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RESUMO: O trabalho pretende contribuir com as discussões sobre a representação midiática 
da sexualidade feminina a partir da análise da prostituta bisexual Denise, na minissérie 
“Felizes para sempre?” (GLOBO, 2015). A proposta é pontuar questões sintetizadas na cena 
de maior impacto da série, a fim de se ponderar sob a recepção passiva, diante da construção 
midiática de sentido e uma narrativa forjada na moralidade convencional. 
Palavras-Chave: Sexualidade Feminina; Felizes para Sempre; Discurso Midiático, 
Teledramaturgia. 
 

INTRODUÇÃO 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, apenas 2,8 % dos domicílios 

particulares no Brasil não possuíam televisão (GANDRA, 2018). O que demonstra que apesar 

das novas tecnologias e maneiras diversificadas de se assistir tv, como as smart tvs e canais 

streamming4, esta mídia ainda exerce uma forte influência sobre o imaginário de ficções 

seriadas, que apresentam grande proximidade com o cotidiano, tornando-se importante 

influenciadora de padrões  de comportamento. 

Esse diagnóstico sobre a influência midiática no comportamento de parte da sociedade reforça 

a afirmação de Bronislaw Baczko: “a influência dos imaginários sociais sobre as mentalidades 

depende em larga medida da difusão destes e, por conseguinte, dos meios que asseguram tal 

difusão”. Isso significa que quanto maior o alcance das mediações midiáticas, maior  a 

propagação das mensagens transmitidas por ela. Nesse sentido, pode-se dizer que “para 

garantir a dominação simbólica, é de importância capital o controle destes meios, que 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, Representação e Discursos Narrativos, no VIII Seminário Internacional 
de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestranda do PPGMC/UFF. E-mail: fernandapaesrj@gmail,com  
3 Mestra em Comunicação Social pela PUC - RJ. E-mail: pestana06@gmail.com 
4 Streaming é a tecnologia que permite consumirmos filmes, séries e músicas em qualquer lugar é bastante 
popular e acessível e vem ajudando a combater a pirataria 
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correspondem a outros tantos instrumentos de persuasão, pressão e inculcação de valores e 

crenças” (BACZKO, 1985, p. 313).  

Diante desta visão, reconhece-se a grande influência da Rede Globo em comportamentos e 

visões de mundo, uma vez que, segue sendo a maior emissora de produção audiovisual do 

país, atingindo diariamente 100 milhões de brasileiros (GLOBO UNIVERSIDADE, 2014), o 

que corresponde a quase a metade da população brasileira, segundo o site do IBGE (IBGE, 

2020).  Vale ressaltar que, de acordo com o site oficial da emissora, dentre os programas 

transmitidos, as novelas e minisséries contabilizam cinco (5) a seis (6) por dia, o que 

corresponde a uma importante parcela da programação. 

Também devido à proximidade que o gênero televisivo possui com a cotidianidade através da 

apropriação de fragmentos da realidade em suas tramas, a  tv se torna influenciadora de 

modelos e padrões de moda, pensamentos, linguagens e ideologias, por meio dos personagens 

da ficção e outras mensagens. De acordo com Laporta apud Bauman (2007)  

a estratégia das telenovelas no processo de inclusão e exclusão de 
indivíduos, se associa ao consumo de produtos apresentados durante a trama 
das telenovelas, visto que, esta construção de valores torna-se um ciclo 
vicioso para o telespectador, provando que este indivíduo pertença e está 
incluindo em determinados grupos sociais idealizados pela ficção das 
telenovelas.  

Assim, reconhecendo a relevância da Indústria Cultural na discussão de inúmeros assuntos de 

importância social que são levados diariamente às telas da  tv, dentre elas as formas como a 

mídia representa as minorias sociais quanto a questões relacionadas à sexualidade da mulher, 

se acredita  necessário a construção de uma visão mais crítica, não só em relação aos 

conteúdos midiáticos em geral, mas principalmente, aos conteúdos que, à primeira vista se 

mostram contraestereótipicos.. Em defesa da diversidade, Pêcheux (1990) assegura: “uma 

sociedade possui várias formações ideológicas, e a cada uma delas corresponde uma 

“formação discursiva”. Assim sendo, “os valores ideológicos de uma formação social estão 

representados no discurso por uma série de formações imaginárias, que designam o lugar em 

que o destinador e o destinatário se atribuem mutuamente. (PÊCHEUX, 1990, p. 18) 

