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RESUMO  

 

O presente trabalho busca apontar como as narrativas midiáticas transformaram o           

ator José Mayer de herói em vilão, no caso de assédio sexual, relatado pela              

figurinista Susllem Meneguzzi Tonani. Para o avanço desta pesquisa, utilizamos          

como base os elementos da obra O Herói de Mil Faces de Joseph Campbell, para               

uma melhor percepção de como se constroem heróis e vilões. Temos como objetos             

de estudo os papéis ficcionais desenvolvidos pelo ator José Mayer na minissérie            

Presença de Anita exibida em agosto de 2001, na telenovela A Lei do Amor exibida               

de junho de 3 de outubro de 2016 e 31 de março de 2017, e no caso real de assédio                    

envolvendo a figurinista Susllem Tonani. O trabalho também irá analisar os valores            

notícia do caso de assédio envolvendo o ator e a figurinista, e avaliar como              

repercutiu a notícia exibida no telejornal, Jornal Nacional.  

 

Palavras-chave: Valor notícia, narrativa midiática, telejornal, telenovela, jornada do         

herói  
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RESUMO 

 

El presente trabajo búsqueda apuntar como las narrativas mediáticas transformaron          

el actor José Mayer de héroe en vilão, en el caso de asedio sexual, relatado por la                 

figurinista Susllem Meneguzzi Tonani. Para el avance de esta investigación,          

utilizaremos como base los elementos de la obra El Héroe de Mil Faces de Joseph               

Campbell, para una mejor percepción de cómo se construyen héroes y vilões.            

Tenemos como objetos de estudio los papeles ficcionais desarrollados por el actor            

José Mayer en la minissérie Presencia de Anita exhibida en agosto de 2001, en la               

telenovela La Ley del Amor exhibida de junio de 3 de octubre de 2016 y 31 de                 

marzo de 2017, y en el caso real de asedio envolviendo a figurinista Susllem Tonani.               

El trabajo también irá a analizar los valores noticia del caso de asedio envolviendo el               

actor y la figurinista, y evaluar como la noticia exhibida en el telediario, Periódico              

Nacional repercutió. 

 

Palabras clave: Valor noticia, narrativa mediática, telediario, telenovela, jornada del          

héroe 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho em questão busca apontar como as narrativas midiáticas          

transformaram o ator José Mayer de herói em vilão, no caso de assédio sexual,              

relatado pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani. A ideia da pesquisa surgiu           

depois do crescente número de depoimentos envolvendo assédio sexual na          

indústria do cinema e do audiovisual, no Brasil e outros países.  

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o caso de assédio envolvendo            

o ator e a figurinista, e avaliar como o telejornal Jornal Nacional e a Rede Globo,                

reagiram com a repercussão do caso. Como objetivos específicos pretendemos          

identificar os papéis ficcionais desenvolvidos pelo ator José Mayer na minissérie           

Presença de Anita exibida em agosto de 2001 e na telenovela A Lei do Amor exibida                

de junho de 3 de outubro de 2016 à 31 de março de 2017, observando desta                

maneira a verossimilhança com o caso real de assédio envolvendo a figurinista            

Susllem Tonani. 

A partir deste recorte pretendemos apontar como o protagonista da ficção se            

tornou o antagonista na vida real. Por considerar a fragilidade da temática e a              

responsabilidade de tratar do assunto, utilizamos como base as técnicas          

desenvolvidas pelo autor Joseph Campbell na obra O Herói de Mil Faces, para uma              

melhor percepção de como se constroem heróis e vilões.  

A escolha do assunto em um primeiro momento, deu-se pelo interesse na            

obra de Joseph Campbell, e como é feita a criação de heróis e vilões no mundo                

ficcional. Em um segundo momento, o crescente número de assédios sexuais na            

indústria do audiovisual e do entretenimento, foi o que nos levou a decidir pelo tema.               

Concordamos que esta pesquisa pode auxiliar o meio acadêmico na discussão do            

assédio no audiovisual.  

Nos últimos meses os casos de assédio e abuso sexual na indústria do             

audiovisual têm tomado as capas de jornais, revistas, blogs, telejornais e           

minisséries. Mas ainda que nos últimos tempos essas notícias tenham sido           
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manchetes pelo mundo, no Brasil os casos ainda são assuntos velados e pouco se              

fala sobre o que ocorre no país.  

O fato é que em 4 de abril de 2017, o Jornal Nacional, anunciou o               

afastamento do ator José Mayer, das produções da Rede Globo, por tempo            

indeterminado. O pronunciamento ocorreu depois da queixa de abuso sexual, feita           

pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani da mesma emissora. Na publicação em           

sua página de uma rede social, ela denunciou e relatou que no mês fevereiro              

daquele ano, o ator José Mayer ao entrar no camarim da emissora, na presença              

dela e outras duas mulheres, a assediou sexualmente, passando a mão em sua             

genitália. 

O ator José Mayer é reconhecido no país por seus papéis em novelas, em              

sua grande maioria como o galã. Passou de herói a vilão quando o caso de assédio                

sexual foi exposto na mídia. Diante da acusação, a Rede Globo se pronunciou, em              

um primeiro momento com uma nota no jornal O Globo, esclarecendo que a             

emissora repudia toda a forma de desrespeito, violência ou preconceito, e zela para             

que as relações entre funcionários e colaboradores seja em um ambiente de            

harmonia, seguindo o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo.  

Em um segundo momento, por pressão de algumas atrizes da emissora, o            

anúncio de afastamento do ator, por tempo indeterminado é feito no Jornal Nacional.             

As atrizes que tomaram partido da figurinista, foram à emissora com camisetas que             

continham a frase, “Mexeu com uma, mexeu com todas”, fato que repercutiu nas             

redes sociais. Diante da acusação de assédio sexual no Jornal Nacional, o ator José              

Mayer, se retratou de forma pública em uma carta aberta à Folha de São Paulo. No                

texto ele admite que estava errado e que teria se transformado em um homem              

melhor, colocando a autoria de seus atos em seus personagens e na forma como foi               

criado.  

O caso serviu para reacender questionamentos sobre a atual sociedade e a            

forma como são tratados assuntos desta natureza. A partir deste fato, nosso            

questionamento é: teria a mídia o transformado em vilão ou só foi apresentada ao              

público uma face do ator que era desconhecida até agora? 

 

12 



 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 JORNALISMO 

 

Para compreender o conceito de jornalismo utilizamos Silverstone (2006, p.          

21) “[...] as mídias estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano e fazem parte               

de uma realidade da qual participamos.” O Jornalismo que trabalha com a produção             

de verdades e não com os processos subjetivos de uma mídia destituída de             

verdades, é apresentado na perspectiva das teorias do jornalismo. O modo como as             

notícias são levadas ao público e a forma como os acontecimentos são narrados             

fazem parte do jornalismo. 

Segundo os pesquisadores Richard Romancini e Cláudia Lago, autores do           

livro História do Jornalismo no Brasil, o surgimento da imprensa e do jornalismo no              

Brasil ocorreu, apenas 14 anos antes da separação do Brasil de Portugal.  

 
Alguns dos fatores que levaram o atraso são: o processo de colonização            
voltado para a produção de bens para serem exportados, que impediu o            
desenvolvimento interno; a predominância do ação ao analfabetismo e o          
atraso indígena em relação ao aprendizado do português; a falta de           
urbanização; a falta de iniciativa estatal em relação ao processo colonização           
do território [...]  (ROMANCINI apud LAGO, 2012 p.) 
 

Para Traquina (2004), em um primeiro momento o jornalista, é considerado           

um agente neutro, distante do fato para ter a capacidade de transmitir a informação              

de forma objetiva e com a presença da ética profissional. O Jornalismo é a coleta, a                

checagem e distribuição das informações. Os conceitos do papel do jornalismo           

acabam variando de um país para outro, em algumas nações, os meios de             

comunicação são controlados pelo governo não tendo uma autonomia própria. Já           

em outros, os meios midiáticos são independentes, tendo uma liberdade para poder            

se expressar sobre seus governantes, dando um acesso maior para a população            

que busca aquelas informações. Inferimos assim a fala de Traquina ao se referir ao              

Jornalismo. 
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Ao deixar claro que as notícias estão claramente direcionadas para os           
acontecimentos, não para problematizar, deixar registrado que o jornal não          
busca uma visão interpretativa dos acontecimentos de atualidade.        
(TRAQUINA, 2004, p. 201) 

A definição de Traquina (2004) sobre o jornalismo nos ajuda a compreender            

melhor a suas características, ao dizer que uma notícia é uma história não é de               

modo algum rebaixar a notícia, nem acusá-la de ser fictícia, mas sim uma forma de               

nos alertar para o fato de que a notícia, como todos os documentos públicos, devem               

ser de uma realidade construída detentora de sua própria verdade.  

 

1.1.1 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE  

Para nos auxiliar com os critérios de noticiabilidade utilizamos Wolf (2008),           

que explica a noticiabilidade como a qualidade de uma publicação antes de virar             

notícia. Quanto maior a relevância, mais fácil dela ser disponibilizada, seja no            

impresso, rádio, televisão ou até mesmo na internet. Os critérios utilizados para            

saber se algo é noticiável, abrangem diversos aspectos.  

Como exemplo disso temos o caso de assédio envolvendo o ator José Mayer             

e a figurinista Susllem Tonani, onde a notoriedade do ator, a relevância do fato e o                

inesperado, tornaram o ocorrido uma das notícias mais comentadas do ano de            

2017, tanto foi que a caso virou notícia no site de um dos principais jornais               

americanos, The New York Times, na reportagem “A Win Over Sexism in Brazil: A              

Soap Star Is Punished for Harassment” (Uma vitória contra o sexismo no Brasil:             

astro de novela é punido por assédio). Portanto, buscamos o critério de Wolf, pois, 

 

os critérios de noticiabilidade correspondem ao conjunto de critérios, operações e           
instrumentos com os quais os aparatos de informação enfrentam a tarefa de escolher             
cotidianamente, de um número imprevisível e indefinido de acontecimentos, uma          
quantidade finita e tendencialmente estável de notícia. Sendo assim, a noticiabilidade           
está́ estreitamente ligada aos processos que padronizam e tornam rotineiras as           
práticas de produção [...] (WOLF, 2008, p. 196). 

 

Os critérios de noticiabilidade são mutáveis e não universais, acabam assim           

se alterando de acordo com o contexto onde são inseridos. Para resolver o que vai               

ser notícia ou não, é preciso que o jornalista analise o fato sob diversos ângulos               
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diferentes, aplicando a checagem, e atribuindo os valores-notícia, determinando         

assim a importância do acontecimento que vai ser noticiado, como analisa Wolf            

(2008).  

 

1.2 TELEVISÃO  

A origem da televisão está ligada diretamente a outros dois meios de            

comunicação que surgiram antes dela, como o cinema e o rádio. O cinema             

trabalhando com imagens e logo após unindo o som, e o rádio por operar da mesma                

maneira que que a televisão, através de ondas de emissão.  

O aparelho televisivo como conhecemos, passou por diversas        

transformações. Para Cashmore (1998), sua forma como conhecemos hoje em dia           

só foi possível porque o cientista russo Boris Lvovitch Rozing, em seus trabalhos             

sobre a transmissão eletrônica de imagens à distância, acabou influenciando seu           

aluno Vladimir Kozmich Zworyki, que mais tarde se tornaria o pioneiro da tecnologia              

da televisão. Em 1931 o inventor e engenheiro Zworyki, projetava o protótipo final do              

tubo de transmissão, Já em 1932, as fábricas da empresa norte americana RCA             

começavam a produzir os televisores. Como é explicado por Cashmore (1998), a            

televisão se estabelece então como um termo cabível às possibilidades de           

produção, distribuição e consumo de imagens e sons eletrônicos.  

Antes da guerra, em 1939, a RCA havia começado uma emissão regular de             
televisão para alguns poucos milhares de aparelhos receptores, com telas de           
cinco polegadas, que produziam imagens embaçadas e apenas na cidade de           
New York (CASHMORE, 1998, p.25).  

 

No Brasil a televisão estreou em 1950, sendo até hoje um dos meios de              

comunicação mais populares do país, como analisa Rezende (2000). Sendo assim a            

TV se tornou, em pouco mais de meio século, uma indispensável fonte de             

informação e diversão para milhões de brasileiros. O seu início foi marcado pelos             

programas de auditório, que encantavam as pessoas, pela união da imagem e do             

som em só um aparelho.  
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Rezende (2000) atribui o triunfo da TV no Brasil à desigualdade de renda e a               

concentração de propriedade entre grupos de comunicação, que hoje em dia se            

dividem em cinco grandes redes, Globo, SBT, Record, Band e Rede TV, sendo             

essas as maiores do país. Além disso Rezende (2000), também atribui o sucesso             

da TV no país, ao regime ditatorial que foi vivenciado nas décadas de 60 e 70, e por                  

último à qualidade da dramaturgia produzida pela emissora Globo.  

