trabalho a importância de contabilizar e 
analisar os números quando estamos tratando sobre representatividade. 
Por mais que ter uma protagonista mulher seja importante, precisamos 
analisar se o papel não é apenas um protagonismo que ajuda a 
disseminar estereótipos ou que não seja um mero tolken. 

Ainda que em diferentes níveis, ao longo da pesquisa ficou cada 
vez mais evidente uma problemática que apenas se repetia em um meio. 
O protagonismo do homem, branco, heterossexual, que estereotipa 
mulheres e grupos minoritários não pertence apenas ao meio das 
sitcoms, sejam elas nacionais ou internacionais. Tampouco pertence ao 
campo das séries. O problema envolve a ficção como um todo, a mídia 
como um tudo, a representação como um todo.  

A princípio Tapas & Beijos apresenta uma premissa interessante 
de amizade entre duas protagonistas que trabalham juntas. Contudo, 
observamos na narrativa a falta de envolvimento profissional das duas e 
como elas são colocadas em uma narrativa sexista onde o valor das 
mesmas é ligado ao relacionamento de ambas com homens. Não apenas 
a amizade das duas é desvalorizada com a constante “competição 
feminina” nutrida como natural, mas a própria independência como 
mulher é posta em cheque ao passo que ambas vivem para os seus 
interesses amorosos. 

Embora as duas séries tenham sido escolhidas pela sua 
similaridade narrativa, podemos observar que esta dinâmica não 
funcionou da mesma forma quando as comparamos. Parks and 
Recreation já opera com o viés de trabalho, com Leslie realmente tendo 
como objetivo principal na trama a sua carreira. Contudo, ainda que a 
série estadunidense seja mais representativa do que Tapas & Beijos, 
Parks and Recreation está longe de ser uma narrativa inclusiva por um 
todo, tendo também seus problemas de feminismo demasiado branco.  

Podemos conjecturar como as narrativas norte-americanas 
acabaram ficando um passo a frente das brasileiras. As minhas 
conclusões, a partir deste estudo, envolvem a forma na qual a crítica de 
conteúdo colaborou com o crescimento de narrativas audiovisuais. 
Desde os anos 1960 as séries nos EUA tem sido problematizadas, 



estudadas a fundo. Muitos livros falam das revoluções causadas por 
Lucy, por Mary Tyler Moore, por Ellen. A problematização e a crítica 
de conteúdo embasada em pesquisas aumenta a cobrança sobre 
produtores, fazendo com que haja uma espécie de força tarefa para a 
inclusão nas narrativas. A ficção brasileira possui capacidade de 
produzir materiais menos problemáticos que Tapas & Beijos. Para isso, 
precisa haver um incentivo para o desenvolvimento das personagens. 
Vemos isso mais frequentemente nas telas do cinema e nas novelas, 
onde há uma tentativa maior do que nas ficções seriadas de representar 
melhor as mulheres. Há, também, mais crítica e pesquisa sobre ambas as 
áreas no Brasil. 

Trago como exemplo final do que constato com esta tese a 
influência de uma pesquisa mencionada no começo desta tese.  A 
investigação da San Diego State University sobre a quantidade de 
protagonistas nos filmes mais vistos de 2014 teve uma vasta divulgação 
midiática, como nenhuma outra pesquisa do gênero teve anteriormente. 
Muito foi discutido na mídia e nas salas de produção sobre os dados ali 
exibidos. Discursos em premiações, movimentos de artistas, pesquisas 
complementares, todos utilizaram a pesquisa para tecer críticas a 
representatividade nas telas. Quando o mesmo Center of Study of 
Women in Television and Film fez uma reedição da pesquisa houve um 
crescimento de 12% em 2014 para 29% em 2016 – aumento jamais 
visto. Lembro que o filme de maior bilheteria em 2016 Star Wars: The 
Force Awakens foi protagonizado por uma mulher e por um homem 
negro. As pesquisas realizadas sobre presença de mulheres e de negros 
na tela e sua relevância para o cinema foram trazidas à tona novamente, 
sendo debatidas intensamente no mundo pop – e na academia norte-
americana. O filme foi considerado uma prova de que o público clama 
por representatividade nas telas. 

Falo da importância da pesquisa acadêmica, por acreditar 
piamente que nós, como cientistas sociais, não podemos manter nossos 
estudos isolados pelos muros da academia. Defendo que o conhecimento 
é público, ainda mais quando gerado em uma universidade pública. E, 
em uma nota pessoal, creio ser minha obrigação como alguém que 
estudou desde de a pré-escola até o doutorado apenas em colégios e 
universidades públicas dividir o que aprendi dentro da academia. Não 
creio que esta pesquisa seria completa sem ao menos uma sugestão de 
popularização do formato de análise que me permitiu estudar, pesquisar, 
compreender, dissecar, escrever, palestrar e ensinar sobre séries.  
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O estudo sobre feminismo é empoderador. Embora se mantenha 
demasiado enclausurado nos muros acadêmicos, nossa função é libertá-
lo para que outras fora da academia o experimentem. A crítica cultural 
deve ser de fácil acesso ao público, já que o público é o grande 
consumidor da mesma. Se aqui escrevo e critico a forma na qual 
mulheres são retratadas nas telas, é meu dever como cientista social e 
como feminista tentar criar uma ponte entre o conhecimento de elite ao 
qual tive acesso e o público leigo. A geração de dados sobre o conteúdo 
cultural e o desenvolvimento de uma ferramenta que facilita a análise 
popular do conteúdo audiovisual foi a forma que encontrei para 
contribuir com o esforço sugerido por hooks. Nós, pesquisadoras, 
precisamos espalhar o feminismo fora da academia.  
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