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Resumo  

Em uma época onde a internet é palco para discussões acaloradas sobre a questão da 

representatividade na mídia, empresas de comunicação buscam repensar sua função social. 

Com a Rede Globo, maior emissora da TV brasileira, isso não é diferente. Abandonando o seu 

“padrão Globo”, hoje a empresa busca reposicionar sua marca através da inclusão e da 

desconstrução de tabus existentes sobre corpos silenciados, historicamente, pela mídia. 

Refletindo sobre essas questões, o objetivo deste artigo é pontuar como tal desconstrução está 

sendo realizada, seja por meio de programas de entretenimento, novelas ou reality show 

tentando compreender como a quebra de tabu é relevante para desmistificar estigmas 

históricos direcionados aos corpos diferentes. Paralelamente, a pesquisa também envolve 

questionar o posicionamento da Rede Globo ao abordar discursos da diferença para construir 

sua imagem de marca. 
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Introdução 

Ao comprar um produto, o consumidor prioriza a marca e, não mais, os benefícios que 

ele pode oferecer. Essa espetacularização do nome revela o quanto estamos cada vez mais 

conectados com a imagem de marca do produto ao invés dos benefícios de uso que ele 

representa. Assim, as empresas constroem sua imagem para que mais indivíduos se sintam 

representados e, consequentemente, tornem-se adeptos e consumidores da marca. Para Silva e 

Mozdzenski (2016:1) “A credibilidade de uma empresa está intrinsecamente ligada à imagem 

pública que ela constrói”, logo a construção ou reposicionamento da marca em meio à 

revolução da era digital, em um momento crucial da modernidade onde a internet dá ao 

individuo o poder nas relações sociais, é importante para indústria de mídia repensar sobre 

sua função social. 
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Maria Eduarda Rocha (2010:193) discorre que a nova demanda da publicidade em se 

reorganizar em prol de uma causa social veio da demanda, desde meados dos anos 80, em se 

readequar frente toda instabilidade política herdada do período ditatorial e da reorganização 

social decorrente. Essa nova era da publicidade que vem sendo construída, ressignifica o 

indivíduo como fruto do capital e inclui para assim gerar novos compradores. 

 Com isso, a responsabilidade social se tornou atributo de imagem que torna o produto 

mais atrativo para compradores. Rocha (2010:192) discorre que um dos reflexos desse 

“boom” por uma publicidade mais pautada no social veio com a Rio 92 e o aumento das 

propagandas ecológicas. Atualmente, no Brasil, vivemos uma nova desconstrução da 

imprensa, fruto de toda uma movimentação social e política. Hoje, diferente de tempos 

passados, corpos subjugados socialmente estão ganhando voz e direito e as mídias de grande 

impacto tentam acompanhar toda essa movimentação social por representatividade através de 

valores de inclusão em publicidades e conteúdo. Em uma realidade onde a opinião pública é 

de suma importância para compra de produtos, inclusão social parece ser o novo “boom” para 

engajar consumidores e um novo mercado para a indústria de mídia. 

Nesse panorama, a Rede Globo de televisão, maior emissora da TV aberta brasileira, 

deixa de lado o seu “padrão Globo”, modelo de regras que ajudaram aconstruir imagem da 

emissora, e tenta reconstruir sua marca através da inserção de corpos que, muitas vezes, foram 

silenciados pela mídia, mas, que hoje, até mesmo pelo aumento da tecnologia, ganham voz e 

espaço.  Assim, a emissora readéqua sua programação e busca na diversidade a inclusão da 

representatividade para a assimilação de um novo público. Pensando nisso, esse artigo propõe 

debater como essas ações de inclusão estão sendo realizadas durante a programação da Rede 

Globo e como isso quebra com um tabu construído historicamente. Além disso, se tem como 

objetivo analisar as novas demandas de mercado em atrelar valores de inclusão como forma 

de readequação de seus produtos. 