A televisão busca sempre unir as mais diversas classes sociais, faixa etária e             

localização, transformando a população em público. Assistir TV se torna um hábito,            

além disso a linguagem que é apresentada na televisão é de fácil entendimento a              

qualquer um. Sendo assim a TV se torna o objeto da cultura de massa, que é                

caracterizado por Morin (1997), como uma cultura que é produzida para um grande             

aglomerado de pessoas, ou seja, as massas, e a televisão possui todas as             

características dessa cultura. Para Almeida (2001) a televisão está sendo utilizada           

como um meio dominante da educação da cultura de massa.  

A imagem/som projetada, por mais fantasiosa que seja, é sempre real; está            
sendo vista/ouvida como no mundo real. A sua relação com a imaginação é             
direta e global, quase sem mediações, semelhante à situação da fala. É            
muito diferente da imaginação reflexiva, mediada pela palavra escrita e pela           
sintaxe de um texto literário. É essa homologia com a fala (oral) e com a               
realidade visível/audível que dá ao cinema e à TV sua força e domínio sobre              
as populações orais atuais. (ALMEIDA, 2001, p.26-27).  

 

As histórias na televisão são contadas através de imagens, que se           

transformam em produtos diversificados, direcionados a públicos distintos, na         

maioria das vezes parece ser o contrário, de maneira que faz parecer que todos os               

produtos são pensados para um público só, mas se percebe a diferença dos             

produtos no exato momento em que se considera a sociedade moderna como uma             

sociedade multiétnica, como é elucidado por Almeida (2001). Desta forma este tipo            

de sociedade, abrange os mais diferentes tipos de pessoas, e os produtos            

direcionados a estes não passam também de histórias oralizadas que se compõem            

de mitos.  

Assim como para Machado (2005) que especifica que a mídia de televisão é             

envolvente, pois tem o poder de mostrar algo às pessoas, que as cativa e prende. A                
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programação da TV busca então atrair os telespectadores de diferentes perfis,           

voltando-se para dar ao telespectador o que ele quer assistir mas que não sabia que               

queria.  

1.2.1 TELENOVELA  

Segundo Malcher (2002), “o sucesso da telenovela brasileira está relacionado          

à proximidade do cotidiano e da linguagem comum. Percebe-se que os roteiros            

tratam de falar sobre todas as camadas da sociedade, pois que, se viesse a              

privilegiar um ou outro apenas, por certo estaria perdendo audiência”.  

Para Sadek (2008), a telenovela é conhecida como a versão eletrônica dos            

folhetins, o gênero literário que surgiu na França do século 19, tendo como principal              

função entreter as donas de casa. A telenovela foi então desenvolvida a partir dos              

folhetins e das radionovelas, sendo agora uma história de ficção desenvolvida para          

ser apresentada na televisão. Sadek (2008) explica que uma das suas principais            

características da telenovela é ser separada em episódios ou capítulos, e o           

seguinte é sempre a continuação do anterior.  

A telenovela tem uma rede de protagonistas envolvidos em uma rede de            
tramas, com uma rede de conflitos e de objetivos. As vezes é difícil dizer se               
um personagem é secundário ou principal nas telenovelas com tramas          
múltiplas. (SADEK, 2008, p.85). 

 

Para um melhor compreensão sobre o assunto utilizamos Bucci (2004).          

A trama inicialmente, apresentada de uma forma a deixar claro quem são os            

personagens, mas o desenlace da trama não. Uma telenovela em geral tem um             

casal de protagonistas e um de antagonistas, e na maioria das vezes um final feliz               

para os mocinhos e um final trágico para os vilões. As telenovelas também se              

caracterizam por sua exibição diária, em sua maioria de segunda-feira a sábado e             

tem em média a duração mínima de cinco meses. No Brasil as novelas como são               

conhecidas, pela sua excelente qualidade, são produzidas em sua maioria pelas           

emissoras Globo, Record e SBT.  

Segundo Bucci (2004), a telenovela segue um discurso para que se           

assemelhe à realidade, com assuntos diversificados e que muitas vezes eram           
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considerados tabus. Desta maneira a telenovela consegue abrir espaços para          

discussões, sobre assuntos que antes não seriam conversados nas casas da           

população. A ficção apresentada pela novela funciona para muitos como a fuga dos             

problemas reais.  

As telenovelas se reescrevem e tentam se modificar cada vez mais, o que             

não muda é que suas histórias contam o cotidiano de pessoas, que são separadas              

por arquétipos, separados em núcleos, onde sempre vai aparecer o herói e o vilão.              

Segundo Bucci (2004), sempre haverá diálogos e as telenovelas sempre vão ser            

influenciadas pela realidade, sem que isso signifique a equivalência entre o real e o              

ficcional.  

A telenovela como forma narrativa é sempre relevante como é descrito por            

Pallotti (1998),o gênero vai se adaptando às preferências do público e se modifica             

quando necessário. Observa-se, também, que as telenovelas têm obtido cada vez           

mais espaço na programação da televisão brasileira, por vezes sendo exibidas do            

início da tarde, até o final da noite e início da madrugada. O autor vai mais adiante                 

ao explicar que. 

A estrutura de uma telenovela é como uma árvore: as raízes, escondidas sob             
a terra, correspondem às concepções básicas do autor, a sua filosofia e            
visão do mundo, sua ideologia; o tronco é a história central, aquela que, na              
sinopse, é a coluna mestra, a espinha dorsal; e os ramos, sempre muitos,             
são as conseqüências da história central, as outras histórias, linhas de ação,            
conflitos menores, secundários. (PALLOTTI, 1998, p.118).  

 

Um exemplo de produção que se destacou pela narrativa foi a telenovela A             

Lei do Amor, que obteve grande aprovação do público brasileiro no seu início, mas              

terminou com baixa audiência no final, devido ao caso de assédio envolvendo um             

dos atores principais da telenovela, o ator José Mayer. Segundo o jornalista e             

colunista de telenovelas, Duh Secco , a ansiedade em cima da novela se converteu             1

em desilusão, o prólogo que se mostrava eficaz, quando isolado, foi marcado por             

uma incoerência nas gravações.  

 

1 Duh Secco: Colunista, editor e repórter do RD1. 
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1.2.2 TELEJORNAL  

Para a compreensão sobre o que é o telejornal, aplicamos os conceitos de             

Machado (2003). Telejornal é o programa de jornalismo que se aplica à televisão,           

com duração, entre minutos e horas, divulgando notícias dos mais diversos           

assuntos, sempre utilizando, imagens e sons. Na maioria das vezes a narração          

acontece por meio de um apresentador, o âncora. Em boa parte dos canais de             

televisão os telejornais são apresentados de três a quatro vezes por dia, na parte da               

manhã, ao meio dia, no final da tarde e no final da noite, podendo também ser                

apresentado na madrugada. Em caso extraordinários programas podem ser         

interrompidos por plantões de notícias.  

O telejornalismo tem função importante e decisivo para a sociedade, “dentro           
ou fora da televisão, como uma instituição de mediação simbólica entre           
determinados eventos e um público de leitores ou espectadores”,         
(MACHADO, 2003, p. 99).  

 

Para Machado (2003) o telejornal deve ser apresentado ao vivo e a produção             

do programa deve ser finalizada instantes antes de sua veiculação, para uma maior             

veracidade. Mas para além do ao vivo, o telejornal deve apresentar material gravado             

e editado, como as reportagens. O autor também afirma que o repórter de TV              

precisa desempenhar papel semelhante ao de um ator, pois convive com diferentes            

situações na hora de produzir reportagens, lidando com circunstâncias alegres,          

tristes e até mesmo acontecimentos que trazem perigo para a própria vida. 

Segundo Machado (2003), a televisão é abordada como um fenômeno de           

massa impactante na vida social ou como um dispositivo audiovisual, onde a            

sociedade pode exprimir as suas inquietações e suas descobertas. No telejornal, a            

TV mostra ao telespectador o que ele quer saber, buscando informar e nunca             

opinar. O telejornal é muito diversificado ao mesmo momento em que oferece            

informações, parte do pressuposto que nem todos os telespectadores querem o           

mesmo assunto, trazendo em seus blocos, uma abrangência de assuntos.  
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Tanto a televisão como o telejornal, nasceram com a função de representar a             

sociedade, tendo como principal função fornecer ao telespectador os meios para           

que este entenda o mundo, deixando que o próprio tire suas conclusões sobre o que               

está sendo mostrado, montando assim as suas críticas, como é descrito por            

Machado (2003).  

Um dos maiores exemplos do telejornalismo no Brasil, segundo Rezende          

(2000), é o Jornal Nacional, da Rede Globo,o telejornal de maior audiência no país,              

é tido como modelo pela sua linguagem, formato da apresentação e da participação             

dos repórteres. Chega a 52 anos de criação, com relevância e grande popularidade.  

Não por acaso que é o telejornal de maior audiência. O Jornal Nacional é              

apresentado no intervalo entre duas novelas, das 19h e das 21h, essa foi uma das               

escolhas encontradas, pela emissora, para que garantisse a audiência, já que os            

telespectadores, têm um grande interesse nas telenovelas apresentadas antes e          

depois do Jornal Nacional. Para Rezende (2000), o Jornal Nacional, segue uma            

unanimidade, e atinge dois tipos de espectadores, os interessados e os           

desinteressados, mesmo assim ambos acreditam na credibilidade do principal         

telejornal do país. 

 

  1.2.3  MINISSÉRIE  

Para uma melhor percepção sobre como se estrutura a minissérie, aplicamos           

as instruções de Lefebvre (1947), sobre os folhetins de romance. A minissérie é um              

formato de programa televisivo, que se assemelha a uma série, mas com uma            

duração menor. Formada por um número de episódios, menor que a novela e que a               

série, por vezes seguindo sempre um mesmo enredo, mas com exceções,           

apresenta um desenlace diferente do esperado.  

No Brasil a Rede Globo foi a pioneira no gênero, lançando a minissérie          

Lampião e Maria Bonita, escrita por  Aguinaldo Silva e dirigida por Paulo Afonso           

Grisolli, exibida em 1982 com oito capítulos. Antes desta minissérie outras já eram           

apresentadas na televisão, mas eram em sua grande maioria norte-americanas.  
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O romance, como toda narrativa, evoca ‘um mundo concebido como 
real, material e espiritual, situado num espaço determinado, num 
tempo determinado, refletido na maioria das vezes num espírito 
determinado que, diferentemente da poesia, tanto pode ser o de uma 
ou de várias personagens como o do narrador’. Nesse tempo e nesse 
espaço, em estreita conexão com o modo de ser das personagens, 
com as relações que estas mantêm entre si e com o meio 
(LEFEBVRE, 1947, p.41). 

 

A duração das minisséries tem aumentado com o passar do tempo, segundo            

Greco (2013), o que antes era apresentado em oito capítulos, hoje se transformou             

em uma mininovela, chegando ao máximo até cem capítulos. Diferente das           

telenovelas no Brasil, as minisséries não costumam ser exibidas todos os dias. As             

minisséries costumam ser levadas ao ar após as 23h, em horário bem mais tardio              

que as telenovelas, pois ousam nas temáticas, diálogos e cenas. Uma das tramas             

que mais explorou essa oportunidade foi Presença de Anita, adaptação do romance            

de Mario Donato, escrito em 1948, que já havia causado escândalo quando lançado,             

pois a igreja o considerava imoral.  

Para articular sobre a minissérie Presença de Anita, utilizamos Borges          

(2008). A primeira adaptação foi no filme Presença de Anita de Ruggero Jacobbi,             

em 1951, a segunda adaptação foi feita por Ivani Ribeiro, em 1964, na telenovela A               

Outra Face de Anita, exibida na extinta TV Excelsior. Sua terceira adaptação foi na              

minissérie dividida em dezesseis capítulos exibidos pela Rede Globo entre 7 e 31             

de agosto de 2001. A trama de Manoel Carlos, autor de telenovelas, foi inspirada              

livremente no livro homônimo, para a construção das personagens. 

A série carregada de tensão, sensualidade e sensibilidade, conta a história            

do triângulo amoroso entre Anita (Mel Lisboa), Fernando (José Mayer) e Zezinho            

(Leonardo Miggiorin). Anita é a protagonista da história, uma garota de dezoito            

anos, misteriosa e de espírito livre. Fernando, um homem de quarenta anos,            

insatisfeito com a vida conjugal, e se apaixona por Anita. Zezinho é um adolescente              

de quinze anos do interior de Minas Gerais, que sobrevive trabalhando no armazém             

em frente ao sobrado alugado por Anita. 
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1.3 NARRATIVAS MIDIÁTICAS  

Para explicar as narrativas midiáticas utilizamos os conceitos de Thompson          

(1998). São histórias quase ou totalmente completas, e na maioria das vezes            

possuem princípio, meio e fim. Quando a opção é a análise da narrativa, é comum               

ver um conjunto de notícias sobre uma mesma temática publicada, dia após dia. As              

notícias diárias sobre um mesmo assunto são como uma sequência, fazendo com            

que acontecimento ganhe corpo e se torne único.  

