
Campanha Amor nas
Séries e nos filmes



No âmbito do projeto (n)amor2
(CIG/POISE/Portugal2020/Fundo Social Europeu)
decorreu no mês de Julho de 2020, uma campanha
chamada “Amor nos filmes e séries”, onde convidámos
quem nos segue nas redes sociais a enviar pensamentos,
comentários e/ou fotos de filmes e séries que tenham
histórias de amor, para uma reflexão crítica sobre essas
mesmas relações.

A ideia da campanha surgiu numa roda de conversa,
sobre esta temática,  com jovens participantes no
projeto. Propõe-se uma análise das  representações das
relações nos seus filmes e séries preferidos, de forma a
identificar as características que devem e não devem ser
replicadas na realidade, incentivando as pessoas a
construírem relações mais igualitárias e livres de
violência.

Enquadramento

http://www.graal.org.pt/pt/actividade/projecto-a-decorrer/-n-amor-2
https://www.facebook.com/nAMORgraal/
https://www.instagram.com/namor.graal/


O relacionamento obsessivo presente no filme “O diário da nossa
paixão” foi celebrado durante vários anos. Neste filme os “gestos

românticos”, que se fossem analisados objetivamente seriam
considerados assustadores, são romantizados e normalizados. 

A obsessão que Noah tem por Allie não é romântica e não é,
definitivamente, um sinal de amor. Na nossa opinião, nesta relação
existem vários elementos de violência muito tóxicos: perseguição,

controlo, abuso físico e verbal, chantagem emocional e outras
formas de manipulação. 

 



Não podemos fazer algo que, propositadamente, sabemos que vai
magoar o/a nosso/a parceiro/a à espera de ser perdoados. Não é

desculpa, dizermos que amamos essa pessoa ou fazermos um
gesto romântico. Quando se ama alguém quer-se o melhor para
essa pessoa. Em o Sexo e a Cidade, Mr. Big não respeita e magoa

múltiplas vezes e de forma deliberada Carrie porque sabe que
ela o irá aceitar de volta. 

 



Ross e Rachel são um casal tóxico. Ele é extremamente
possessivo, boicota outras relações de Rachel e, mesmo quando

namoram, não apoia a vida profissional dela.  Rachel também tem
atitudes possessivas, egoístas e mente com frequência. Ao fim de

dez temporadas, chegámos à conclusão que o tempo em que
estes dois estiveram numa relação foi muito reduzido. 



A premissa de que para se estar com alguém é preciso mudar é
uma premissa tóxica. Na história da Ariel, a pequena sereia troca
as sua cauda e voz por umas pernas porque acha que só assim

poderá ter o amor de um humano - que tinha acabado de
conhecer! Ficar sem voz é, infelizmente, uma metáfora daquilo que
acontece a muitas mulheres que entram numa relação romântica
e se anulam. Não negamos que uma pessoa possa mudar quando

está numa relação mas essa mudança, natural do crescimento,
nunca deve trazer sofrimento e angústia. 



A história da relação entre Meredith e Derek, de Anatomia de Grey,  
tem onze temporadas* e, ao longo dessas tivemos a oportunidade

de ver: mentiras, controlo, falta de respeito e de apoio, luta de
egos,...  o que nos leva a questionar o quão épica é efetivamente a

história de amor entre estes dois. 
 (*sem contar com a parte da romantização da relação depois da

morte do Derek;)



Tanto há a dizer, da análise das relações amorosas, das princesas
da Disney! A Bela Adormecida é “salva” do seu sono com um beijo

de um príncipe - que não conhecia de parte nenhuma! O
consentimento expresso é fundamental.



Uma relação romântica não deve ter apenas romance. A amizade
e o companheirismo são fundamentais para que a relação seja
saudável. Em Brooklyn 99 podemos ver duas pessoas amigas

apaixonarem-se. A honestidade, o companheirismo e a confiança
fazem, na nossa opinião, esta relação um modelo bonito de como
se pode viver o amor. Um exemplo claro disso é quando Amy se
debate se deve ou não fazer o exame que lhe permite tornar-se

chefe de Jake e Jake apoia Amy com tudo o que consegue.



Amar e estar com alguém não é tão fácil como muitas séries e
filmes nos levam a crer. Mesmo os casais mais amigos, mesmo os
mais compatíveis, têm problemas e alguns deles, são demasiado
grandes para manter uma relação saudável. Quando assim é, não

devemos ter medo de terminar uma relação romântica. Às vezes é
melhor ter essas pessoas como amigos/as do que como par

romântico, como é o caso de Elaine e Jerry, em Seinfeld.



Não é o facto de partilharem o humor que faz com estes dois
sejam uma bonita representação de uma relação saudável mas, o
facto de o fazerem, ajuda a que possam lidar com os problemas

(por ex. não poderem ter filhos biológicos juntos). Monica e
Chandler usam as suas diferenças e ajudam-se mutuamente para

serem melhores versões de si mesmos, sem nunca forçarem a
mudança um no outro. Nós consideramos que Ross e Rachel são

uma relação ótima para entreter na televisão, mas Monica e
Chandler são uma relação ótima para a vida real.



Independentemente das diferenças, um amor saudável é marcado
por amizade e apoio mútuo. Na série Kim Possible, as

personagens principais têm uma relação onde existe amizade,
empatia, cuidado, confiança e respeito, o que faz deste casal um

dos mais felizes da Disney.



Mitchell e Cameron são duas personagens completamente
diferentes de “Uma família muito moderna”, um é realista o outro
é sonhador, um é excêntrico o outro é contido, um é um advogado
o outro é o palhaço Fizbo. Na nossa opinião, este casal demonstra

muito afeto e companheirismo, entre os altos e baixos da sua
relação, mesmo quando não estão de acordo.



Muitos filmes e séries, mesmo quando o foco principal do
conteúdo não é o romance, incluem histórias de amor. E muitas
vezes, o amor romântico acaba mesmo por se tornar o “prémio
final” que os/as espectadores/as esperam. Na nossa opinião, o

romance não nos traz obrigatoriamente a felicidade e colocarmos
o nosso bem-estar dependente de uma pessoa não é saudável.



Os  nossos amigos e as nossas amigas são uma fonte de alegria e
segurança, tanto para os melhores momentos como para os

piores.



Quando se entra numa relação romântica é normal que tenhamos
a tentação de focar a nossa atenção no/a novo/a parceiro/a.

Apesar disso, não devemos nunca desvalorizar a importância que
as outras relações, que temos, têm na nossa vida.


