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RESUMO 

Esta pesquisa investiga as representações de gênero expressas na obra biográfica 
Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que decidiu ser prostituta (2009), de 
Gabriela Leite, profissional do sexo reconhecida pela luta a favor dos direitos de sua 
categoria, e na telenovela Senhora do destino (2004), de Agnaldo Silva. Para isso, 
serão utilizados variados aportes teóricos, tais como: noções de Análise de conteúdo 
de imagens em movimento, de Bauer e Gaskell (2002), Semiótica da cultura, de 
Lotman (1996) e Machado (2007), Teoria da mestiçagem, de Laplantine e Nouss 
(2016) e estudos de gênero de diversos autores, tais como Beauvoir (1970), 
Badinter (1985), Bourdieu (2012) e Butler (2003). As duas obras foram escolhidas 
por entender-se que representam dois pontos de vista opostos sobre a condição da 
mulher: um, em sintonia com as conquistas sociais e de gênero defendidas e 
propiciadas pelo Partido dos Trabalhadores nos 14 anos em que comandou o país, e 
outro, expressão da Rede Globo, braço ideológico de grupos conservadores e 
fortemente misóginos, responsáveis pelo impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff. Em 2017, enquanto a telenovela é reprisada pelo monopólio televisivo, a 
Lei Gabriela Leite, direcionada à conquista de direitos das prostitutas, mantém-se 
parada num congresso altamente conservador. Esse estudo comparativo, a partir de 
uma perspectiva de gênero, entre a telenovela global e a obra biográfica de Gabriela 
Leite, contribuiu no sentido de desvendar algumas amarras simbólicas da atual 
sociedade brasileira, como a influência midiática na construção do imaginário social 
de gênero, chegando a influenciar a estruturação política brasileira, tal como no 
processo de afastamento e impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Além disso, 
apontou para a importância da politização das artes discursivas como elemento-
chave para romper com a difícil tarefa das mulheres no sentido de assenhorarem-se 
dos seus destinos, mantendo essa conquista a despeito do jogo de forças entre o 
poder da mídia; como instrumento para problematização da dominação e 
perpetuação do patriarcado, e para a necessidade do uso das Letras como 
ferramentas dos estudos de gênero. Foi possível, também, a partir desta pesquisa, 
ter acesso a algumas marcas ideológicas circulantes na sociedade atual e perceber 
as dificuldades encontradas pelas minorias e, especificamente, por mulheres, para 
assenhorarem-se dos seus destinos, conquistar direitos e mantê-los, ainda que 
fosse possível perceber que pessoas e grupos tenham se esforçado nesse sentido. 
Por fim, buscou-se, com ela, apontar para a importância dos estudos de gênero e 
das letras como recursos essenciais que devem ser utilizados para contribuir com a 
sobrevivência de grupos subalternizados, vítimas constantes de diversas formas de 
violência, bem como de tantas formas de morte. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Prostitutas. Direitos. Biografia. Telenovela. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