Ao ser recriada acaba tendo uma nova estrutura, para o leitor, ouvinte ou             

telespectador cria-se então clímax, e desfechos para a história que a pessoa            

acompanhou pela narrativa completa. As várias notícias sobre um mesmo assunto           

acabam se tornando parte de uma narrativa integral. O autor considera que 

Jornalistas, produtores e diretores de TV e cinema, roteiristas e publicitários           
sabem que os homens e mulheres vivem narrativamente o seu mundo,           
constroem temporalmente suas experiências. Por isso, exploram com astúcia         
e profissionalismo o discurso narrativo para causar efeitos de sentido.          
(THOMPSON, 1998.p,26) 

 

As narrativas midiáticas podem ser tanto fatídicas; notícias, reportagens e          

documentários, quanto fictícias; telenovelas, séries, minissérie, filmes e histórias         

literárias. Os produtos veiculados pela mídia exploram uma gama de narrativas           

fáticas, imaginárias ou mistas, procurando conquistar o telespectador, ouvinte ou          

leitor, lhe provocando efeitos de sentido, como é descrito por Thompson (1998), se             

utilizam do fato para causar o efeito de real ou objetivo e do fictício para causar                

efeito de emoção de maneira subjetiva.  

Para Thompson (1998), os discursos narrativos são construídos através das          

estratégias comunicativas, da forma como se organiza o discurso e os diferentes            

modos extralinguísticos para realizar certas intenções e objetivos. Mesmo que a           

organização narrativa tenha um discurso midiático, espontâneo ela não é aleatória,           

desta forma produz os efeitos, conscientes ou inconscientes fazendo com que o            

espectador pare para refletir .  
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A comunicação narrativa infere em uma estratégia textual que intercede na            

organização dos discursos e nas suas estruturas. Implicando na eficiência e na            

utilização de recursos, códigos e pragmáticas, desta forma o narrador se utiliza da             

organização narrativa do discurso, fazendo com que seja preciso uma interpretação           

do seu destinatário.Segundo Thompson (1998), quando o narrador monta um          

discurso de maneira narrativa, ele instaura uma força locutiva que se torna            

responsável pelos efeitos que vai gerar no seu destinatário.  

 

1.3.1 PROTAGONISTA E ANTAGONISTA  

Para compreender os papeis de protagonista e o antagonista utilizamos as           

ideias de Campbell (2003). O protagonista ou o antagonista é uma pessoa, mas              

pode ser um sentimento tal como uma depressão, objeto um brinquedo com vida e              

até animal, contanto que possua características humanas. As personagens podem          

ter qualquer tipo de personalidade, sendo encontradas com facilidade em obras          

de literatura, no cinema, no teatro, na televisão, em desenhos e nas histórias em          

quadrinhos. 

A palavra personagem deriva de persona, em grego que nomeava         

originalmente o orifício, nas máscaras de teatro por onde ressoava a voz dos atores.              

Essa mesma raiz etimológica deu origem à palavra pessoa. Segundo Oliveira           

(2002), o teatro grego já apresentava o protagonista e o antagonista, mais            

específico na tragédia grega, quando Zeus era representado como o protagonista e            

seu irmão Hades como o antagonista, por exemplo. 

O protagonista e o antagonista são antônimos na literatura e em outros           

variados gêneros onde se encontram os personagens. O protagonista é sempre o            

personagem principal da narrativa, pois é em torno deste que a história é             

desenvolvida. Já o antagonista se opõe ao protagonista. 

Para Oliveira (2002) o protagonista é conhecido também como o herói da            

narrativa. O que possui um papel de destaque na trama, o ícone principal do            

enredo. Na maioria das vezes, são as ações dele que irão mover a história. Tendo               
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algo que serve como motivação para que a personagem tenha a ação. Já sobre o               

herói em específico, o autor vai mais adiante. 

 

A figura mítica do herói vem sendo cultivada cotidianamente, como parte do            
imaginário cultural e social contemporâneo, sobre as imagens que         
permearam a modernidade e sob outros enfoques permanecem nos         
processos de comunicação visual da pós-modernidade. (Oliveira, 2002 p.6 ) 

 

Sobre o antagonista, voltamos a Campbell (2013). Ele destaca que é           

geralmente o vilão do enredo, ele também se destaca na obra, sempre a dificultar os               

objetivos do protagonista. Pode aparecer como um objeto, animal, força da           

natureza, espírito, entre tantos outros. Em casos isolados pode ocorrer a inversão            

de papéis, ou seja, o personagem principal é o vilão, enquanto o antagonista é o               

herói, como é descrito por Campbell.  

Antagonista e o protagonista encontram-se sempre juntos no decorrer de          

uma trama, pois um existe para impedir o outro de alcançar seus objetivos, e é isso                

que isto impulsiona o outro exercendo o seu papel de vilão. Sendo assim             

representando o protagonismo e o antagonismo. Em raros casos ocorre a inversão            

dos papéis que eram preestabelecidos, onde o personagem principal é o vilão da             

história, enquanto o antagonista se faz o representante do bem. 

 

1.3.2 HERÓI E VILÃO  

Para compreender herói e vilão utilizaremos dois autores Campbell (2013) e           

Vogler (2006). O heroísmo democratizou-se no século 20, e desde então se acredita             

que todo ser humano é heroico, de acordo com Joseph Campbell em O Heróis de               

Mil Faces (2013). A história nos mostra que com o passar do tempo, os conceitos de                

heróis, líderes, ídolos, gênios, celebridades, pessoas influentes, têm sofrido várias          

alterações, conforme a mudança da civilização, pois os critérios adotados, para o            

ser heróico acabam mudando. O mesmo acontece com o conceito de vilões,            

infratores, marginais, ou aqueles que praticam condutas desviadas do consenso          

social. 

O propósito propósito do herói é dar à plateia uma janela para a história.              
Cada pessoa que ouve uma história ou assiste a uma peça ou filme é              

24 



convidada, nos estágios iniciais da história, a se identificar com o herói, se             
fundindo com ele e vendo o mundo por meio dos olhos dele. (VOGLER, p.              
53, 2006). 

 

A própria história nos faz lembrar que existe uma linha tênue entre um herói e               

um vilão. Hoje se pode estar no polo positivo e amanhã pode estar no negativo,               

perante a sociedade, e desta maneira que se aplica. Aqueles que são idolatrados,             

bem como aqueles que são execrados, pela aprovação da opinião pública, estão            

muitas vezes lá, devido ao contexto sociocultural do período em que vivem.  

O mitologista Joseph Campbell, com seus estudos de mitologia em O Herói            

de Mil Faces (2013), identificou como se construíam os arquétipos, colocando eles            

na jornada do herói, uma espécie de história base dentro de todas as histórias, um               

esquema de narração que poderia estar presente em quase todas as grandes            

histórias contadas pelos seres humanos, dos mitos de criação, os contos de fadas e              

chegando até as histórias de Hollywood. Para Campbell (2013), qualquer se encaixa            

no monomito , podendo até passar por mais de uma fase, ou até mesmo todas,              2

durante a vida. 

Arquétipos de Campbell e Vogler  

Optamos por descrever de forma sucinta os arquétipos para uma melhor           

compreensão.  

Herói: é aquele que se sacrifica por um bem coletivo. É com ele que o espectador                

se identifica. Podem haver vários tipos de heróis com interesses distintos, como por             

exemplo o Anti-Herói, que se sacrifica não por bondade, mas por motivações            

próprias. 

2 Monomito: às vezes chamado de "Jornada do Herói") é um conceito de jornada cíclica presente em mitos, de 
acordo com o antropólogo Joseph Campbell. 
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Mentor: é uma figura mais experiente que motiva e fornece dons ou ferramentas             

para o Herói durante sua Jornada. 

Guardião de Limiar: Personagem ou situações que impedem a entrada do Herói na             

Jornada. Guardam o limite entre o cotidiano do Herói e sua aventura. 

Arauto: este personagem anuncia para o Herói o chamado à aventura. Pode ser o              

Mentor, o Vilão ou  simplesmente um objeto como, por exemplo, uma carta. 

Camaleão: é o personagem com personalidade dúbia, ou seja, nunca se sabe ao             

certo se ele está do lado do bem ou do mal. Por exemplo, o aliado que se revela                  

inimigo no final ou o inimigo que salva o Herói em algum momento, revelando-se um               

aliado. 

Sombra: Normalmente é o Vilão da história e deseja a destruição do Herói. É a               

personificação dos monstros internos de medos e traumas do subconsciente. 

Pícaro: este personagem surge como um alívio cômico para equilibrar a seriedade            

da história. Serve também para derrubar o status quo do Herói e quebrar seu              

orgulho. 

1.4 JORNADA DO HERÓI  

O livro escrito por Joseph Campbell (2013) dividida em três partes a Jornada             

do Herói que começa com a Partida ou Separação passando para o Início indo até a                

chegada do Retorno. Com isso o monomito se utiliza da Partida para que o futuro               

herói comece a sua jornada, já a Iniciação se passa em um período que o aspirante                

a herói precisa passar por vários obstáculos ao longo do caminho, o Retorno é o               

momento em que o herói ao retornar para seu lar, volta com conhecimento adquirido              

ao longo da sua jornada.  
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O monomito ou a jornada do herói é estabelecida por Joseph Campbell em            

sua obra O Herói de Mil Faces (2013). O autor afirma que todos os mitos seguem a                 

mesma estrutura em algum momento. Ele usa como alguns de seus exemplos as             

histórias mitológicas de Promete , Buda e do filme Matrix, provando que a estrutura            3 4

da Jornada do Herói pode estar presente em qualquer história. Dahoui discorre            

sobre o autor. 

Campbell desenvolveu uma estrutura de eventos que demonstra que o herói           
passa por doze etapas. Sua primeira observação foi que, em todas as            
histórias, existem um herói e que a narrativa gira em torno de suas             
iniciativas. Nem sempre o herói é um ser humano, podendo ser um grupo de              
pessoas, um animal ou uma figura mitológica. (DAHOUI, 2007, p). 

 

Segundo Campbell (2013) o monomito é muito utilizado na criação de roteiros            

para cinema, seriados, e também dentro de diversas redações de revistas, como            

uma ferramenta de organização, para matérias longas, como as entrevistas          

especiais da revista Rolling Stone, mas seu exemplo mais conhecido é o da criação              

dos roteiros de Star Wars de George Lucas, que seguem todos os estágios da              

Jornada do Herói propostos em O Herói de Mil Faces (2013).  

Campbell propõe os elementos básicos do padrão arquetípico em 17 etapas,           

divididas em três fases. A estrutura criada por Campbell se torna rica, ao ponto de               

sempre ser utilizada, na formação de personagens, tanto de livros como de filmes.             

Ao partir de questões sutis, como a imaginação e o sobrenatural, como a evolução              

por qual herói passa durante sua jornada em direção a patamares elevados. Além             

disso o autor no seu livro o Herói de Mil Faces não cria só o herói ele também faz a                    

construção da sombra, onde é construído o vilão o antagonista da história.  

 

Monomito : Jornada do Herói 

1. A partida  

3  Prometeu titã das histórias Gregas, filho de Jápeto irmão de Atlas, Epimeteu e Menoécio. 
4 Buda denominação dada aquele que atinge o Nirvana - a iluminação completa, Sidarta Gautama se torna Buda 
ao completar o caminho do meio.  
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1.1. O chamado da aventura: evento que mudará a vida do herói.  

1.2. Recusa do chamado: o herói pode hesitar em aceitar ou declinar ao chamado.  

1.3. O auxílio sobrenatural: é comum nesta etapa a presença de figuras-mestras,            

que dão ao herói segurança e conselhos para atingir sua meta.  

1.4. A passagem pelo primeiro limiar: a figura do guardião, comum nas narrativas             

míticas, tem a função de defender o portal que separa o herói da experiência.  

1.5. O ventre da baleia: exilado do cotidiano, o herói passa por um processo de               

internalização.  

2. A iniciação  

2.1. O caminho das provas: no processo de metamorfose, o herói vivência            

provações.  

2.2. O encontro com a deusa: permite a assimilação dos atributos do sexo oposto.  

2.3. A mulher como tentação: o herói deve buscar o equilíbrio, sem cair nos              

extremos de ver o sexo oposto como um elemento carnal ou sublimá-lo.  

2.4. A sintonia com o pai: ocorre uma ruptura decisiva com os valores passados,              

permitindo ao herói visualizar sua missão no mundo.  

2.5. A apoteose: o herói se torna livre para mudar seu nível de consciência.  

2.6. A benção última: ultrapassado os limites das imagens terrenas, o herói se             

confronta com o desafio final de transcender a simbologia dos ícones.  

3. O retorno  

3.1. A recusa do retorno: o herói deve voltar e transmitir o conhecimento a seus               

pares.  