 

1.  As novelas e o casal gay 

O papel do homossexual nas novelas da Rede Globo sempre foi um tabu quanto a 

questão de representatividade, pois os valores mostrados, geralmente, estavam condicionados 

a estigmas sociais. Segundo Colling (2007:2) “a emissora, em um primeiro momento, 

associou a homossexualidade com a criminalidade, depois preferiu os personagens 

estereotipados da “bicha louca” e/ou “afetados e afeminados”. Ainda de acordo com o autor, 

ele afirma que o discurso gay nas novelas da Rede Globo ganha um novo tom no início dos 



    

anos de 1990 com a chamada “narrativa da revelação” que configura na suspeita das 

orientações sexuais que só é confirmada perto do fim da obra. Essa mudança de paradigma na 

representação do homossexual na mídia acontece num momento crucial da luta gay no país 

com a inserção de pautas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, LGBT, no combate ao HIV 

e à AIDS no início da década de 1990.  

Nesse parâmetro, foi observado que desde 1990 a Rede Globo busca inserir o romance 

homossexual nas suas novelas de forma mais explícita. Essa inserção é debatida e muito 

criticada pelo público conservador por ir de encontro ao que muitos afirmam como “moral e 

bons costumes”. Em 1995, por exemplo, o ator André Gonçalves foi agredido na rua por 

interpretar um gay na novela ‘A próxima vítima’ de Silvio de Abreu, segundo noticiado no 

site Extra
4
.  

Um dos casos de maior repercussão na mídia sobre a questão do casal gay na Rede 

Globo aconteceu na novela Torre de Babel (1998), no qual a rejeição do público fez o autor 

matar o casal lésbico do folhetim em meio a uma tragédia. Durante entrevista ao Fantástico, 

em 1998, Silvia Pfeifer, uma das atrizes que interpretava o casal gay da novela, revelou que 

perdeu contratos de patrocínio. Apesar de a emissora tentar contornar a imagem das 

personagens por causa da homossexualidade através da entrevista tanto da Silvia quanto da 

Christiane Torloni, seu par no folhetim, antes da estreia, o conservadorismo venceu. O 

interessante é observar na fala da Torloni durante a entrevista e até na passagem do autor da 

novela, a tentativa de buscar desconstruir estigmas vistos em outras histórias. Isso mostra a 

importância da construção de toda a imagem do produto antes da estreia, pois apesar de as 

personagens viverem um relacionamento durante o folhetim, pouco foi mostrado que 

assimilasse tal ideia.  

Esse preconceito do público conservador fez a Globo regredir muitas vezes quando a 

questão de exibir um beijo gay em rede nacional. Em 2005, na Novela América (Gloria 

Perez), o último capítulo mostraria um beijo entre dois personagens homossexuais, 

interpretados por Bruno Gagliasso (Junior) e Erom Cordeiro (Zeca), a cena inclusive chegou a 

ser gravada, mas nunca foi ao ar segundo noticiado portal Ig
5
. 

Assim, essa preservação das matrizes conservadoras atrapalhou muito a Rede Globo 

como emissora de grande expressividade nacional, pois restringiu parte do público em prol de 

uma maioria que, muitas vezes, se prenderam a bases arcaicas para justificar sua rejeição. 

Esse posicionamento até então conservador reflete muito das questões sociais e de como a 
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mídia construiu certos ideais de comportamento à base do que muitos chamam de “opinião 

popular”. Assim, o beijo gay se tornou um tabu na TV brasileira e restringiu ainda mais o 

público homossexual na sociedade, pois não dava voz a algo tão comum, mesmo ainda 

marginalizado, na nossa nação. 

Recentemente, depois de tanta luta e uma tendência do próprio mercado, o beijo gay 

na Rede Globo finalmente aconteceu. É necessário pontuar que essa “saída do armário” da 

empresa não ocorreu como um pioneirismo. Nos últimos anos, a publicidade em si ficou bem 

mais aberta à diversidade e hoje, apesar de toda onda de conservadorismo contrária, a 

representatividade se faz presente. A exemplo disso, é válido pontuar toda discussão trazida 

com a propaganda do Boticário (2015), que, apesar de seguir todo o discurso da “narrativa de 

revelação”, traz com a representatividade do casal homossexual o debate sobre o tema para a 

esfera pública. 