This research investigates the gender representations expressed in the work 
Daughter, mother, grandmother and bitch: the story of a woman who decided to be a 
prostitute (2009) by Gabriela Leite, sex worker recognized for the struggle for the 
rights of its category, and in the telenovela Lady of Destiny (2004), by Agnaldo Silva. 
For this, various theoretical contributions will be used, such as: notions of Content 
analysis of moving images by Bauer and Gaskell (2002), Semiotics of Culture, by 
Lotman (1996) and Machado (2007), Laplantine and Nouss's Theory of 
Crossbreeding (2016) and gender studies by several authors, such as Beauvoir 
(1970), Badinter (1985), Bourdieu (2012) and Butler (2003). Both works were chosen 
by understand that they represent two opposing views on the Woman's condition: 
one, in line with the social and genre achievements defended and propitiated by the 
Workers' Party in the 14 years in which it commanded the country, and another, 
Rede Globo‘s expression, Ideological branch of conservative and strongly misogynist 
groups, responsible for the impeachment of President Dilma Rousseff. In 2017, while 
the soap opera is reprized by the television monopoly, the Gabriela Leite Law, 
directed at the conquest of prostitutes rights, stays freezed at a highly conservative 
congress. This comparative study, from a gender perspective, between the soap 
opera and the biographical work of Gabriela Leite, contributed towards unveil some 
symbolic bonds of the current Brazilian society, as the media influence on the 
construction of the social imaginary of genre, even influencing the Brazilian political 
structuring, such as in the process of removal and impeachment of President Dilma 
Rousseff. In addition, it pointed to the importance of politicization of discursive arts as 
a key element to break with the hard task of women in sense of take over of their 
destiny, keeping this achievement despite the power play between the power of the 
media; as an instrument for problematizing domination and patriarchy perpetuation, 
and the need to use letters as tools of gender studies. It was also possible from this 
research, to have access to some circulating ideological marks in today's society, 
and realize the difficulties encountered by minorities and, specifically, by women, to 
take over their destiny, conquer rights and keep them, even though it was possible to 
realize that people and groups have made efforts for it. Lastly, sought with it, point to 
the importance of gender  and letter studies as essential resources that should be 
used to contribute to the survival of subordinate groups, constant victims of various 
forms of violence, as well as in so many ways of death. 
 

KEYWORDS: Gender. Prostitutes. Rights Biography. Soap opera. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em dezembro de 2015, teve início o processo de impeachment da presidenta 

da república brasileira, Dilma Rousseff, democraticamente eleita, com 51,64% dos 

votos válidos1, em eleição ocorrida no ano anterior. A justificativa para sua 

deflagração, foi a suposta realização de irregularidades fiscais no exercício da 

função executiva. Passado algum tempo – sinalizando relação entre afastamento e 

questões não expressas inicialmente – realizou-se o impeachment de Dilma 

Rousseff, assumindo seu vice, Michel Temer, em agosto de 2016.  

 Durante as gestões do PT (Partido dos Trabalhadores) – partido de centro-

esquerda brasileiro – houve conquistas de direitos e espaços de poder por mulheres, 

tendo como ápice a vitória, pela segunda vez, de uma representante feminina para 

ocupar o cargo executivo máximo brasileiro – a presidência da república. Esses 

fatos causavam incômodos em categorias desejosas por retomar destaque e 

predominância política num país com fortes características patriarcais em gradativa 

transformação.  Assim, suspeitava-se estar relacionado à remoção, o predomínio do 

poderio desse partido durante, aproximadamente, 14 anos, causando insatisfação 

de poderosos. Tal processo também parecia sofrer influência da profusão de ideias 

e movimentos de extrema-direita em âmbito mundial, com fortes tendências 

misóginas, avessas à diversidade de gênero, conservadoras e, muitas vezes, 

relacionadas a um pensamento religioso fundamentalista e discriminatório.  

Durante essa ascensão de pensamentos retrógrados, a mídia brasileira foi 

braço ideológico determinante, utilizando artimanhas para a queda do governo 

progressista, seja disseminando informações distorcidas, seja criando fatos políticos 

com forte carga ideológica. Dentre os disseminadores e apoiadores dessa onda de 

direita, encontravam-se as Organizações Globo, um de seus principais expoentes. 

Essa emissora não poupou esforços para persuadir seus telespectadores no intuito 

de mascarar a realidade, atendendo aos seus interesses e aos de seus pares.  