3.2. A fuga mágica: alguns heróis precisam de auxílio para retornar ao cotidiano.  
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3.3. O resgate com auxílio externo: o que pode envolver a presença ativa de outras               

personagens na narrativa.  

3.4. A passagem pelo limiar do retorno: reentrada do reino místico ao cotidiano.  

3.5. Senhor de dois mundos: a mentalidade ampliada do herói leva-o a ter papel              

benéfico entre seus contemporâneos.  

3.6. Liberdade para viver: renascido, o herói pode desfrutar de uma nova biografia             

pessoal e abrir-se para novas experiências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 



1.5 ASSÉDIO SEXUAL  

Para compreender e auxiliar ao que se refere assédio sexual, utilizaremos           

Robortella (1998). O assédio sexual sempre esteve presente na história do mundo,            

sobretudo no que tange ao assédio realizado pelo homem contra a mulher, muito             

embora as definições estabeleçam formas indistintas de tratamento entre os sexos.  

Assédio sexual só foi considerado crime no Brasil pela Lei 10.224/2001, visto            

que antes os casos de assédio sexual eram solucionados fora da órbita penal, ou              

seja, por outros ramos do ordenamento jurídico (Direito Civil, Direito do Trabalho e             

Direito Administrativo). São três os elementos que integram o processo de assédio,            

a conduta de constranger alguém, o intuito de obter vantagem ou favorecimento            

sexual e o agente prevalecer-se de sua condição de superior hierárquico, quando no             

ao exercício do emprego, cargo ou função, ou de ascendência, como é colocado por              

Robortella, 

no contexto das relações face a face e caracteriza-se pelo uso abusivo do             
poder de uma parte em relação a outra, visando à obtenção de favores             
sexuais. Em termos práticos, o assédio sexual inclui iniciativas verbais e não            
verbais (ROBORTELLA,1998. p.61).  

Segundo Robortella (1998), o assédio sexual é crime, sendo assim o sujeito            

ativo somente só pode ser a pessoa (homem ou mulher) que se encontre na              

posição de superior hierárquico ou de ascendência em relação à vítima, decorrente            

do emprego, cargo ou função. O sujeito passivo é a pessoa (homem ou mulher) que               

está ocupando o outro pólo dessa relação hierárquica ou de ascendência,           

encontra-se em posição de subalterna em relação ao agente assediador.  

Sabe-se também que na realidade existem outros elementos que podem          

compor esse cenário. Sendo o primeiro deles, de caráter cultural e social, o fato que               

não raro em nossa sociedade. Já a forma como se constrói a imagem e se               

encontram definidos os papéis femininos e masculinos, sendo a vítima na maioria            

dos casos a mulher, que ela seja frequentemente questionado, sobretudo nos           

crimes sexuais. Como explica Chauí (1984), na maioria dos casos, ao revelar o             
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assédio, as vítimas, são frequentemente questionadas sobre as suas próprias          

posturas, para que tenha levado o caso a acontecer.  

Uma das principais razões para o baixo índice de notificações sobre crimes            
dessa ordem, é o cenário que denuncia a violência presente no crime de             
assédio, visto que no contexto de tais delitos, o agressor busca manter a             
relação de dominação. Mantendo a vítima presente em seu campo de           
atuação, porém anulando sua diferença e submetendo-a a sua vontade          
(CHAUÍ, 1984. p 120). 

No que se refere ao assédio moral e sexual a psicanalista Hirigoyen (2001)             

conceitua como ambos tipos de assédio “qualquer conduta abusiva (gesto, palavra,           

comportamento, atitude) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a           

dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu           

emprego ou degradando o clima de trabalho”. Sobretudo a diferença entre as duas             

modalidades reside na esfera de interesses sob guarda, uma vez que o assédio             

moral intervém na dignidade psíquica do ser, e o assédio sexual atenta contra a              

liberdade sexual do indivíduo.  

1.6 EFEITO LÚCIFER 

Para assimilar o estudo sobre o Efeito Lúcifer, usamos como auxílio os            

escritos do pesquisador e psicólogo Phillip Zimbardo (2012), autor de Efeito Lúcifer            

e idealizador da experiência psicológica que ficou conhecida como o Experimento           

da Prisão de Stanford. Segundo Zimbardo “todos nós podemos nos tornar           

torturadores”, isso só depende das condições necessárias para que pessoas boas           

se tornem más, este fenômeno é conhecido como o Efeito Lúcifer. O pesquisador             

comenta com base no fato de que todos nós temos uma parte boa e uma parte má.                 

A parte que mais destacamos dependerá de uma determinada situação concreta,           

que vai favorecer uma ou outra versão de nós mesmos.  

O pesquisador Phillip Zimbardo colocou essa questão em prática no ano de            

1971 na Universidade de Stanford, onde os voluntários que trabalharam na           

recreação da prisão foram previamente examinados para comprovar sua         
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estabilidade psicológica, física e emocional. Todos eram jovens universitários         

saudáveis, com vontade de fazer parte de um estudo.  

Cada um dos participantes recebeu o papel, prisioneiro ou guarda da prisão            

por meio de um sorteio, a prática deveria durar duas semanas, no entanto o              

experimento precisou ser cancelado no sexto dia. Os participantes tornaram seus           

personagens reais: os prisioneiros se transformaram rapidamente em pessoas         

submissas e depressivas, e os guardas se tornaram pessoas sádicas, abusadoras e            

cruéis. 

Segundo Zimbardo (2012) essas pessoas incorporaram tanto o seu papel          

que adotaram comportamentos até então desconhecidos deles mesmos. Eles não          

foram instruídos a nada, o que lhes foi dito é que agissem de acordo, como               

“guardas” ou “prisioneiros”. Para o autor de Efeito Lúcifer, isto ocorre como            

consequência de situações que favorecem o poder social, facilitando a condução ao            

caminho do mal. No entanto, Zimbardo explica que somente uma pessoa boa pode             

evitar que a maldade penetre em seu interior, reconduzindo seu caminho. Ele afirma             

que nos tornando conscientes disso, é possível mudar e até mesmo controlar o             

Efeito Lúcifer que há dentro de nós.  

Ao compreender melhor o Efeito Lúcifer, descrito por Zimbardo (2012),          

percebemos que o caso do assédio envolvendo o ator José Mayer e a figurinista              

Susllem Tonani é marcado por uma conhecidência. O ator conhecido por interpretar            

nas telenovelas o mesmo perfil de personagens há muitos anos, é denunciado por             

assédio nos bastidores da emissora. Este fato mostra que o ator depois de passar              

muito tempo vivendo um mesmo tipo de personagem, copiou o mesmo que eles             

faziam em cena.  

A outra possibilidade é a questão ligada ao chamado O Método. Para             

compreender esse sistema utilizamos Hethmon (1984). Desenvolvido por Lee         

Strasberg na Actors Studio de Nova York na década de 30, O Método é um sistema                

de atuação proposto cujo o maior expoente foi o ator Marlon Brando. A fórmula              

criada para que um tipo de ator se limitasse a interpretar a si mesmo em diferentes                
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perfis de personagens, estipulados pela linha de montagem da televisão ou cinema.            

Isto nos faz refletir sobre a questão de que casos como este do ator José Mayer,                

sejam mais recorrentes do que imaginamos.  

Estaria O Método ligado ao Efeito Lúcifer descrito por Zimbardo? Tendo em            

vista que ambos trabalham com a construção de uma persona ? 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 A personalidade que o indivíduo apresenta aos outros como real, mas que, na verdade, é uma variante às vezes 
muito diferente da verdadeira. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este Trabalho Final de Graduação, busca identificar as ligações entre os           

personagens, Fernando da minissérie Presença de Anita e Tião Bezerra da           

telenovela A Lei do Amor, a quem os interpreta o ator José Mayer. Optou-se a               

utilização da análise de conteúdo, em que o estudo visa um maior contato com o               

objeto que está sendo analisado, para isso utilizaremos Laurence Bardin (2009),           

tendo em vista que a pesquisa visa compreender a aparente semelhança entre ator             

e seus personagens. A autora discorre que. 

 
A função da análise de comunicações é seguir passo a passo o crescimento             
quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos apoiados na          
utilização de uma das técnicas classificadas sob a designação genérica de           
análise de conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos materiais e           
as aplicações de uma prática que funciona há mais de meio século            
(BARDIN, 2009, p.15).  

 

A escolha da análise de conteúdo, se fez presente pelo fato de se constituir              

de uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo,            

conduzindo as descrições qualitativas, auxiliando a interpretação das mensagens, e          

ajudando a atingir uma compreensão maior de seus significados. É o método mais             

indicado para interpretar um conteúdo segundo Bardin (2009).  

 

O presente trabalho, vai se utilizar da análise de conteúdo para ajudar nas             

orientações da pesquisa, fundamentando o progresso das comparações entre as          

obras a serem avaliadas. Como descreve Bardin (2009) a matéria-prima da análise            

de conteúdo pode se constituir de qualquer material derivado de comunicação           

verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, livros, relatos          

auto-biográficos, discos, gravações, entrevistas, diários, filmes, fotografias e vídeos,         

a metodologia escolhida faz com que exista uma maior aproximação dos resultados            

esperados. 

 

Com a delimitação escolhida, utilizaremos cenas da minissérie Presença de          

Anita de 2001 e também da telenovela A Lei do Amor de 2017, que auxiliaram na                
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construção desta pesquisa a ponto de ajudar a identificar e analisar os traços dos              

personagens interpretados por José Mayer, estes a quem ele atribuiu a culpa pelo             

caso de assédio a figurinista Susllem Meneguzzi Tonani. As escolhas da minissérie            

Presença de Anita e da telenovela A Lei do Amor se deram com a intenção de ter                 

uma maior compreensão sobre os personagens que o ator interpretava, e avaliar as             

suas similaridades e serão o corpus da pesquisa.  

 

Com intuito de facilitar a análise, organizamos em duas categorias as cenas,            

que nos auxiliaram na organização da pesquisa. 

Antes do vilão, serão as cenas da minissérie Presença de Anita e da             

telenovela A Lei do Amor onde os personagens analisados interpretados pelo ator            

José Mayer, aparecem como os vilões das histórias, mostrando assim as ligações            

entre os personagens.  

Depois do vilão, serão observadas aqui, cenas onde os personagens entram           

em atrito com os heróis das histórias. Com isso iremos analisar as principais             

ligações encontradas nas narrativas de ambas história, minissérie Presença de          

Anita e telenovela A Lei do Amor.  

 

Ao escolher as cenas que irão auxiliar na concepção da pesquisa,           

reconhecemos que buscamos trazer cenas onde os personagens interpretados pelo          

ator José Mayer apresentam a semelhança de serem sempre, homens          

heterosexuais, abastados e se apresentam  em um primeiro momento como galã.  

 

Optamos por um número razoável de cenas a serem analisadas. Da           

minissérie Presença de Anita, as cenas foram escolhidas de acordo com o destaque             

da transformação do personagem, tal como a escolha das cenas da telenovela A Lei              

do Amor, onde as cenas escolhidas foram separadas em antes do caso real de              

assédio envolvendo ator e cenas que aconteceram depois do caso. Logo após, as             

cenas serão analisadas, sendo e subdivididas de acordo com as categorias           

desenvolvidas, antes do vilão e depois do vilão. 
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3 OBJETO DE ESTUDO  

 

Destacamos a seguir alguns fragmentos dos nossos objetos de estudo. A           

minissérie Presença de Anita de 2001, a telenovela A Lei do Amor de 2017, o ator                

José Mayer e seus personagens e o caso de assédio sexual, envolvendo o ator e a                

figurinista Susllem Meneguzzi Tonani. Para uma melhor percepção do assunto,          

utilizamos o site da Memória Globo, onde encontramos sinopses da minissérie e            

telenovela, e a lista de personagens interpretados pelo ator José Mayer.  

 

Minissérie : Presença de Anita  

Sinopse:  

Lúcia Helena (Helena Ranaldi) e Fernando (José Mayer), estão em uma crise            

conjugal e resolvem viajar com a família para fugir da violência da cidade grande.              

Lúcia Helena é uma mulher bonita, porém insegura, e sofre com o fracasso de seu               

casamento. Fernando é um arquiteto com aspirações literárias, e não consegue           

concluir o seu primeiro livro. 

Lúcia decide ir para sua cidade natal, Florença, no interior de São Paulo, onde              

moram seu pai e suas irmãs.  

 

Os planos da família, são interrompidos pela chegada da jovem Anita (Mel Lisboa) à              

cidade, que se muda para um sobrado onde, no passado, aconteceu um crime             

passional. Anita é ao mesmo tempo meiga e provocadora. A única coisa que se              

sabe sobre seu passado é que viveu com um artista plástico, Armando (Paulo César              

Pereio), muito mais velho do que ela, a quem conheceu quando tinha apenas 12              

anos de idade. Além disso, Anita tem adoração por sua boneca de louça, Conchita,              

que, segundo ela, guarda a alma da antiga moradora do sobrado, Cíntia,            

assassinada pelo amante.  