Lembrando o próprio conceito de Indústria Cultural, que consiste, de acordo com Rüdiger 

(2010, p. 138; 140), em transformar a cultura em bens mercadológicos, orientando-os “em 

função de sua possibilidade de consumo no mercado”, mediante diretrizes, portanto, “em que 
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predominam critérios econômicos. Neste ambiente, “o consumidor não é soberano, como a 

indústria cultural queria fazer crer, não é o seu sujeito, mas o seu objecto” (ADORNO, 2002, 

p.6), pode-se notar uma marcante vertente de negócios e lucratividade envolvendo o produto 

midiático, de modo a torná-lo principalmente, um produto de entretenimento. Dessa forma, a 

programação tem, obrigatoriamente, que dar audiência, que é o “termômetro” orientador das 

características do conteúdo a ser transmitido e, das oportunidades de publicidade a disposição 

de seus anunciantes.  

O presente artigo propõe uma análise da cena da personagem de Paolla Oliveira na 

Minissérie: “Felizes para Sempre?” transmitida pela Rede Globo, em 2015, como base para a 

reflexão sobre as representações midiáticas das minorias sociais quanto à sexualidade da 

mulher, objeto dessa pesquisa. Algumas questões sobre as quais o trabalho pretende refletir: 

Como a mídia de fato representa a sexualidade feminina? A teledramaturgia pode ser 

apontada como um instrumento de controle do comportamento sexual da mulher, ditando 

como ela deve agir socialmente? A Teledramaturgia reforça os padrões hegemônicos de 

comportamento? 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Na obra “Antropológica do Espelho” de Muniz Sodré (2010) o autor apresenta o Bios 

Midiático inspirado na afirmação de Aristóteles de que o homem se move em três esferas 

existenciais: a política, o conhecimento e o prazer, mas que poderia existir um quarto bios, 

que seria ligado ao comércio, o qual não traria a integração do homem com a pólis, pois não 

estaria ligado à felicidade. Muniz, em entrevista no canal Youtube5 relaciona este quarto bios 

à mídia.  

A mídia como uma esfera de disputas de poder e subjetividades “[...] está a reboque da 

tecnologia e a serviço do capital. Busca a interação do homem à sociedade por meio da 

virtualidade e da informação. A informação é o solo de que é feita a sociedade 

contemporânea” (SODRÉ, TV Brasil, 2017). Essa interação, segundo Sodré (2010), assumiu 

uma nova tipagem na virada do século XX, por meio da midiatização, um modelo de 

                                                 
5  https://www.youtube.com/watch?v=Af5_KX0cp8Y entrevista do professor Muniz Sodré sobre o livro 
Antropológica do Espelho- acesso em 29/09/20 01h34   



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

615 

interação que trata de uma ‘tecnointeração’, que se caracteriza por “uma prótese tecnológica e 

mercadológica da realidade sensível, denominada medium” (SODRÉ, 2010, p.21).  

O presente trabalho assume o quarto bios como lócus privilegiado de formação, orientação e 

disputa por identidades, comportamentos e subjetividades. Segundo Sodré (SODRÉ, TV 

Brasil 2017), o indivíduo transita por esse bios, entrando e saindo dele e forjando assim a 

integração dessa ambiência midiática com o seu cotidiano. Na tecnocidade do medium 

(SODRÉ, 2010 p.21), a televisão, esse espelhamento orientado do cotidiano, que longe de ser 

um reflexo fiel e inocente da vida, tem como funcionalidade a conquista de corações e 

mentes,6 está a serviço do capital financeiro, levando o indivíduo a uma calculada experiência 

de reconhecimento.  

A teledramaturgia propicia ao indivíduo essa transição entre o bios midiático e a realidade. 

Por meio de identidades forjadas para composição de seus personagens, as telenovelas e 

minisséries dão ao indivíduo a percepção de certa representatividade. Desta forma, se 

reconhecer num personagem, por exemplo, cria um sentimento de pertencimento social. O 

que reforça a necessidade de se estudar como as minorias7 são representadas dentro do 

universo midiático, assim como percebe-se nas obras de Douglas Kellner (2001) e Muniz 

Sodré (2010) que pontuam o lugar de protagonismo da mídia no cotidiano do indivíduo. 