 Nesse contexto, o Projeto de Lei n° 4.211/2012, encampado pelo deputado 

federal Jean Wyllys do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), conhecido como Lei 

Gabriela Leite e direcionado a dar os justos direitos à categoria das prostitutas, 

encontrava-se parado na Câmara de Deputados. Gabriela Leite dá nome à lei por ter 

                                                             
1
 Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Dezembro/plenario-do-tse-

proclama-resultado-definitivo-do-segundo-turno-da-eleicao-presidencial. Acesso em: 19 fev. 2019. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Dezembro/plenario-do-tse-proclama-resultado-definitivo-do-segundo-turno-da-eleicao-presidencial
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Dezembro/plenario-do-tse-proclama-resultado-definitivo-do-segundo-turno-da-eleicao-presidencial
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sido uma prostituta militante na conquista dos direitos de sua categoria profissional e 

foi quem solicitou que a biografia, alvo dos nossos estudos, fosse produzida por 

Márcia Zanelatto a partir dos seus depoimentos. 

 Coincidente com esse período, a Rede Globo de Televisão reapresentava a 

telenovela de Aguinaldo Silva, Senhora do destino (2004), narrando a história de 

uma nordestina migrante do sertão de Pernambuco rumo ao Rio de Janeiro em 

busca de melhores condições de vida para seus filhos após ter sido abandonada 

pelo marido.  

 Nessa perspectiva, analisamos a novela televisiva em questão e a obra 

biográfica de Gabriela Leite Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que 

decidiu ser prostituta (2009), visando compreendê-las sob a perspectiva da crítica 

historiográfica e de gênero. Assim, investigamos as representações nelas veiculadas 

na tentativa de desvendar algumas das amarras simbólicas da atual sociedade 

brasileira.  

 Acreditamos que o estudo, a partir da perspectiva de gênero, de uma 

telenovela reapresentada pela Rede Globo de Televisão, braço ideológico 

determinante da elite em diferentes situações políticas brasileiras, é essencial no 

sentido de contribuirmos para o desvendamento da realidade política do país. Além 

disso, realizar um estudo comparativo dessa telenovela com a obra biográfica de 

Gabriela Leite, prostituta que conquistou notoriedade internacional através da luta 

pelos direitos de sua categoria, acarreta larga aprendizagem, auxiliando no 

entendimento das representações de gênero do Brasil contemporâneo. Afinal, trata-

se de confrontação entre uma obra televisiva e uma biografia, dialogando por 

ocorrerem num contexto de retrocessos políticos relacionados a conquistas de 

minorias sociais historicamente subalternizadas. Além disso, a biografia narra a vida 

de uma prostituta, profissão majoritariamente exercida por mulheres, num momento 

em que a categoria laboral tem os direitos negados pelo adiamento da votação do 

Projeto de lei 4.211 que os reconheceria. 

 Por fim, sinalizamos a importância desta pesquisa no sentido de contribuir 

para a realização de discussões que salientem as dificuldades encontradas por 

minorias sociais, especificamente mulheres, para assenhorarem-se dos seus 

destinos, seja conquistando direitos ou os mantendo, além de destacar o papel 

primordial da politização das artes discursivas, como ferramentas essenciais de 

resistência e de sobrevivência de grupos historicamente subalternizados. 
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 Assim, temos como principais objetivos desta pesquisa:  

 investigar as representações de gênero da personagem Gabriela Leite, na 

obra Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que decidiu ser 

prostituta (2009) e das personagens Maria do Carmo Ferreira e Nazaré 

Tedesco da telenovela Senhora do Destino (2004); 

 conceituar ―senhora do destino‖ a partir da análise das características da 

protagonista, Maria do Carmo Ferreira, em oposição às atribuídas à 

antagonista Nazaré Tedesco; 

 discutir quem realmente é ―senhora do destino‖: Maria do Carmo Ferreira ou 

Gabriela Leite; 

 problematizar as dificuldades encontradas pela mulher na tentativa de 

assenhorar-se do seu destino e manter essa conquista, não obstante às 

resistências realizadas por grupos historicamente dominantes em 

consonância com valores compartilhados pelo imaginário social que servem 

como obstáculo para transformações e como reforçadores da manutenção de 

uma organização socioeconômica, cultural e de gênero de grupos 

dominantes; 

 salientar a importância da politização dos estudos discursivos como 

ferramentas para a conquista e manutenção de espaços sociais de maneira 

democrática e justa por parte de grupos subalternizados. 