A chegada de Anita a cidade transforma a vida e a rotina dos moradores da pacata                

Florença, Zezinho (Leonardo Miggiorin), o tímido ajudante da mercearia em frente           

ao sobrado, que se apaixona por ela, mas não consegue se declarar. Fernado ao              

conhecer Anita, acredita ter encontrado a grande inspiração que lhe faltava para            
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começar seu novo romance. Lúcia Helena disposta a reconstruir o casamento tenta            

agradar o marido de todas as formas. No entanto, nada que faça é capaz de mudar                

o marido que está distante. 

  

Fernando procura Anita e começa uma obsessão de Fernando por Anita. Decidida a             

acabar com as desconfianças da irmã, Marta (Vera Holtz) segue Fernando,           

descobre o endereço onde o cunhado passa a maior parte de seu tempo e conta               

para Lúcia que, arrasada, pede o divórcio. A relação entre Fernando e Anita chega              

ao clímax quando ela exige que ele se separe da mulher.  

 

Durante uma discussão, Fernando a ameaça com um canivete, descontrolado,          

acaba matando-a. Zezinho, assiste à cena, corre para o sobrado para tentar            

salvá-la, mas acaba sendo confundido com o assassino. Fernando volta ao sobrado            

depois de algum tempo, e na calada da noite começa a escutar Anita, já delirando o                

personagem vê Anita, com a casa já em chamas Fernando morre queimado,            

enquanto os personagens de sua família comemoram na chácara a festa de Natal.  

 

3.1 PRESENÇA DE ANITA 

 

Lançado em 1948, o romance de Mário Donato causou espanto a igreja que             

reprovou a obra do jornalista, o livro acabou atraiu muitos leitores jovens e             

indignando senhoras cristãs. O livro serviu de inspiração para o filme Presença de             

Anita, de Ruggero Jacobbi, lançado em 1951 e a novela A Outra Face de Anita, de                

Ivani Ribeiro, exibida em 1964, pela TV Excelsior.  

O autor Manoel Carlos apresentou a trama a Globo nos anos 90, mas só em               

2001 foi liberado para produzir a minissérie. Ao reescrever a trama, o autor decidiu              

junto com o diretor Ricardo Waddington que a protagonista deveria ser alguém            

desconhecida do grande público. Foram mais de 100 candidatas para o papel            

principal. Com a produção e os atores escolhidos, Manoel Carlos resolveu inserir            
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cenas onde os protagonistas fumavam com frequência, modo que o autor encontrou            

para mostrar que os personagens estavam se auto destruindo aos poucos.  

No dia 7 de agosto de 2001 estreava na Rede Globo a minissérie Presença             

de Anita. Uma das produções mais marcantes no segmento, a minissérie escrita            

por Manoel Carlos, foi baseada no romance de Mário Donato. A trama revela como             

atriz, a jovem Mel Lisboa, que vivia o papel-título. 

Na trama, Fernando ou Nando (José Mayer) vive em um casamento sem          

emoções com Lúcia Helena (Helena Ranaldi). Ele tem o sonho de escrever um            

romance, enquanto ela que retomar sua relação com o marido. O casal            

acompanhado da filha Luiza (Julia Almeida), deixa São Paulo em direção à cidade             

fictícia de Florença, no interior do estado, com a ideia de passar as festas de fim de                 

ano com a família, ao mesmo tempo que Nando acredita, ter encontrado o ambiente              

ideal para começar o seu romance. 

E nesta cidade que ele conhece a jovem Anita (Mel Lisboa) de 18 anos, que              

vive sozinha em um sobrado rodeado de mistérios. Nando vê em Anita a             

personagem ideal para seu livro, aos poucos, acaba se envolvendo com a menina.             

Anita ao mesmo tempo que exerce um magnetismo em Nando, também, faz com             

que Zezinho (Leonardo Miggiorin), um tímido jovem que vive na cidade, se apaixone            

por ela. 

Na história, Nando alimenta um sentimento de posse sobre Anita. A presença            

da menina na vida dele faz com que, o escritor perca a sanidade. Nando destrói seu                

casamento, para ficar com Anita, que não quer mais a sua presença no sobrado.              

Para a emissora, a minissérie foi um grande sucesso, Presença de Anita chamava a              

atenção pela ousadia dos textos e pelas cenas de sexo e nudez. 

Como se tratava de uma série cuja protagonista teria destaque absoluto, o             

autor Manoel Carlos, resolveu por aumentar a idade da personagem que não era             
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mais menor de idade, mas que ainda possuía os traços de uma jovem menina. Para               

que não fosse feita ligação com pedofilia, assim como foi feita ao livro homônimo.  

A trilha sonora da minissérie era composta por músicas francesas, escolhidas           

pelo próprio autor. Uma das suas preocupações era a transformação da música, os             

longo da cena. As músicas Pigalle de Georges Ulmer e Ne Me Quitte Pas              

interpretadas pela cantora Maysa, se tornaram marca da minissérie. A última era            

tema de abertura, onde Anita brincava com os bonecos que representavam os            

personagens. 

Em agosto de 2001, foi lançado o roteiro de Presença de Anita, escrito por              

Manoel Carlos. O livro traz o mesmo script que o elenco recebeu para as gravações,               

com exceção a alguns detalhes técnicos. A minissérie fez tanto sucesso que foi             

reapresentada em setembro de 2002 e, mesmo ano em que foi lançada em DVD.              

Também sendo exibida nos canais Multishow, Globosat e Viva. Presença de Anita            

foi vendida pela Globo para o Equador, Honduras, Nicarágua Peru, Portugal e            

Uruguai. 

O sucesso da minissérie foi tanto que a Rede Globo até pensou em prolongar              

a minissérie, mas não houve tempo. Já em 2012, quando Presença de Anita foi              

reprisada no canal Viva, uma cena no capítulo 4 foi reeditada colocando um nu              

frontal de Anita, que entes em virtude do horário não havia sido liberado. 

 

Telenovela : A Lei do Amor  

Sinopse:  

Primeira fase  

Pedro (Chay Suede) filho de um rico e ambicioso empresário do ramo da tecelagem,              

Fausto Leitão (Tarcísio Meira). Helô (Isabelle Drummond), é uma moça pobre que            

luta para sustentar a mãe Cândida (Denise Fraga), que sofre com uma doença             

terminal, e o pai, Jorge (Daniel Ribeiro), alcoólatra e desempregado. O acaso            
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permite que os dois se cruzem, mas é o amor que surge entre eles que determina                

esta história. 

Magnólia (Vera Holtz), esposa de Fausto, afasta a jovem do enteado. O rompimento             

acaba afastando Pedro da cidade e ele passa a viver sozinho em seu veleiro, fora               

do Brasil. Hêlo, grávida se casa com o jovem empresário, Tião Bezerra (Thiago             

Martins).  

Segunda fase 

Vinte anos depois, Pedro (Reynaldo Gianecchini) volta para sua cidade natal a            

pedido de seu pai. Fausto quer lhe revelar um grande segredo no dia de sua festa                

de aniversário, o que representa também uma oportunidade de rever Helô (Cláudia            

Abreu), que está casada com o empresário Tião Bezerra (José Mayer), com quem             

tem dois filhos. Pedro precisa resgatar o amor da mulher que ele perdeu, e também               

salvar sua família e a cidade que, de certa forma, se tornou refém dos atos ilícitos e                 

de má fé cometidos por seu pai Fausto Leitão. 

3.2 A LEI DO AMOR 

 

O personagem Tião Bezerra que começou como galã foi se transformando e            

mostrando a sua verdadeira personalidade no decorrer da história. Mesmo que           

existam muitos personagens agressores de mulheres em telenovelas, quase         

sempre o agressor tinha a fixação em uma mesma vítima. É esse um dos motivos               

que torna Tião Bezerra diferente de todos eles. O vilão de A Lei do Amor, agride                

qualquer mulher que cruze o seu caminho, chegando a atacar fisicamente quatro            

personagens, além de agredir verbalmente várias outras.  

 

O personagem interpretado por José Mayer, deu tapa na cara, empurrou e            

humilhou de todas as maneiras possíveis a vilã Magnólia ( Vera Holtz). Sua             

ex-mulher Helô (Claudia Abreu) foi outra vítima de suas agressões variadas.           

Também foi empurrada, levou tapa e, mais recentemente, perdeu o bebê que            

esperava devido a uma armação do vilão. Tião também agrediu e abusou de             
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Jessica (Marcella Rica), garota de programa por quem se interessou. Jessica o            

denunciou à polícia e o personagem foi enquadrado na Lei Maria da Penha, mas              

nada foi feito e Tião continuou livre, e ainda atacou Camila (Bruna Hamu), neta de               

Magnólia.. O vilão também agrediu verbalmente várias outras personagens como          

Yara (Emanuelle Araujo), Gigi (Mila Moreira) e Vanessa (Andressa Mirásci).  

 

O vilão em A Lei do Amor era considerado um psicopata, pelos outros personagens,              

capaz de cometer qualquer atrocidade. Em pouco mais de dois meses de novela, o              

personagem já havia mandado matar duas pessoas, Isabela (Alice Wegmann) e           

Zelito (Danilo Vianna). Além disso o personagem usava com frequência palavras de            

baixo nível para se referir às mulheres, como as palavras, vaca, biscatinha, vadia e              

vagabunda. 

 

 

3.3 JOSÉ MAYER ATOR A SEUS PERSONAGENS 

 

Para nos auxiliar na construção deste objeto de estudo, utilizamos a página            

da Memória Globo. O ator José Mayer Drumond Araujo, nascido em em 1949 em              

São Domingos da Prata no distrito de Jaguaraçu, Minas Gerais. O pai era             

enfermeiro e a mãe cabeleireira. O primeiro a observar que José Mayer possuía             

talento para as artes cênicas foi um professor de declamação, no primeiro ano do              

ginásio.  

Em 1968, entrou para o curso de Letras da Faculdade de Filosofia de Belo              

Horizonte, mesmo ano em que ingressou no Grupo de Teatro Geração. Em 1972,             

venceu uma licitação e passou a dirigir o Teatro Senac da capital mineira.Durante             

sete anos ele foi: produtor, diretor, ator e cenógrafo. Até que, em uma noite de               

setembro de 1979, diante de uma plateia vazia, e atuando num espetáculo que             

havia sido elogiado pela crítica, decretou que era hora de arrumar as malas e partir               

para o Rio de Janeiro.  
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Oito meses depois, ele estava escalado para o episódio O Foragido, da            

primeira temporada da série Carga Pesada. Começava assim, sua carreira como           

ator de TV. Conhecido nacionalmente, ganhou destaque por suas interpretações          

nas telenovelas da Rede Globo, consagrando seus papéis na televisão nas décadas            

de 80 e 90. Em 1982, foi convidado para um dos principais papéis da minissérie               

Bandidos da Falange, de Aguinaldo Silva. Começou então sua parceira com o            

dramaturgo, e dos anos 80 até 2017 foram mais de dez produções trabalhando             

juntos.  

Nos anos 2000 o ator se consolida com status de galã da emissora Rede              

Globo, sob a construção de Manoel Carlos, em Laços de Família (2000) com o              

personagem Pedro, um criador de cavalos. Além disso a minissérie Presença de            

Anita (2001) contribuiu para o status. Em Mulheres Apaixonadas (2002), interpretou           

o médico galã César e em Páginas da Vida (2006), Manoel Carlos escreveu para o               

ator um personagem especial, Gregório, ou Greg, era descrito como um charmoso            

empresário, par romântico da personagem da atriz Natália do Vale. No ano            

seguinte, em Viver a Vida, interpretou Marcos, um dom-juan casado com a modelo             

Helena, interpretada por Taís Araújo. Em 2013, o ator encarnou Zico Rosado no             

remake de Saramandaia.  

Mas é em 2017 enquanto dava vida ao personagem Tião Bezerra na            

telenovela A Lei do Amor, que o ator se envolve em um caso de assédio, e dada a                  

repercussão da denúncia feita pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, que a           

carreira do ator tem sua maior baixa, sendo vetado das produções telenovelisticas            

da Rede Globo, a partir de então.  

 

3.4 CASO DE ASSÉDIO SEXUAL 

 

O caso de assédio sexual envolvendo o ator José Mayer foi antecipado pelo             

colunista Leo Dias no dia 3 de março de 2017. Mas notoriedade da notícia foi só                

após a figurinista Susllem Tonine escrever um texto denunciando o ocorrido no blog             

#AgoraÉQueSãoElas, do jornal Folha de S. Paulo. No texto, a figurinista afirma que             
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José Mayer passou a mão em sua genitália. O caso repercutiu rapidamente nas             

redes sociais, fazendo com que atrizes e funcionárias da emissora criassem uma            

campanha contra o assédio sexual.  

Na ação, globais vestiram camisetas com a frase, "Mexeu com uma, mexeu            

com todas" e compartilharam fotos no Instagram com a hashtag #ChegaDeAssedio.           