Kellner (2001), e em seus estudos, na década de 1980, constata a evolução tecnológica dos 

produtos culturais de massa:  

À medida que avançamos no novo milênio, a mídia se torna 
tecnologicamente mais exuberante e está assumindo um papel cada vez 
maior na vida cotidiana. Sob a influência da cultura multimídia, os 
espetáculos sedutores fascinam os habitantes da sociedade de consumo e os 
envolvem no mundo do entretenimento, da informação e do consumo, 
influenciando profundamente o pensamento e a ação. (KELLNER, 2001, 
p.122) 

 

                                                 
6 famosa frase do presidente norte-americano Lyndon B. Johnson ("A vitória da América dependerá dos 
corações e mentes das pessoas que moram no Vietnã.").   
7 O presente trabalho irá assumir o conceito de minoria do Professor Muniz Sodré: Por um conceito de minoria 
In: PAIVA, Raquel; BARBALHO, Alexandre (orgs). Comunicação e cultura das minorias (2005) – A noção 
contemporânea de minoria refere-se à possibilidade de terem voz ativa ou intervirem nas instâncias decisórias do 
Poder aqueles setores sociais ou frações de classe comprometidas com as diversas modalidades de luta 
assumidas pela questão social.   
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METODOLOGIA 

A minissérie lançada pela TV Globo em 2015 teve seu tema cercado de polêmicas: “Felizes 

para Sempre?”, uma releitura de “Quem ama não mata”, transmitida em 20 capítulos no 

período de julho a agosto de 1982. Ambas são minisséries brasileiras de autoria de Euclydes 

Marinho e exibidas pela emissora. “Felizes para Sempre?” narra os dilemas de cinco casais de 

uma mesma família cercados por sexo, corrupção, desejo, traição e morte. “Esta é uma 

história atual sobre conflitos de casais, tendo como pano de fundo o que lemos nos jornais”8 

declara o autor (Memória Globo, 2019).  

O foco de interesse dessa pesquisa recai sobre a personagem de Paolla de Oliveira, Denise, 

uma prostituta bissexual, que após ser contratada para um ménage à trois, inicia um romance 

perigoso com o casal Cláudio e Marília, sem que um saiba do outro. Após assistir aos 10 

capítulos de “Felizes para Sempre?”, optou-se por se aplicar os elementos de análise do 

discurso na cena do primeiro encontro a sós entre Cláudio e Denise, na qual ela exibe a 

silhueta seminua na varanda do hotel, devido à grande repercussão causada nas redes sociais. 

Além disso, por se tratar de um artigo, não haveria tempo hábil para a análise de um número 

maior de  cenas. 

Na ocasião, apesar da minissérie ter abordado temáticas de relevância no contexto do país, a 

maior parte dos comentários publicados pelos meios de comunicação faziam menção à beleza 

midiática da personagem de Paolla. Tendo como cenário a capital brasileira, num momento 

em que o governo de Dilma Rousseff já se encontrava imerso em escândalos e começava a se 

cogitar a possibilidade de impeachment, a ficção falava sobre corrupção, lavagem de dinheiro 

de empreiteiras, ganância. Porém, na mídia o comentário predominava sobre as aparições da 

protagonista, assim como foi noticiado no blog Radar Cultural do Jornal O Estado de São 

Paulo  

(...) a atriz é o grande destaque da minissérie da Globo que começou na 
segunda-feira, 26. Só de aparecer rapidamente nos minutos finais do 
episódio de estreia, ela começou a chamar a atenção. Mas a intérprete da 
garota de programa Danny Bond roubou as atenções após tirar o vestido em 

                                                 
8 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/felizes-para-sempre-
/felizes-para-sempre-os-casais.htm. Acessado em 12 de ago de 2019 às 17h 32m.   
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cena, deixando a derriére à mostra, imagem que não para de circular na 
internet desde terça-feira. 9 (Blog Radar Cultural, 2015)  

 

A cena escolhida para análise foi ao ar durante o segundo episódio da trama, no dia 27 de 

janeiro de 2015. Aquele era o segundo encontro entre o personagem, que representava o poder 

e a corrupção, que se passava em Brasília naquele momento, coroando essa ambiência com a 

figura da garota de programa com signos de sexualidade e beleza hegemônica. O primeiro 

havia sido na noite anterior, em uma tentativa de realizar um ménage à trois com a esposa 

(Maria Fernanda Candido) na casa do casal, a fim de salvar o casamento em crise, o que 

acabou não acontecendo, pois esta sentiu ciúmes do marido. Deslumbrado por Danny Bond 

(Paolla de Oliveira), o empresário liga para a moça no dia seguinte e marca um encontro em 

um hotel de alto luxo sugerido por ela.  