Na novela Amor á vida (2014), a Globo finalmente derrubou o tabu de não haver 

beijos entre homossexuais nas novelas. Isso ocorreu apenas na última cena do folhetim e 

apesar de ir contra o conservadorismo, rendeu várias críticas positivas à emissora. Alguns 

sites especializados em TV, como o parabólica da Jovem Pan
6
 chegou a pontuar a cena como 

“uma lição sobre a importância do amor, tolerância e respeito à diversidade.“ Esse fato ajudou 

a quebrar com a história construída na mídia de omitir o corpo gay como indivíduo social. Na 

representatividade homossexual na TV, geralmente, a figura caricata se fazia presente, 

omitindo sua particularidade como indivíduo e o trazendo como alívio cômico, citando apenas 

sua sexualidade para fins de humor e renegando sua erotização. Essa “visibilidade do 

estigma”, tal qual cita Goffman(1988), serviu ainda mais para aumentar o preconceito na 

sociedade; hoje ainda é fácil ver nas ruas alguém comentando que “fulano anda rebolando, 

parece uma bichinha”, fruto dessa mídia que inclui excluindo. 

A Rede Globo, depois do beijo gay na novela Amor á Vida (2014), ainda foi mais 

ousada em tratar o sexo entre homossexuais no folhetim Liberdade, Liberdade (2016). Por 

meio de todo um discurso construído ao longo do folhetim, mostraram um casal que foi se 

redescobrindo em meio a todo turbilhão da inconfidência mineira. Nas redes sociais, o 

discurso foi positivo sobre a cena, como pontuou o site Ego
7
. Segundos dados divulgados pelo 

IBOPE
8
, o capítulo em que foi mostrada a cena de sexo, Liberdade Liberdade bateu recorde 

de audiência. Essa evolução da representatividade homossexual nas novelas mostra o 
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reposicionamento da empresa ao levantar como bandeira temas que por muitas décadas foram 

silenciados pela mídia, o que contribui positivamente nas relações sociais, afinal, novela ainda 

é uma febre nacional. Apesar de as obras de ficção afirmarem não possuir nenhum 

compromisso com a realidade, são elas que, geralmente, interferem diretamente na vida e 

comportamento de milhões de brasileiros. A visibilidade e inclusão do gay nas produções da 

Rede Globo, hoje, são positivamente observadas, pois trazem o homossexual para o centro do 

debate e mostra que gay pode ser o protagonista. 

 

 

Figura 1: Primeiro beijo gay em novelas da Rede Globo. 
9
 

 

 

2. O corpo feminino e o “padrão Globo” 

Muito se falava sobre o “padrão Globo” e sua tradição como selo de qualidade. No 

entanto, com o passar dos anos fomos vendo a Rede Globo reposicionar sua marca e 

abandonar a imagem de “enquadrada” atrelada pelo conceito de padrão e investir em novas 

formas que incluíssem para criar uma nova roupagem da emissora com a qual estivesse mais a 

par da atualidade. Nessa realidade, a empresa finalmente começou a inserir o corpo feminino 

de forma mais atuante em sua grade de programação. Hoje, com o reposicionamento da 

emissora em tentar falar com públicos diversos, a empresa decidiu quebrar uma das marca 

características mais fortes de sua programação e investiu na contratação de uma locutora 

mulher. 

Em 2013, a Rede Globo finalmente contratou uma mulher para ser uma das vozes de 

locução de sua emissora. A atriz e dubladora Mabel Cesar foi a selecionada para ser a 

responsável por quebrar o tabu de uma profissão que, na TV aberta, geralmente, só é exercida 
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por homens. Esse fato é relevante na representação do corpo feminino como persona na 

mídia, pois demonstra que a mulher pode ser a narradora da realidade nacional através da TV. 

