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POSIÇÃO HEGEMÔNICA E O BEIJO 

GAY NAS NOVELAS

INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é analisar através de uma pesquisa informal qual a posição da população em relação

ao beijo homossexual em novelas da rede Globo, fazendo referencia a teoria da leitura preferencial e

analisando os resultados da pesquisa de acordo com a teoria proposta.

O objetivo da leitura preferencial era, sobretudo,

demonstrar o poder ideológico das mensagens, a

hegemonia dos discursos dominantes,

principalmente na televisão. “Hall argumentava

que a mensagem televisiva é codificada de tal

maneira que induzia a uma ‘leitura preferencial’,

restringindo o potencial de outras leituras. O

discurso ideológico dominante na sociedade

estruturaria a ‘leitura preferencial’, com inflexões

especificas dadas através dos códigos

profissionais dos produtores de televisão.” (1998,

p. 135)

A contribuição de Stuart Hall para a análise da

recepção foi decisiva ao enunciar três atitudes

fundamentais dos receptores frente à recepção

das mensagens , três formas de decodificação: -

uma posição “dominante” ou “preferencial”: quando

o sentido da mensagem é decodificado segundo

as referências da sua construção; - uma posição

“negociada”: quando o sentido da mensagem entra

“em negociação” com as condições particulares

dos receptores; - e uma posição de “oposição”:

quando o receptor entende a proposta dominante

da mensagem, mas interpreta-a segundo uma

leitura diferente da criada pelo emissor.
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RESULTADOS

Após analisar os dados da pesquisa concluímos

que a maior parte dos entrevistados tem posição

dominante pois acreditam que a veiculação de

cenas como as do beijo entre pessoas do mesmo

sexo influenciam de forma negativa na formação

da família e na construção da personalidade da

criança, alegando que elas irão reproduzir o que

veem na televisão e demostrando o medo de que

principalmente seus filhos se tornem

homossexuais ou que eles apoiem a causa. Os

entrevistados ainda que inconscientemente,

apresentam fortes traços de preconceito com

demonstrações publicas de afeto entre casais

homossexuais.

Figura 1: Produção Globo

Assim, foi realizada uma pesquisa informal

perguntando a população qual sua opinião sobre a

seguinte questão : Os beijos homossexuais das

novelas da rede Globo podem influenciar em

relação ao modelo de família tradicional?