A campainha do quarto de hotel toca e imediatamente a porta se abre. O espectador se depara 

com Cláudio (Enrique Diaz), que cumprimenta a garota de programa com um “oi”, enquanto 

ela adentra o quarto sem lhe dar resposta. Em seguida, o empresário lhe serve uma taça de 

champagne e se justifica dizendo que o hotel escolhido por ela, não comercializava o de sua 

preferência. Durante o diálogo não é citada a marca da bebida, mas pode-se perceber que se 

trata de uma champagne de alto luxo, por ser também a de preferência de Churchill10. “Se 

soubesse teria trazido de casa”, diz o empresário. Ela então se vira na direção dele, pega a 

taça, experimenta a bebida, e o responde: “Não tem problema. Eu abro uma exceção para 

você”. Pode-se perceber nesse primeiro momento a postura de superioridade da profissional 

em relação ao cliente. Apesar de ele ser o grande empresário e ela uma garota de programa, a 

personagem assume uma postura de “Diva”, que deve ser cortejada pelos súditos. “O estudo 

do discurso explicita a maneira como linguagem e ideologia se articulam, se afetam em sua 

relação recíproca” (ORLANDI, 2015, p. 40). 

Apesar de ser uma relação em que ela está prestando serviços sexuais ao empresário que irá 

lhe pagar por isso, fica nítido o ar de segurança da profissional perante o cliente, que procura 

lhe envolver a todo momento, mostrando-se completamente seduzido por ela. A cena 

                                                 
9 Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/blogs/radar-cultural/paolla-oliveira-rouba-a-cena-em-felizes-
para-sempre/. Acessado em 12 de nov de 2019 às 18h 22m.   
10 Winston Leonard Spencer Churchill foi um político famoso por sua atuação como primeiro-ministro do Reino 
Unido durante a Segunda Guerra Mundial.  
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demonstra uma construção romantizada da relação prostituta e cliente, preocupado em atender 

aos desejos da moça, optando pelo melhor quarto do luxuoso hotel que ela mesma escolheu e 

se justificando por não oferecer sua bebida de preferência, enquanto ela mal o olha. Neste 

momento Paolla representa uma construção estereotípica da mulher poderosa, que tem o 

homem “aos seus pés”, tocando o imaginário dos homens e das mulheres que gostariam de 

estar no seu lugar, mesmo que ela esteja representando uma prostituta. 

O casal está bem próximo e o enquadramento da câmera foca no rosto da atriz. Pode-se 

perceber que ela se encontra muito bem maquiada e com cabelos soltos, de forma despojada. 

Uma performance, que de acordo com Butler (2017), dotada de um sistema de signos e 

símbolos da sensualidade feminina. Enquanto o empresário tenta se desculpar pelo espumante 

ela corta o assunto com uma pergunta: já viu a vista? E caminha com a taça na mão em 

direção à varanda. Claudio a acompanha com os olhos podendo se notar o tamanho do quarto. 

Imediatamente o foco se volta para a protagonista, que caminha em direção à varanda, 

enquanto seu vestido escorrega suavemente pelo corpo, deixando-a apenas com uma pequena 

calcinha preta, salto fino e a taça na mão. “O sentido do discurso não existe em si, mas é 

determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio histórico em que 

as palavras são produzidas” (ORLANDI, 2015, p. 40). Desta forma, pode-se perceber a 

simbologia discursiva intrínseca no não discurso entre os personagens da cena, enquanto a 

protagonista tira a roupa. 

Nesse momento, Cláudio se mostra completamente seduzido pela silhueta seminua da moça e 

lhe responde: “linda a vista”, mordendo o lábio inferior em demonstração de desejo. O 

substantivo “vista” neste momento muda de sentido e, já não é mais a paisagem da varanda e 

sim, o corpo de Paolla, que está carregado de simbologias. Ao abordá-lo com a pergunta ela 

mesma se encaminha em direção à varanda, onde deveria estar a paisagem, e toma o controle 

da situação ao tirar a roupa propositalmente e “roubar” para o seu corpo a atenção que 

inicialmente deveria ser focada para a vista. Ao induzir o olhar do empresário à vista, ela 

garante que ele olhe para seu corpo desnudo que se põe na direção da paisagem. “Ela é a 

vista, à vista”, ganhando toda a atenção de Cláudio e dos telespectadores. Hiperssexualizado, 

o corpo seminu atua como um convite para que o cliente vá até ela, assim como um 

dispositivo de conquista. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

619 

Para além da protagonista ser uma garota de programa e, ao marcarem um encontro 

subentende-se que o casal iria se relacionar sexualmente, a apresentação da silhueta seminua 

da personagem demonstra claramente um cuidado em sutilizar a erotização do corpo 

feminino, como se a atriz quisesse seduzir também o telespectador, transbordando o 