No mesmo período a Rede Globo se manifestou a favor da campanha. "Não só              

sabemos como apoiamos. Temos conhecimento dessa iniciativa e ela será bem           

recebida, pois está absolutamente alinhada com as crenças e os valores da            

empresa", foi a nota liberada pela assessoria de comunicação da Globo.  

O caso repercutiu com rapidez e o diretor-geral da emissora, Carlos Henrique            

Schroder, envia um e-mail aos funcionários da empresa sobre as diretrizes do caso.             

No e-mail, liberado a Folha de São Paulo, esclarece: "não compactuamos com            

atitudes que contrariam o respeito que defendemos. Essa acabou sendo mais uma            

oportunidade para que a Globo reforça crenças de respeito à diversidade, ao ser             

humano, que existem na emissora há tempos. Tudo que tem sido discutido            

internamente, todas as dúvidas que têm sido tiradas, têm como base o Código de              

Ética e de Conduta do Grupo Globo que prega esses valores desde sempre." No              

mesmo dia em que o e-mail é liberado, a Globo informa que José Mayer foi retirado                

da escalação de O Sétimo Guardião, novela de Aguinaldo Silva que vai substituir o              

folhetim de Walcyr Carrasco no horário das 21h.  

O autor de novelas Aguinaldo Silva utilizou então suas redes sociais para            

manifestar seu apoio ao ator José Mayer, afastado da Globo. Em sua conta do              

Facebook, ele divulgou uma imagem com a mensagem: “Força, Zé! Todos cometem            

erros… e não será um bando de oportunistas que vai apagar a sua estrela!”. Na               

legenda, escreveu: “Faço por valer o significado da palavra ‘Amigo”: jamais vou te             

esquecer e ninguém vai me calar!”.  

Diante da acusação, a assessoria da Rede Globo se pronunciou, em um            

primeiro momento com uma nota no jornal O Globo. Na publicação, é enfatizado             

que a emissora repudia toda a forma de desrespeito, violência ou preconceito e zela              

43 



para que as relações entre funcionários e colaboradores seja em um ambiente de             

harmonia, seguindo o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo.  

No dia 4 de abril de 2017, o Jornal Nacional, anunciou o afastamento do ator               

José Mayer, das produções da emissora, por tempo indeterminado. O          

pronunciamento ocorreu depois da queixa de abuso sexual, feita pela figurinista           

Susllem Meneguzzi Tonani da mesma emissora. Na publicação em sua página de            

uma rede social, ela denunciou e relatou que no mês fevereiro daquele ano, que o               

ator José Mayer ao entrar no camarim da emissora, na presença dela e outras duas               

mulheres, a assediou sexualmente, passando a mão em sua genitália. 

Diante da acusação de assédio sexual no Jornal Nacional, o ator José Mayer,             

veio a público em uma carta aberta à Folha de São Paulo. Na texto ele comentando                

que estava errado e que teria se transformado em um homem melhor, colocando a              

autoria de seus atos em seus personagens e na forma como foi criado.  

A repercussão do caso ganha as páginas de diversos jornais, sites, blogs,            

tanto nacionais como internacionais. No The New York Times, a reportagem “A Win             

Over Sexism in Brazil: A Soap Star Is Punished for Harassment” (Uma vitória contra              

o sexismo no Brasil: astro de novela é punido por assédio) conta todo o caso: da                

realização da figurinista em trabalhar na Globo até a suspensão, por tempo            

indeterminado, do ator das produções da emissora. 
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4 CORPUS ANALÍTICO DESCRITIVO 

 

Destacamos os trechos da minissérie Presença de Anita de 2001 e da            

telenovela a Lei do Amor de 2017, em que é possível identificar a forma como são                

desenvolvidos os personagens Fernando de Presença de Anita e Tião Bezerra de A             

Lei do Amor ambos interpretados pelo ator José Mayer. Para a telenovela            

separamos seis cenas divididas em dois grupos, antes e depois do caso real de              

assédio, já para minissérie separamos cinco cenas; 

 

Cenas da minissérie Presença de Anita. 

  

Cena 1:  Anita leva Zezinho na casa de Fernando. 

Figura 1 Presença de Anita: Fernando, não aceita Anita em sua casa.  

 
Fonte: Presença de Anita (2001).  
 

A cena mostra Fernando ao descobrir que Anita está em um churrasco em             

sua casa. Ao saber da presença da jovem, o personagem procura a moça, para              

avisar que vá embora, mas ao avistar Anita, Fernando também enxerga o            

entregador Zezinho, que foi ao churrasco como acompanhante da jovem. Fernando           

conversa com Anita e se exalta a ver Zezinho.  
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Nesta cena podemos perceber três dos arquétipos descritos por Joseph          

Campbell, a sombra representada na figura do personagem Fernando, Anita como a            

personificação do camaleão e o jovem Zezinho como o herói, que não tem a              

presença de um mentor. Nesta análise baseada em Vogler (2006,p.57) podemos           

ressaltar, que o personagem de Fernando se destaca pelo poder de decisão e a              

pela característica de ser o causador dos nós narrativos, se encaixando no perfil do              

vilão. Já o personagem Zezinho se encaixaria desta forma, no arquétipo do herói, o              

decidido que não têm dúvidas, automotivado pelo amor destrutivo que sente por            

Anita.  

 

Cena 2: Fernando agride e ameaça Anita 

Figura 2 Presença de Anita: Fernando agride e ameaça Anita ao descobrir que sua filha Luiza está                 

frequentando a casa da jovem.  

 
Fonte: Presença de Anita (2001).  
 

A cena começa quando Fernando aparece na casa de Anita para tirar            

satisfações com a jovem, depois de descobrir que ela está saindo com Zezinho.             

Fernando se sente ofendido por Anita não estar só com ele. Anita fala para              

Fernando que ela não está com Zezinho e que eles são só amigos. A campainha               

toca é Luiza filha de Fernando, que foi até a casa de Anita para visitar. Nervoso                

Fernando então começa a sacudir Anita, que fica assustada com a maneira que             
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Fernando está a tratando, eles discutem, Luiza entra na casa e Anita avisa que ela               

pode ficar, irritando assim Fernando.  

Vemos nesta cena a transformação do personagem galã em vilão, a outra            

face daquele que a personagem principal acreditava ser o sedutor. Anita começa a             

perceber o quão violento e possessivo Fernando pode ser. Percebemos assim com            

as observações trazidas por Campbell (2013) sobre os arquétipos, que a construção            

da sombra, que não se aplica apenas ao lado obscuro de alguém, mas aos              

aspectos não vistos, a face que não é assumida mas que explode sem que a               

pessoa queira, como sendo o caso do personagem Fernando.  

 

Cena 3: Fernando esfaqueia Anita 

Figura 3 Presença de Anita: Fernando esfaqueia Anita ao descobrir que ela o trocou por Zezinho.                

Fonte: Presença de Anita (2001).  

 

Nesta cena, Fernando chega ao sobrado procurando Anita e não encontra a            

jovem, ele então começa a vasculhar os pertences da moça, que chega em casa.              

Ao escutar um barulho vindos do andar de cima Anita vai até seu quarto, ao chegar                

lá vê Fernando mexendo em seus pertences, a jovem então pergunta o que ele está               

fazendo lá. O personagem começa a perguntar onde ela estava que não em casa a               

sua espera, Anita diz que saiu com Zezinho. Fernando grita com a jovem dizendo              
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que já sabe que ela dormiu com o entregador, e questiona por que foi trocado. Anita                

fala que ele não foi trocado e que ela ama os dois.  

A cena é cortada e Fernando aparece tirando uma faca do bolso e              

ameaçando a jovem. Para sua surpresa, a jovem não está assustada e diz que              

adoraria morrer naquela casa, se ele aceitar morrer com ela. Fernando então hesita,             

é neste momento que a jovem diz que ele não é homem suficiente, como é Zezinho.  

Percebemos com esta cena que o personagem Fernando faz o caminho           

inverso da Jornada do Herói, ele segue a Jornada do Vilão, um coadjuvante             

expresso para Campbell (2013). O vilão age ativamente, elevando a protagonista a            

status de heróina, independente do seu arquétipo anterior. Na cena em questão            

podemos perceber que Fernando se torna o vilão de fato aparecendo como o             

assassino, que leva assim a heroína ao extremo, matando-a. 

 
Cena 4: Fernando sente a presença de Anita  

Figura 4 Presença de Anita: Fernando delira e enxerga Anita, que já está morta.  

 
Fonte: Presença de Anita (2001).  
 

A sequência mostra Fernando indo até o sobrado onde vivia Anita, em            

buscas de pertences da moça, ou algo que ela possa ter deixado escrito para ele.               

Ao olhar alguns desenhos, sentado na cama onde a jovem morreu, Fernando            
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começa a sentir frio e as janelas se abrem. Depois de fechar as janelas Fernando               

escuta algo e ao virar-se enxerga Anita, que está parada em pé, bem em sua frente. 

O personagem apavorado, fala que a viu morrer, a jovem então comenta que             

voltou para que ele possa ir junto com ela. Fernando tenta fugir, mas Anita começa               

a tirar as roupas e o agarra.  

Como é explicado por Campbell (2013), os heróis só surgem pela           

necessidade de destruir o mal, levando em consideração que a figura do herói se              

torna inútil sem seu antagonista. Podemos perceber isso na cena apresentada,           

onde Anita quer levar Fernando com ela. Fazendo sentido essa coexistência de uma             

relação mútua entre a protagonista e o antagonista.  

 

Cena 5: Anita segura Fernando na cama  

Figura 5 Presença de Anita: Anita segura Fernando na cama até que as chamas da vela se                 

espalhem.   

 
Fonte: Presença de Anita (2001). 
 

A cena segue com a sequência de Anita deixando cair uma das velas que              

Fernando acendeu para poder procurar algo em seu quarto. O personagem tenta            

apagar a vela mas a jovem não permite, fazendo de tudo para que ele fique na                

cama com ela.  
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As chamas começam a se alastrar e queimam as cortinas e alguns móveis do              

quarto, o fogo acaba indo para outros cômodos do sobrado. Anita continua            

segurando o personagem e não o deixa sair. As chamas chegam até a cama e               

Fernando acaba morrendo queimado, e o sobrado onde a moça vivia é então             

consumido pelo fogo.  

 

Nesta cena podemos compreender a descrição de Vogler (2006) sobre a           

última benção do herói. Essa se torna a última conquista do herói, no caso de Anita                

que Fernando morresse com ela no sobrado. De acordo com Campbell (2013), esse             

momento conduz o herói a uma compreensão maior e a uma reconciliação com             

suas as forças hostis.  

 

Desta forma este é o estágio que representa o crescimento final do herói, e a               

queda do vilão, fica compreendido que os opostos, na verdade, são um só. A figura               

de um não existe sem o outro, para que o herói exista, é necessário a presença do                 

vilão.  
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Cenas da telenovela A  Lei do Amor, antes do caso de assédio : 

 
Cena 6 : Tapa na cara de Magnólia 

Figura 6 | Lei do Amor : Tião dá um tapa no rosto de Magnólia.  

 
Fonte: A Lei do Amor (2017).  
 

A sequência mostra o encontro entre Tião Bezerra e Magnólia. A cena            

começa quando Tião convida Magnólia para um jantar, a personagem vai ao seu             

encontro desconfiada das intenções do personagem. Ao chegar no local ela           

descobre que antes do jantar, ele quer lhe mostrar um filme, mesmo desconfiada             

Magnólia aceita o convite.  

Magnólia comenta que o filme pode ficar para depois, mas Tião Bezerra            

começa xingar a personagem e acaba lhe dando um tapa na cara, perplexa             

Magnólia não faz nada, Tião fala que ela vai assitir o filme e depois vai pedi-lo em                 

casamento.  

Na cena o personagem Tião ameaça Magnólia e começa um jogo de            

manipulação. Se a personagem não fizer tudo o que lhe for mandado. Como nos              

mostra Campbell (2013), uma das funções da figura do vilão ou da sombra é              

assumir a imagem de algo ameaçador, indesejado e mal, o outro lado, a expressão              

do que é negativo e não se liga aos valores. 
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Cena 7: Ameaça 

Figura 7 Lei do Amor :  Tião ameaça Camila, neta de Magnólia.  

 
Fonte: A Lei do Amor (2017).  
 

Nesta cena, o empresário Tião Bezerra, está em uma festa de sua empresa,             

quando a jovem Camila, neta de Magnólia chega ao local. Camila pretende na festa              

começar o seu book rosa . Quando ela resolve ir até uma outra sala, Tião segue a                6

moça e começa assediá-la, a jovem não aceita o assédio. 

Camila não aceita as investidas o que deixa Tião furioso, ele então começa,             

ameaçar a jovem, ainda mais por saber que ela é neta de Magnólia, de quem quer                

vingança. A jovem não aceita ficar com Tião, ele então à ameaça, falando que vai               

contar à Magnólia sobre a relação dela com o suposto assassino de seu avô.  