Assim, problematizamos as representações de gênero expressas nas obras 

referidas para, com isso, acessar marcas ideológicas que têm circulado na 

sociedade brasileira. Afinal, essa análise auxilia na compreensão das 

representações de gênero veiculadas pela mídia brasileira e, também, pela literatura 

contemporânea. 

 

Cenas dos próximos capítulos... 

 

 No Capítulo 1, ―Contextos e conceitos‖, abordamos o momento histórico em 

que as obras estudadas se entrelaçam, buscando evidenciar o fato de se tratar de 

relação construída a partir de análise conjuntural pormenorizada. Para isso, 

detalhamos acontecimentos associados às temáticas trabalhadas, situando o papel 

da mídia, em especial das Organizações Globo, como aparelho ideológico do 
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Estado, que compactua com a permanência de determinados grupos dominantes no 

poder.  

Nesse sentido, elencamos alguns fatos essenciais que marcaram o 

nascimento da Rede Globo, como grupo comprometido com interesses de elites, 

afinal ela realizou, em sua gênese, associação com os governos militares brasileiros 

e se mantém, ao longo do tempo, como organização condescendente com ideais de 

poderosos.  

Outros fatos que revelam a convergência entre o panorama histórico e a 

reapresentação da telenovela Senhora do destino, bem como o adiamento da 

votação da Lei Gabriela Leite, também são problematizados, com o intuito de 

explicitar as associações realizadas para alcançar os resultados almejados por 

grupos dominantes.  

Por fim, abordamos a metodologia e a fundamentação teórica utilizada para a 

realização das investigações, como forma de salientar a importância do uso de 

conceitos e procedimentos adequados para se efetivar estudos rigorosos. Dessa 

forma, demonstramos a relevância da Semiótica da cultura como teoria-chave a ser 

empregada, associada aos estudos sobre mestiçagem.  

A Semiótica da cultura atende às especificidades de análise da telenovela, 

obra multilíngue, bem como à leitura aprofundada dos elementos discursivos 

imagéticos e verbais dos fatos sociais, relacionados à questão, e da biografia. Logo, 

associar esse arcabouço teórico à Teoria da mestiçagem, contribui para aprofundar 

o conhecimento acerca das obras tratadas e da realidade que permeia o momento 

em que se costuram.  

 No Capítulo 2, ―Recatada e do lar‖, investigamos a telenovela Senhora do 

Destino. Nesse sentido, foi preciso compreender quais são as características 

associadas à protagonista, Maria do Carmo, bem como à sua rival, Nazaré Tedesco, 

buscando perceber, a partir da análise do par diametralmente simétrico, qual 

imagem de mulher se pretendia reforçar. Para isso, analisamos imagens, músicas, 

indumentária e valores associados às personagens.  

Como complemento essencial para se alcançar o objetivado, realizou-se um 

breve histórico do surgimento da telenovela brasileira e foram interpeladas suas 

influências, dissociações e convergências com outras linguagens midiáticas. 

Considerando se tratar de gênero mestiço, buscamos abordá-la sob uma amplitude 

analítica tal que não a reduzisse a um somatório simbólico, sob pena de 
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alcançarmos uma leitura superficial da obra. Afinal, é certo que se trata de peça 

simbólica construída a partir de muitas, mas que não pode ser contemplada como 

uma simples junção destas.  

Finalmente, conceituamos o que é ser ―senhora do destino‖, alcunha dada à 

personagem Maria do Carmo. Para isso, a análise da protagonista e de Nazaré 

Tedesco, sua rival na trama, foi realizada, percebendo que a primeira é 

caracterizada em oposição à outra. Essa definição é elemento primordial para 

alcançarmos nosso intento de desvendar as amarras simbólicas que atravessam o 

cenário político ideológico brasileiro, bem como de compreender qual imagem de 

mulher estava sendo estimulada pela Rede Globo com o intuito de influenciar o 

imaginário social.  