Isso, em uma emissora do porte da Rede Globo quebra, em um primeiro momento, com toda a 

questão social de voz política atrelada a ideais machistas e representa a mulher com igualdade 

a ter o mesmo espaço de voz que o homem na TV. Ou seja, a mulher se torna parte da história 

da TV como agente discursivo na esfera do debate. 

Outro destaque relacionado ao corpo feminino envolve um dos maiores ícones da 

cultura da Rede Globo: a globeleza. Em 2017, a globeleza deixou de ser apenas símbolo de 

sexualidade e gingado para ser tornar instrumento cultural. A ressignificação desta figura 

central no carnaval da emissora reflete a criação de uma nova imagem quanto o papel do 

carnaval para a empresa, pois o enfoque na multiculturalização brasileira, através das danças 

típicas presentes na campanha, recriam a figura da mulher e tratam o corpo dela como uma 

figura nacional e símbolo de cultura. Nessa vinheta apresentada durante sua programação, a 

Rede Globo mudou o foco ao não só pôr a globeleza rebolando com tapa-sexo e sim 

transformá-la em reflexo de toda cultura regional e nacional brasileira.  

Esse fato gerou muita repercussão na mídia de forma positiva, o que poderia ser 

associado à questão da mulher estar representando um biótipo político-cultural, mas, em uma 

sociedade machista como a brasileira, a internalização da objetificação do corpo feminino 

pela mídia cria certos padrões comportamentais na publicidade que com a quebra de 

paradigmas na redefinição da figura da globeleza gera o choque. Esse habitus, processo de 

internalização de preceitos externos e transposição desses valores, tal qual defende 

Bourdieu(1989), restringe ações sociais e faz com que o preconceito e discriminação 

prevaleça em contraponto das conquistas sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Figura 2 - Globeleza 2016 x Globeleza 2017
10

 

Apesar de todo o machismo construído na imagem da globeleza, a campanha de 2017 

mostra que sim, podemos desconstruir ou tentar mudar essa visão. Em tempos de redes 

sociais, uma repercussão positiva valora a marca. A Rede Globo como emissora de concessão 

pública, busca aprovação do público e ao mudar a postura de um dos seus maiores ícones 

culturais faz valorar sua reconstrução para assim agregar mais telespectadores. 

 

3. O corpo negro na Rede Globo 

O corpo negro nas mídias ainda sofre muito preconceito. Mesmo com a inserção de 

direitos na busca por igualdade social, o corpo do indivíduo afrodescendente ainda sofre por 

sua identidade. Na Rede Globo, apesar de toda a história e culturalidade brasileira, poucos 

artistas negros protagonizaram alguma novela. Apesar da longa trajetória das novelas na TV 

brasileira, o primeiro folhetim com uma negra protagonizando na Rede Globo só aconteceu 

em 2003 com “Da cor do pecado”. Isso não seria ainda mais assustador quando só em 2016, a 

emissora anunciou que teria uma primeira negra protagonizando o folhetim jovem malhação e 

ainda na função de empregada doméstica, estigma carregado por mulheres negras ao longo da 

dramaturgia nacional. 

  

 

Figura 3 - Taís Araújo em “Da cor do pecado”
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Ruth de Souza, atriz importante na busca por mais espaço para negros na dramaturgia 

nacional, em entrevista ao site UOL
12

 revelou que no começo da carreira, em uma época onde 

muitos atores brancos se pintavam para representar negros, ela teve que pedir papéis para 

conseguir mostrar seu talento. Essa falta de representatividade negra ao longo da dramaturgia 

limitou o número de atores negros que conseguiram prosperar no mundo da atuação.  
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Nesse contexto, a história de representatividade negra nas novelas globais sempre foi 

uma gritante questão de oportunidade. Prova disso é, após a análise dos últimos 5 anos de 

dramaturgia da emissora, perceber que em poucos folhetins o ator negro se fez presente de 

forma atuante. O fato de malhação, em seus quase 25 anos de produção, ter demorado tudo 

isso para dar voz ao jovem negro reflete que ainda é importante buscar representatividade pois 

a mídia e seu poder de alcance traz a tona debates que contribuem na discussão e 

reconhecimento do corpo como biótipo político. 