Chegamos assim a outro ponto que faz parte do arquétipo do vilão, como é              

apontado por Motter (2004, p. 68) os vilões ficam fortes, por serem movidos por um               

comportamento obsessivo e vingativo. Motivações que percebemos com clareza no          

personagem Tião Bezerra, que não mede esforços para ter o que deseja, não             

importa a quem isso vá ferir.   

 

6 Book Rosa: expressão utilizada por algumas agências de modelo para designar um catálogo de 
profissionais que prestam serviços sexuais em troca de bonificações. 
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Cena 8: Jéssica é abusada e espancada por Tião. 

Figura 8 Lei do Amor :  Jessica é abusada e espancada por Tião ao tentar terminar caso. 

 
Fonte: A Lei do Amor (2017).  
 

A cena mostra o momento do último encontro de Tião Bezerra e Jéssica. A               

moça decide colocar um ponto final no seu relacionamento com o empresário,            

inconformada com a maneira violenta que é tratada por ele. Ao chegar no             

apartamento de Tião, a jovem começa a ser ameaçada por ele. O personagem já              

com raiva, comenta que se ela não tiver uma última noite com ele vai sofrer com as                 

consequências daquilo. 

Tião então espanca a moça que já machucada caí no sofá. Tião aparece             

sorrindo e a cena é cortada. A cena deixa claro ao público que já houve o estupro                 

da moça, e que o vilão parece satisfeito com o que aconteceu.  

Levando em consideração as observações trazidas por Campbell (2013) um          

dos mais fundamentais arquétipos é o da Sombra. Não sendo apenas o lado             

obscuro, mas os aspectos não expressos, não conhecidos ou de algum modo            

rejeitados, aquele lado do qual não falamos e não assumimos. “A face negativa da              

Sombra nas histórias é projetada nos personagens que chamamos de vilões,           
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antagonistas ou inimigos” (VOGLER,2015,p.111). No caso da telenovela A Lei do           

Amor, seu vilão é Tião Bezerra.  

 

Cenas da telenovela A Lei do Amor, depois do caso de assédio: 

 
Cena 9: Helô enfrenta Tião  

Figura 9 Lei do Amor : Helô enfrenta Tião em sua empresa.  

 
Fonte: A Lei do Amor (2017).  
 

A cena mostra o momento em que Helô ex esposa de Tião, vai até a               

empresa dele para enfrentá-lo, desmascarando todas as mentiras já ditas por Tião.            

Helô já não tem mais medo ou receio que o vilão posso fazer algo contra ela, a                 

única coisa que a ligava a ele era o segredo de que a filha dos dois era na verdade                   

filha de Helô e Pedro, Tião debocha de Helô, que lhe dá um tapa na cara e fala que                   

nunca mais vai sofrer nas mãos dele.  

Nesta cena podemos perceber que ao enfrentar o vilão Tião, Helô se torna a              

heroína. Conforme a colocação explanada por Campbell, de que naturalmente os           

heróis apoiam-se em sua força moral, na crença em seus valores e princípios, desta              

maneira eles se recuperam dos infortúnios provocados pela vilania, legitimando          

assim o seu lugar de herói. “É a habilidade de resistir às provações que confirma               

que o herói está à altura da tarefa” (CAMPBELL, 1990, p. 139).  
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Percebe-se então que Helô ao se tornar heroína é dotada de valores            

positivos como honra, bondade, justiça, determinação e coragem. Já o vilão Tião            

Bezerra se torna determinado a tirar quem posso lhe atrapalhar de seu caminho,             

utilizando sua persistência e inteligência, além de suas outras habilidades para           

alcançar seu objetivo, nem que este seja destruir a vida do herói. 

 

Cena 10: Flávia tira satisfações com Tião  

Figura 10 Lei do Amor : Flávia descobre que Tião é seu pai 

Fonte: A Lei do Amor (2017).  

 

A cena começa quando a personagem Flávia decide ir até a casa de Tião              

Bezerra, depois de descobrir que é sua filha e que ele estuprou sua mãe na               

adolescência. Flávia ao chegar na casa do vilão está transtornada. A personagem é             

recebida por Helô que está arrumando suas coisas para a mudança, ao abrir a porta               

para a jovem, percebe que ela está chorando e gritando, afirmando que Tião é um               

estuprador. Quando o personagem entra na sala para saber o que está            

acontecendo, Flávia vai para cima dele, começa a bater e empurrar o vilão,             

questionando sobre o que ele fez com sua mãe na adolescência. Tião fica estático              

na cena e não esboça nem uma expressão deixando a jovem ainda mais furiosa.  
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Nesta cena podemos perceber a transformação final da personagem Flávia          

ao enfrentar o pai, a forma como a personagem se torna tão forte que faz com que o                  

vilão fique sem reação nenhuma, nem com a capacidade de enfrentar a moça.             

Segundo Campbell (2013) quando a figura feminina rompe com o ethos e renúncia             7

a doçura, abnegando e valor familiar imposto às mulheres, ela explora diferentes            

possibilidades de arquétipos, podendo se tornar uma heroína.  

 
Cena 11: Tião apanha de Pedro 

Figura 11 Lei do Amor : Pedro agride Tião em retaliação ao mal que ele causou. 

Fonte: A Lei do Amor (2017).  

 

A cena começa quando Pedro descobre através de Helô todo o mal que Tião               

causou às pessoas que ele ama. O rapaz então fica descontrolado e vai até a casa                

de Tião, chegando lá dá um soco no rosto de Tião que tenta revidar mas não                

consegue. Pedro então começa a bater em Tião e para cada soco ele elenca cada               

uma das coisas horríveis que o vilão fez, tanto para Helô quanto para sua família.               

Tião tenta diversas vezes revidar, mas não consegue e acaba desmaiando, Pedro            

vai embora, deixando o vilão jogado no chão da sala.  

 

7 Ethos:conjunto dos costumes e hábitos fundamentais, no âmbito do comportamento. 
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Para Vogler (2015) “o herói é alguém que está disposto a sacrificar suas             

próprias necessidades em favor dos outros, como um pastor que se sacrifica para             

proteger e servir seu rebanho”. Se Tião é o vilão da telenovela A Lei do Amor, Pedro                 

pode ser considerado o herói, por ser o arquétipo ideal do abnegado.  

 

Na cena o personagem Pedro se sobressai a Tião, que era temido por todos,              

por ser manipulador e vingativo. Como nos é apresentado por Campbell (2013), o             

desenlace que é essencial para o desenrolar da história, só é possível pelo criação              

da coexistência do entre o herói e o vilão. Segundo Campbell (2013), vencido o              

confronto final, o herói retorna ao mundo cotidiano e dissemina a boa nova entre os               

seus semelhantes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O trabalho desenvolvido desde o segundo semestre de 2017, teve como           

objetivo apresentar as transformações de um personagem até então herói em vilão,            

na vida real. Para tanto foram avaliados os personagens, Fernando da minissérie            

Presença de Anita e Tião Bezerra da telenovela A Lei do Amor, interpretados pelo              

ator José Mayer.  

O ponto central do trabalho começou de forma diferente. Seriam avaliadas, a            

transformação do ator José Mayer em vilão na vida real, com o caso de assédio,               

envolvendo a figurinista Susllem Meneguzzi Tonani e a transformação de Anakin no            

vilão Darth Vader nos filmes da franquia Star Wars. De maneira a deixar mais claro               

o trabalho, foi optado por tirar a parte que envolvia o personagem Darth Vader,              

focando desta maneira só no ator José Mayer e nos acontecimentos ligados a ele.  

Para chegar ao resultado final deste trabalho, foi percorrida uma longa etapa            

de aprendizado, que estive acompanhado de dúvidas, sanadas ao longo do           

desenvolvimento da pesquisa.  

Este trabalho teve como objetivo evidenciar a transformação de uma pessoa           

pública, conhecida como herói por seus trabalhos ficcionais em vilão na vida real.             

Para que isso fosse possível foi utilizado como base a obra de Joseph Campbell, o               

livro O Herói de Mil Faces, onde são discutidas as teorias da jornada do herói, e a                 

criação dos arquétipos. Para elaborar esta pesquisa foram estudados os arquétipos           

descritos por Campbell e também por Christopher Vogler, no livro A Jornada do             

Escritor, para uma melhor compreensão da equidade entre o objeto e os diferentes             

tipos de arquétipos.  

Percebeu-se logo no início do trabalho que por se tratar de um tema delicado,              

o assédio sexual, era preciso atenção intensificada, para que não houvesse           

militância na pesquisa, mas sim a mostra de evidências concretas sobre o assunto             

tratado. As cenas foram escolhidas com o maior cuidado, para que de algum modo              

instiguem a reflexão acerca do tema tratado. 

Se o caso de assédio não tivesse repercutido, tanto em âmbito nacional            

como internacional, as pessoas nunca teriam a noção sobre o que acontece de             
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forma velada na indústria do audiovisual, seja na televisão ou no cinema. O caso de               

assédio que foi noticiado em fevereiro de 2017, envolvendo o ator José Mayer e a               

figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, serviu como estopim para que vários outros           

casos viessem a público, tal como os casos que envolvem Harvey Weinstein,            

produtor cinematográfico norte-americano, com o maior número de acusações de          

assédio sexual.  

A repercussão da notícia no telejornal Jornal Nacional, o afastamento do ator            

José Mayer por tempo indeterminado das produções da emissora e a movimentação            

nas redes sociais por parte da opinião pública, foram um pequeno passo, para fora              

de um grande abismo no qual a sociedade se encontra.  

Obtivemos o resultado esperado no trabalho, sendo de conhecimento das          

partes envolvidas, que a análise de arquétipos, e tratar de um assunto delicado             

como assédio sexual, não sejam comuns no meio acadêmico. Com o término desta             

pesquisa, ansiamos, por intermédio deste Trabalho Final de Graduação, que          

possamos encorajar outros pesquisadores a prosseguir articulando sobre um         

assunto velado como o assédio sexual nas mais diferentes relações de trabalho,            

sobretudo quando envolvem personalidades midiáticas.  
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ANEXO 

 

CARTA DE SUSLLEM TONANI 

“José Mayer me assediou” 

Por Su Tonani* 

"Eu, Susllem Meneguzzi Tonani, fui assediada por José Mayer Drumond. Tenho 28            

anos, sou uma mulher branca, bonita, alta. Há cinco anos vim morar no Rio de               

Janeiro, em busca do meu sonho: ser figurinista. 

Qual mulher nunca levou uma cantada? Qual mulher nunca foi oprimida a rotular a              

violência do assédio como “brincadeira”? A primeira “brincadeira” de José Mayer           

Drumond comigo foi há 8 meses. Ele era protagonista da primeira novela em que eu               

trabalhava como figurinista assistente. E essa história de violência se iniciou com o             

simples: “como você é bonita”. Trabalhando de segunda a sábado, lidar com José             

Mayer era rotineiro. E com ele vinham seus “elogios”. Do “como você se veste bem”,               

logo eu estava ouvindo: “como a sua cintura é fina”, “fico olhando a sua bundinha e                

imaginando seu peitinho”, “você nunca vai dar para mim?”. 

Quantas vezes tivemos e teremos que nos sentir despidas pelo olhar de um homem,              

e ainda assim – ou por isso mesmo – sentir medo de gritar e parecer loucas?                

Quantas vezes teremos que ouvir, inclusive de outras mulheres: “ai que exagero!            

Foi só uma piada”. Quantas vezes vamos deixar passar, constrangidas e enojadas,            

essas ações machistas, elitistas, sexistas e maldosas? 

Foram meses envergonhada, sem graça, de sorrisos encabulados. Disse a ele, com            

palavras exatas e claras, que não queria, que ele não podia me tocar, que se ele me                 
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encostasse a mão eu iria ao RH. Foram meses saindo de perto. Uma vez lhe disse:                

“você é mais velho que o meu pai. Você tem uma filha da minha idade. Você                

gostaria que alguém tratasse assim a sua filha?” 

A opressão é aquela que nos engana e naturaliza o absurdo. Transforma tudo em              

aceitável, em tolerável, em normal. A vaidade é aquela que faz o outro crer na falta                

de limite, no estrelato, no poder e na impunidade. Quantas vezes teremos que pedir              

para não sermos sexualizadas em nosso local de trabalho? Até quando teremos que             

ir às ruas, ao departamento de RH ou à ouvidoria pedir respeito? 

Em fevereiro de 2017, dentro do camarim da empresa, na presença de outras duas              

mulheres, esse ator, branco, rico, de 67 anos, que fez fama como garanhão,             

colocou a mão esquerda na minha genitália. Sim, ele colocou a mão na minha              

buceta e ainda disse que esse era seu desejo antigo. Elas? Elas, que poderiam              

estar no meu lugar, não ficaram constrangidas. Chegaram até a rir de sua “piada”.              

Eu? Eu me vi só, desprotegida, encurralada, ridicularizada, inferiorizada, invisível.          

Senti desespero, nojo, arrependimento de estar ali. Não havia cumplicidade,          

sororidade. 