 No Capítulo 3, ―Vaca profana‖, realizamos uma travessia pelo histórico de 

lutas e discussões jurídicas acerca dos direitos reservados às prostitutas, buscando 

compreender o tratamento dado, pelo poder legislativo brasileiro, a essa categoria 

laboral.  

Em seguida, investigamos, a partir de uma perspectiva crítica historiográfica e 

de gênero, a obra biográfica Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que 

decidiu ser prostituta. Para tanto, nos valemos tanto da obra em si, quanto de 

entrevistas prestadas pela biografada, com o fito de alcançar de forma aprofundada 

a personalidade dessa militante. 

Visamos, com isso, empreender uma jornada pelos valores representados 

pela prostituição e pela militância em prol da conquista de direitos dessa categoria 

laboral, procurando compreender quais características estavam associadas à mulher 

que estavam sendo desestimuladas a partir do veto a uma lei.  

Nesse processo investigativo, pretendemos apreender se as características 

associadas à Gabriela Leite eram semelhantes às que compunham a personagem 

Maria do Carmo para, a partir disso, podermos inferir os valores associados a 

mulheres que assenhoram-se dos seus destinos e se essas duas mulheres 

poderiam ser consideradas donas das suas escolhas e vivências, a contrapelo dos 

valores patriarcais dominantes.  
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1. CONTEXTOS E CONCEITOS 

 

 As classes dominantes conservam-se no poder e mantêm certa estabilidade 

social através dos aparelhos de Estado, sejam eles repressores ou ideológicos. 

Esses últimos têm função essencial nesse processo, afinal, ―[...] nenhuma classe 

pode duravelmente deter o poder de Estado sem exercer simultaneamente a sua 

hegemonia sobre e nos Aparelhos Ideológicos de Estado‖ (ALTHUSSER, 1980, 

p.49). Assim, sendo essenciais nessa manutenção, os AIE realizam pactos tácitos 

ou expressos com o poder dominante e se beneficiam dele para, também, 

permanecerem com suas máquinas de poder ideológico, recebendo contrapartidas 

econômicas e de influência política e social.  

 No Estado brasileiro, isso não ocorre de maneira diferente, haja vista a 

manipulação midiática exercida por diferentes aparelhos de comunicação, tendo a 

Rede Globo como principal representante, presente em momentos fundamentais da 

história do Brasil e podendo ser confirmada desde a sua fundação durante os 

governos militares: ―Era uma relação de parceria, enquanto o Estado investia em 

infraestrutura para possibilitar a distribuição massiva de programação, a Rede Globo 

tornou-se uma espécie de porta-voz do regime militar‖ (SANTOS; CAPARELLI, 

2005, p.79). Dessa forma, em troca de benefícios e privilégios concedidos à Rede 

Globo de Televisão, quando do seu nascimento na década de 1960, tais governos 

instrumentalizaram a emissora, originada a partir de acordo financeiro, técnico e 

comercial – vedado pela Constituição – com uma empresa estrangeira: o grupo 

Time-Life dos EUA.  