Ao que parece, a emissora está começando a acordar para a questão da representatividade 

do corpo negro nas novelas devido à nova reorganização de mercado. Além da protagonista 

negra em malhação, 2016 foi o ano em que mais mostraram corpos negros exercendo papéis 

de destaque. Na novela Sol Nascente (2016), há um grande núcleo negro representando a 

cultura afro de forma mais atuante, não levando em consideração apenas sua cor, mas sua 

religiosidade como indivíduo. Essa aceitação do corpo negro como viés político é uma forma 

de inseri-lo em toda dinâmica comercial da empresa. Ora, quanto mais público se sentir 

atingido pela força argumentativa da empresa, maior vai ser sua lucratividade. 

 

4. O Big Brother Brasil e a representatividade 

Na reorganização de marca da Rede Globo, o incentivo a programas de cunho social 

ou reformatação de programas já existentes para se adequar as novas demandas de mercado 

são muito importantes. Atrelado a isso, em 2017 a emissora resolveu remodelar o famoso e 

controverso Big Brother Brasil. Com o lema “Viva a Diversidade”, o programa prometeu 

adequar seu discurso para o público em geral com participantes que representam grande parte 

da população brasileira.  

Nesse panorama, a Rede Globo elencou corpos diferentes do que é normalmente visto 

nesse tipo de programa e muda o discurso para inserir valores de inclusão. Na edição do Big 

Brother Brasil de 2017, há entre os participantes uma deficiente física, uma idosa de 70 anos e 

uma gorda negra. Apesar de serem corpos usualmente vistos em nossa realidade social, a 

novidade na inclusão desses corpos pela Rede Globo surge para nos lembrar o quanto se falta 

de representatividade.  

 



    

 

Figura 4 - Marinalva, participante deficiente física, fazendo alongamento no Big Brother
13

 

 

A importância da inserção de corpos fora do padrão midiático no Big Brother Brasil 

ressalta a necessidade do debate. Nesse contexto, por muitos anos o corpo da pessoa com 

deficiência foi estigmatizado pela mídia; muito do que se tinha acesso de conteúdo com essa 

parcela do público era carregado com a idealização da figura do deficiente físico. Keliny Silva 

(2015:9) discorre que “a publicidade incorpora um conjunto de enunciados relacionados não 

somente ao discurso, mas também à questão ideológica”. Logo, a transposição dos 

significantes como o próprio formato do programa proporciona a partir do momento em que 

se tem o poder de acompanhar 24 horas a rotina de alguém com deficiência, nos faz repensar 

estigmas e discutir temas que para grande parte do público era um tabu. 

 

5. Considerações Finais 

Dentro do exposto no texto é valido constatar que a questão do marketing social na mídia 

está cada vez mais ligada á ideais de mercado. A publicidade busca representar para 

identificar e fazer comprar. A Rede Globo, como uma das maiores empresas de TV aberta, 

não só do Brasil, como no mundo, busca atrelar essa melhoria na imagem como fonte de 

renda e faz uso dos mecanismos sociais para agregar mais valor a sua marca. Isso exemplifica 

uma das novas demandas de mercado da atualidade, pois usa da atual reconfiguração da 

sociedade em buscar representatividade para atrelar maior visibilidade a seus produtos. 

Observamos ainda, que o povo também é fruto dessa mudança na mídia. Muitas das ações 

que ela produz têm respaldo no que a sociedade, de certo modo, precisa ou é tensionada a 

usufruir. Assim, a Globo serve de análise pois é a maior empresa brasileira de comunicação 

além de concentrar o maior número de anunciantes e audiência. 
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