Mas segui na engrenagem, no mecanismo subserviente. 

Nos próximos dias, fui trabalhar rezando para não encontrá-lo. Tentando driblar sua            

presença para poder seguir. O trabalho dos meus sonhos tinha virado um pesadelo.             

E para me segurar eu imaginava que, depois da mão na buceta, nada de pior               

poderia acontecer. Aquilo já era de longe a coisa mais distante da sanidade que eu               

tinha vivido. 
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Até que nos vimos, ele e eu, num set de filmagem com 30 pessoas. Ele no centro,                 

sob os refletores, no cenário, câmeras apontadas para si, prestes a dizer seu texto              

de protagonista. Neste momento, sem medo, ameaçou me tocar novamente se eu            

continuasse a não falar com ele. E eu não silenciei. 

“VACA”, ele gritou. Para quem quisesse ouvir. Não teve medo. E por que teria,              

mesmo? 

Chega. Acusei o santo, o milagre e a igreja. Procurei quem me colocou ali. Fui ao                

RH. Liguei para a ouvidoria. Fui ao departamento que cuida dos atores. Acessei             

todas as pessoas, todas as instâncias, contei sobre o assédio moral e sexual que há               

meses eu vinha sofrendo. Contei que tudo escalou e eu não conseguia encontrar             

mais motivos, forças para estar ali. A empresa reconheceu a gravidade do            

acontecimento e prometeu tomar as medidas necessárias. Me pergunto: quais serão           

as medidas? Que lei fará justiça e irá reger a punição? Que me protegerá e como? 

Sinto no peito uma culpa imensa por não ter tomado medidas sérias e árduas antes,               

sinto um arrependimento violento por ter me calado, me odeio por todas as vezes              

em que, constrangida, lidei com o assédio com um sorriso amarelo. E,            

principalmente, me sinto oprimida por não ter gritado só porque estava em meu local              

de trabalho. Dá medo, sabia? Porque a gente acha que o ator renomado, 30 e               

tantos papéis, garanhão da ficção com contrato assinado, vai seguir impassível,           

porque assim lhe permitem, produto de ouro, prata da casa. E eu, engrenagem,             

mulher, paga por obra, sou quem leva a fama de oportunista. E se acharem que eu                

dei mole? Será que vão me contratar outra vez? 
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Tenho de repetir o mantra: a culpa não foi minha. A culpa nunca é da vítima. E me                  

sentiria eternamente culpada se não falasse. Precisamos falar. Precisamos mudar a           

engrenagem. 

Não quero mais ser encurralada, não quero mais me sentir inferior, não quero me              

sentir mais bicho e muito menos uma “vaca”. Não quero ser invisível se não estiver               

atendendo aos desejos de um homem. 

Falo em meu nome e acuso o nome dele para que fique claro, que não haja                

dúvidas. Para que não seja mais fofoca. Que entendam que é abusivo, é antigo, não               

é brincadeira, é coronelismo, é machismo, é errado. É crime. Entendam que não irei              

me calar e me afastar por medo. Digo isso a ele e a todos e todas que, como ele,                   

homem ou mulher, pensem diferente. Que entendam que não passarão. E o que o              

meu assédio não vai ser embrulho de peixe. Vai é embrulhar o estômago de todos               

vocês por muito, muito tempo." 
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CARTA DE JOSÉ MAYER 

“Carta aberta aos meus colegas e a todos, mas principalmente aos que agem e              

pensam como eu agia e pensava: 

Eu errei. Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir                  

desculpas. Mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço             

agora 

Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que             

minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com           

que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço. 

Tenho amigas, tenho mulher e filha, e asseguro que de forma alguma tenho a              

intenção de tratar qualquer mulher com desrespeito; não me sinto superior a            

ninguém, não sou. 

Tristemente, sou sim fruto de uma geração que aprendeu, erradamente, que           

atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou           

piadas. Não podem. Não são. 

Aprendi nos últimos dias o que levei 60 anos sem aprender. O mundo mudou. E isso                

é bom. Eu preciso e quero mudar junto com ele. 

Este é o meu exercício. Este é o meu compromisso. Isso é o que eu aprendi. 

A única coisa que posso pedir a Susllen, às minhas colegas e a toda a sociedade é                 

o entendimento deste meu movimento de mudança. 
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Espero que este meu reconhecimento público sirva para alertar a tantas pessoas da             

mesma geração que eu, aos que pensavam da mesma forma que eu, aos que              

agiram da mesma forma que eu, que os leve a refletir e os incentive também a                

mudar. 

Eu estou vivendo a dolorosa necessidade desta mudança. Dolorosa, mas          

necessária. 

O que posso assegurar é que o José Mayer, homem, ator, pai, filho, marido, colega               

que surge hoje é, sem dúvida, muito melhor.” Assinado José Mayer 
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NOTA DA GLOBO 

“Em relação à denúncia de assédio envolvendo o ator José Mayer e a figurinista              

Susllen Tonani, a Globo reafirma o teor da nota divulgada na última sexta-feira,             

quando afirmou que o caso foi apurado e que as devidas providências estavam             

sendo tomadas. Naquela nota, a emissora enfatizou que repudia toda e qualquer            

forma de desrespeito, violência ou preconceito. E que zela para que as relações             

entre funcionários e colaboradores se deem em um ambiente de harmonia de            

acordo com o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo.  

Esta convicção da Globo foi reafirmada para um grupo de atrizes, diretoras e             

produtoras, reunidas no domingo à noite, quando a emissora informou que, apurado            

o caso, tomou a decisão de suspender o ator José Mayer de produções futuras dos               

estúdios Globo por tempo indeterminado. O ator foi notificado na segunda-feira           

dessa decisão. Sobre a iniciativa de funcionários, colaboradores e executivos de           

usar hoje camisetas com os dizeres 'Mexeu com uma, mexeu com todas', a Globo              

se solidariza com a manifestação, que expressa os valores da empresa.  

O ator José Mayer, de enorme talento e com grandes serviços prestados à Globo e               

as artes brasileiras, certamente terá oportunidade de expressar seus sentimentos          

em relação ao triste episódio e esclarecer que atitudes pretende tomar. A Globo             

lamenta que Susllen Tonani tenha vivido essa situação inaceitável num ambiente           

que a emissora se esforça cotidianamente para que seja de absoluto respeito e             

profissionalismo. E, por essa razão, pede a ela sinceras desculpas". 
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REPORTAGEM DO The New York Times 

A Win Over Sexism in Brazil: A Soap Star Is Punished for Harassment 

RIO DE JANEIRO — It could have been the plot of one of Brazil’s hugely popular                
nighttime soap operas. 
A young woman achieves her show business dreams by getting hired as a wardrobe              
assistant on a television program, only to become the target of repeated and             
unrelenting sexual harassment by one of the stars. 
Actually, this occurred on the set of a soap opera, or telenovela, called “The Law of                
Love” on Brazil’s omnipresent Globo network. The woman, Susllem Tonani,          
eventually complained, and the actor, José Mayer, was suspended and made an            
abject public apology. 
While that was not exactly the sort of happy ending that neatly ties up the               
overlapping subplots of Globo melodramas, it was applauded by an increasingly           
active feminist movement that has long denounced the deep-seated sexism in           
Brazilian culture. 
 
“Viva the Women’s Spring,” Monica Iozzi, a Globo presenter and actress, wrote on             
Twitter. 
Juliana de Faria, an activist and founder of the nonprofit Think Olga, said Globo’s              
response showed that women no longer had to endure mistreatment and could fight             
back. “It proves we have matured in terms of harassment,” she said. 
Giulia Gomes, 16, a public school student in Rio de Janeiro, said the internet was               
helping to fuel a rise in feminism among young women like her. “People are              
increasingly connected and seeing why feminism exists and why there is no reason             
to accept sexism in our society,” she said. 
 
 
he added that Globo had acted correctly in suspending Mr. Mayer, 67, best known              
for playing moody, romantic figures. “They did the right thing,” she said. “But I am               
scared this case will die.” 
Ms. Tonani wrote that Mr. Mayer had harangued her for months with inappropriate             
comments on her appearance, and that in February, he put his hand on her genitals               
in front of two female colleagues, who laughed. She went to the network and              
published her account on the website of the newspaper Folha de S.Paulo. 
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“I saw myself alone, unprotected, cornered, ridiculed, made inferior, invisible,” Ms.           
Tonani wrote. 
Initially, Mr. Mayer denied the accusations and said the words and attitudes            
belonged to his character, not to him. But a campaign began to grow online,              
adopting the feminist slogan “Mexeu com uma, mexeu com todas,” or “mess with             
one, mess with all.” By the beginning of this month, within days, some of Globo’s               
most famous actresses had joined in, wearing T-shirts with the slogan in            
photographs posted on social media, as featured on the website for the Brazilian             
edition of Vogue — which happens to be partly owned by another arm of Globo. 
 
The network suspended Mr. Mayer, and he issued an apology. “Sadly, I am the fruit               
of a generation that learned, wrongly, that sexist, invasive and abusive attitudes            
could be disguised as games or jokes,” he said. “They can’t.” 
Globo said in a statement that it “repudiates any form of disrespect, violence or              
prejudice.” 
Sérgio Valente, a Globo spokesman, said the company had investigated the           
accusations against Mr. Mayer for three weeks. “Demonstrations of support generate           
an impact, but they can’t conduct the response,” he said. 
He added that, although Mr. Mayer would not take part in a coming telenovela, he               
remained under contract with the network. “He can come back to act in soap              
operas,” Mr. Valente said. “He is a fantastic actor.” 
As Mr. Valente noted, the network and its soap operas have highlighted painful             
subjects like discrimination and drug abuse. 
“We are aware that from content, we can create better behavior in society, and we               
do this with responsibility,” he said. 
As the treatment of Ms. Tonani resonated this week, Mr. Valente and the network              
had to deal with a second uproar over inappropriate behavior by a Globo performer.              
On Sunday night, Marcos Harter, 37, a plastic surgeon competing on “Big Brother             
Brasil,” cornered a fellow contestant, Emilly Araújo, 20, a student with whom he was              
in a relationship; shouted at her; and grabbed her arm. 
Appalled Brazilians quickly began sharing the hashtag       
#EuViviUmRelacionamentoAbusivo, meaning “I lived an abusive relationship,” and        
on Monday, Globo dropped Mr. Harter from the program. On Tuesday, he took to              
Instagram to apologize. “I never meant to injure or hurt her,” he wrote. 
 
Mr. Valente said, “Aggression generates expulsion.” 
Despite the heightened awareness of sexual harassment and laws against domestic           
violence, many Brazilian women still suffer in silence. Ms. de Faria, however,            
expressed optimism. 
“Before, bad things that happened were brushed under the carpet or ignored,” she             
said. “Now, they are being talked about.” 
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Correction: April 13, 2017 

An earlier version of this article rendered incorrectly a feminist slogan in Portuguese.             
It is “Mexeu com uma, mexeu com todas,” not “Mexu com uma, mexu com toda.” 

TABELA: Lista de personagens interpretados por José Mayer em telenovelas, minisséries e            
seriados.  

PRODUÇÃO ANO PAPEL 

A Lei do Amor 2016 /2017 Sebastião "Tião" 
Bezerra 

Império 2014 Cláudio Bolgari 
Nascimento 

Saramandaia 2013 Zico Rosado 

Fina Estampa 2011 José Pereira 
(Pereirinha) 

Viver a Vida 2009 Marcos Ribeiro 

A Favorita 2008 Augusto César 
Rodrigues 

Páginas da Vida 2006 Greg (Gregório 
Rodrigues Lobo) 

Senhora do Destino 2004 Dirceu de Castro 

Mulheres Apaixonadas 2003 César Andrade de Melo 

Esperança 2002 Martino 

Presença de Anita 2001 Fernando Reis 

Laços de Família 2000 Pedro Marcondes 
Mendes 

Meu Bem Querer 1998 Martinho Amoedo 

A Indomada 1997 Teobaldo Faruk 

A Vida Como Ela É 1996 Nilson 
Di Paula 
Márcio 
Paiva 
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Fausto 

História de Amor 1995 Carlos Alberto Moretti 

Pátria Minha 1994 Pedro Fonseca 

Agosto 1993 Comissário Alberto 
Matos 

De Corpo e Alma 1992 Caíque (Carlos 
Henrique) 

Meu Bem, Meu Mal 1990 Ricardo Miranda 

Tieta 1989 Osnar 

Fera Radical 
 
O Pagador de 
Promessas 

1988 
1988 

Fernando Flores 
 
Zé do Burro 

Selva de Pedra 
 
 

1986 Caio 

Raul Galvão 

Hipertensão   

A Gata Comeu 1985 Edson 

Partido Alto 1984 Piscina 

Guerra dos Sexos 
Bandidos da Falange 

1983 Ulisses da Silva 

Jorge Fernando 

Chega Mais 1980 Repórter 

Sítio do Picapau 
Amarelo 

1978 Burro Falante 
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