 A associação Rede Globo/Time-Life contribuiu de forma determinante para 

tornar possível a supremacia oligárquica do grupo brasileiro de telecomunicações 

global: ―No acordo Time-Life, estava a semente que faria da Globo a principal 

beneficiária da infraestrutura de telecomunicações que, nos anos 1970, seria erguida 

pelo regime militar‖ (RAMOS, 2005, p.68). Tal ocorrência foi ratificada por Siega 

(2005), quando realizou paralelo entre o papel desempenhado pelo cinema italiano e 

o fascismo, e entre a Rede Globo e os governos militares durante o período que vai 

de 1969 a 1979, e nos anos 80 e 90 do mesmo século. Essa autora reconhece o 

poderio dessa emissora, demonstrando como o Estado chega a servir aos 

interesses das Organizações Globo em determinados momentos históricos.  
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 Atualmente, diversas situações têm confirmado essa retroalimentação entre 

diferentes governos brasileiros e a TV Globo, como quando a emissora ideologiza 

sua programação na tentativa de contribuir com a manutenção de poderes 

governamentais e é beneficiada por eles, mantendo seu oligopólio sobre a 

transmissão de informações para o país, segundo apontamentos de Brittos e Bolaño 

(2005):  

 
A situação das comunicações no país não é hoje menos trágica do 
que era há 20 anos, ainda durante o período da ditadura militar. 
Permanece o mercado oligopolizado, embora a Globo já não 
mantenha os mesmo índices de audiência que alcançava (p.12). 
 

 Destarte, neste trabalho, construímos uma relação analítica entre a telenovela 

da Rede Globo, Senhora do Destino, reapresentada num contexto político brasileiro 

singular e a biografia de Gabriela Leite, ativista cuja lei, carregando seu nome, 

encontrava-se parada no Congresso Nacional brasileiro no mesmo momento. Para 

isso, torna-se fundamental situarmos historicamente essa discussão, tanto mais 

considerando-se a programação da mídia nacional enquanto Aparelho Ideológico do 

Estado e a estreita relação de dependência entre o Estado brasileiro e os Meios de 

Comunicação: 

 
A necessidade desse debate [das relações entre comunicação, 
democracia e dependência] no Brasil é premente, tendo em vista sua 
posição historicamente retrógrada em termos de comunicação, 
mesmo comparativamente com os demais países da América Latina 
(BRITTOS; BOLAÑO, 2005, p.11). 
 

  Com a Rede Globo de Televisão, inaugurada em 1965, durante o 

tempo em que o Brasil foi oficialmente dominado por governos militares, essa 

relação de dependência é evidente. Desde a estreia na televisão brasileira, seu 

apoio a forças dominantes e influência na política nacional são incomparáveis, como 

pode ser exemplificado no trecho: 

 
[...] o que distingue a Rede Globo de Televisão (RGTV) de outras 
redes privadas e comerciais é não só sua centralidade na construção 
das representações sociais dominantes, mas o grau de interferência 
direta que passou a exercer como ator decisivo em vários momentos 
da história política do Brasil nas últimas décadas. Uma relação 
preliminar poderia incluir desde o papel de legitimadora do regime 
militar, passando pela tentativa de interferência nas eleições para 
governador do Rio de Janeiro, em 1982; pela autocensura interna na 
cobertura da primeira greve de petroleiros, setor considerado de 
segurança nacional, em 1983; pelo boicote à campanha para a 
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realização das eleições diretas, em 1984; pela campanha de 
difamação contra o ex-ministro da justiça Ibrahim Abi-Ackel, em 
1985; pela ação coordenada na constituinte de 1987-1988; pela 
interferência direta na escolha do ministro da fazenda do presidente 
José Sarney, em 1988; pelo apoio a Fernando Collor de Melo 
expresso, sobretudo na reedição do último debate entre os 
candidatos no segundo turno das eleições presidenciais de 1994 e 
1998, entre vários outros (LIMA, 2005, p.104). 
  