“médium” de Sodré, e atingindo o indivíduo. Uma sexualização que transforma esse corpo em 

objeto, sendo a beleza da atriz consumida para fins de audiência.   

Na sequência, a moça chega à varanda, enquanto  as cortinas de voal brancas balançam, 

demonstrando que está ventando e, ao mesmo tempo, exibem uma certa cobertura ao corpo da 

moça, que neste momento já está mais distante da câmera, até que o close  passa para seus 

cabelos, os quais ela acaricia com as mãos, sacudindo ao vento de uma forma sedutora e olha 

para trás, a procura do cliente. É quase como uma dança. Nesse momento pode-se perceber 

que apesar de não haver diálogo, há a linguagem dos corpos. “A análise possibilita atravessar 

o imaginário que condiciona os sujeitos em suas discursividades e, explicando o modo como 

os sentidos estão sendo produzidos, compreender melhor o que está sendo dito”. (ORLANDI, 

2015, p. 40) 

De acordo com Foucault, pode-se considerar este corpo midiático como um dispositivo de 

poder, como em uma cerimônia de sedução. O ritual de sedução da protagonista pode ser 

considerado um espetáculo à parte. “o corpo também está diretamente mergulhado num 

campo político; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o 

marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-

lhe sinais” (FOUCAULT, 2010, p. 28).  

Em seguida, Cláudio caminha ao seu encontro, tira a camisa e começa a beijar-lhe o pescoço. 

O enquadramento se volta para o rosto de Paolla, que demonstra prazer a cada sorriso, repleto 

de subjetividades. O foco vai para as nádegas da atriz, que neste momento estão nas mãos do 

empresário. Ele a aperta com desejo, num espetáculo de sensualidade. A lente da câmera 

percorre os corpos do casal e o espectador consegue sentir o desejo entre eles, até que paira 

novamente em seus rostos, onde são encenados beijos e carícias, em segundo plano, por trás 

da cortina branca de voal que não para de balançar ao vento, aumentando o clima de sedução. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise da cena de maior repercussão da minissérie “Felizes para Sempre?”,  

fundamentada na base teórica de autores que dissertam sobre temas como mídia, 

representações e sexualidade pôde-se chegar a algumas reflexões sobre a construção midiática 

de discursos hegemônicos que reforçam comportamentos e valores numa sociedade voltada 

aos interesses do capital.  

A análise recai sobre o comportamento da personagem bissexual do ramo da prostituição, que 

num primeiro momento nega o comportamento heteronormativo. No entanto, ao longo da 

minissérie percebe-se que a emissora parece não romper com esse padrão, e continuar 

reproduzindo, através da personagem e seus comportamentos, ainda que ditos desviantes, o 

discurso hegemônico. Os elementos de construção que sustentam esse discurso estão 

representados na escolha da atriz Paolla Oliveira, mulher branca, magra, loira, padrões de 

beleza midiáticos impostos à sociedade ocidental do início do século XXI. Cabe ressaltar a 

importância da emissora na construção cultural da sociedade brasileira, na formação de 

público e criação dos hábitos de assistência.  

A partir das relações de poder a mídia estabelece um vínculo com o telespectador 

fundamentado na informação e nas novas tecnologias da comunicação que sustentam uma 

“dominação consentida” baseada num reforço de representações estereotipadas do cotidiano, 

na tentativa de incutir preceitos normativos de moralidade e comportamento.  

O jogo de construção de referências sociais, reconhecimentos e representatividade acontece 

na sustentação dos vínculos criados entre o médium e o indivíduo, e que tem, no seu 

consentimento, a perpetuação das inculcações, estereotipagens e modulações de seus 

comportamentos e valores. A mídia é o espalhamento orientado do imaginário coletivamente 

construído por meio de assujeitamentos dos indivíduos aos interesses do capital financeiro. 
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