 No entanto, o poder da Rede Globo está relacionado à incontestável 

necessidade de regulação da radiodifusão brasileira, tanto quanto à influência 

política e pressões globais exercidas sobre o ambiente político-normativo. Também 

é fato que diversas tentativas de normatização da radiodifusão nacional foram 

realizadas, afinal ―[...] a tendência natural da comunicação, deixada ao livre sabor 

das forças do mercado, é a concentração do poder e a exclusão [...]‖ (BRITTOS; 

BOLAÑO, 2005, p.14), porém nenhuma investida foi bem sucedida. Exemplos disso 

ocorreram durante o governo de João Goulart, quando o presidente colocou 41 

vetos – todos derrubados – à Lei nº 4.117 do Código Brasileiro de 

Telecomunicações, tentando torná-la mais compatível com os interesses estatais e 

públicos; ou durante os governos militares, na década de 1970, ao perceberem os 

riscos de uma influência midiática não mediada; ou através da Constituição Federal 

de 1988; ou até no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2004: 

 
[...] o campo da comunicação foi desafiado, no país, em 2004, por 
duas relevantes medidas governamentais: a instituição da Agência 
Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav), que propunha 
inicialmente um mínimo de compromisso público com os atos de 
midiatização eletrônica, hoje conduzidos essencialmente pela lógica 
mercadológica, e a criação do Conselho Federal de Jornalismo, para 
fiscalizar a atuação desse ofício e das empresas que o controlam. A 
ação dos capitais que dominam a mídia brasileira foi imediatamente 
contrária às propostas, como era de se esperar, de forma que, no 
primeiro caso, o governo alterou a proposição e, no segundo, a 
medida foi rejeitada pelo congresso nacional (BRITTOS; BOLAÑO, 
2005, p.13). 

 
 Nesse sentido, buscamos demonstrar o papel ideológico determinante da 

Rede Globo, através da construção de uma grade de programação específica, 

contribuindo para o processo de impeachment de Dilma Rousseff após assumir seu 

segundo mandato. Buscava-se seu afastamento e substituição pelo vice Michel 

Temer, no intuito de restituir perspectiva político-ideológica almejada para o Brasil. 

Esse era o contexto em que foi reprisada a telenovela Senhora do destino, 

narrando a história de Maria do Carmo, considerada ―senhora do destino‖. A 
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personagem central contava com características supostamente associadas a uma 

mulher capaz de conduzir sua vida, assenhorando-se dela.  

 Dessa forma, conceituamos a expressão ―senhora do destino‖ através da 

análise semiótica da protagonista e, paralelamente, também embasados nos 

conceitos e estudos da Semiótica da Cultura principalmente em Lotman (1996), 

analisamos a personagem Nazaré Tedesco, antagonista na trama. Isso porque os 

opostos simétricos são aparentemente diferentes, porém essencialmente similares, 

de acordo com as teorias e conceitos com os quais trabalhamos. Assim, tanto mais 

compreendemos Maria do Carmo, quanto mais apreendemos Nazaré Tedesco, 

pares diametralmente opostos, no entanto, semelhantes em suas diferenças. Logo, 

complementamos a percepção de Maria do Carmo – e o entendimento da expressão 

―senhora do destino‖ – a partir de análise da rival, visto serem personagens em 

constante diálogo. Nesse sentido, seguimos as considerações de Lotman (1996): 

 
El caso más simple, y a la vez el más extendido, de unión de la 
identidad y la diferencia estructurales es el enantiomorfismo, es decir, 
la simetría especular, en la cual ambas partes son especularmente 
iguales, pero son desiguales cuando se pone una sobre otra, o sea, 
se relacionan entre sí como derecho e izquierdo. Tal relación crea 
esa diferencia correlacionable que se distingue tanto de la identidad 
que hace el diálogo, como de la diferencia no correlacionable que lo 
hace imposible. Si las comunicaciones dialógicas son la base de la 
formación del sentido, las divisiones enantiomórficas de lo uno y los 
acercamientos de lo diferente son la base de la correlación 
estructural de las partes en el dispositivo generador del sentido (p. 
21).  

  

 No trecho citado, Lotmam (1996) explicita a construção de sentido realizada a 

partir da observação de pares diametralmente opostos, mas semelhantes em suas 

oposições. Nesse sentido, o autor aponta para a necessidade de aprofundar o 

exame semiótico de personagens a partir da investigação dos seus antagonistas. 

 Paralelamente, analisamos a personagem Gabriela Leite, prostituta tratada na 

biografia alvo dos nossos estudos. A escolha dessa obra se dá pelo fato de, na 

mesma época, algumas leis ficarem paradas na Câmara de Deputados, enquanto 

outras eram propostas e tramitadas com rapidez. Dentre as não votadas, por 

adiamento do Congresso brasileiro, está o Projeto de Lei n° 4.211/2012, 

denominada Lei Gabriela Leite. Ela atinge diretamente as prostitutas e foi elaborada 

a partir da militância e luta política da categoria, tendo essa profissional como 

principal expoente. 
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 Nesse mesmo momento em que a Lei Gabriela Leite não era posta em 

votação, um processo de difamação e perseguição à Dilma Rousseff estava em 

curso, e percebeu-se que a maioria do Congresso brasileiro era composta por 

opositores ao projeto de governo da ex-presidenta. Esse fato foi comprovado em 2 

de dezembro de 2015, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cunha, autorizou a abertura do processo de impeachment contra a ex-

presidenta, mesmo dia do anúncio, pela bancada do PT, de voto pela continuidade 

do processo de cassação de Cunha no Conselho de Ética. Eduardo Cunha, ex-

deputado federal pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) do Rio 

de Janeiro, se encontra preso pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de 

dinheiro e evasão de divisas desde 30 de março de 2017, e foi um dos principais 

elaboradores do processo de afastamento de Dilma, se mantendo associado ao 

posterior presidente da república, Michel Temer, também do PMDB, durante todo o 

processo que ocasionou o impeachment. Essa votação foi levada a cabo, porque a 

presidenta se recusou a negociar a absolvição do presidente da Câmara, como 

afirma Araújo (2018):  

 
[...] A ‗inabilidade‘ de Dilma ou dos parlamentares de seu partido 
ficou associada ao fato de recusarem-se a negociar com o então 
presidente da Câmara dos Deputados a sua absolvição, na votação 
para a abertura de inquérito parlamentar que atingia o deputado. O 
ultimato fora dado como xeque-mate: ou a bancada da presidenta 
recusa seu processo ou o deputado aceitaria pedido de impeachment 
contra a presidenta. Os resultados são sabidos (p.40). 
 

 Um processo de intensa oposição à ex-presidenta, internamente ao 

Congresso, iniciou-se logo após assumir seu segundo mandato, quando venceu 

Aécio Neves do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), partido integrante 

de base aliada histórica com o PMDB. Nesse momento, leis condescendentes com 

uma visão de mundo não defendida por opositores conservadores, ou eram 

vencidas pela oposição ou não eram colocadas em pauta pelos congressistas. 

Assim, a Lei Gabriela Leite enfrentava rejeição no Congresso brasileiro e não foi 

colocada em pauta para votação, por não coadunar com os ideais da maior parte 

dos congressistas e do então presidente da Câmara Eduardo Cunha, membro da 

Igreja Assembleia de Deus e liderança da bancada evangélica no Congresso 

Nacional. 
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1.1 . Entrelinhas conjunturais 

 

 Analisando o processo de impeachment contra a então presidenta Dilma 

Rousseff, iniciado em 2013 com desfecho em 2016, percebe-se seu afastamento 

dissociado às alegações de inobservância do Artigo 36 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, proibição de um ente da federação ser beneficiado por empréstimo de 

instituição financeira estatal cujo funcionamento estava sob seu controle. É possível 

constatar relação com interesses escusos, diferentemente das justificativas 

alegadas, percebendo-se o impeachment intimamente relacionado a outras 

questões não estritamente nacionais: 

 
Trata-se de um alinhamento de forças e grupos conservadores, não 
somente no Brasil, mas na América Latina e demais países da 
conjuntura internacional. A ofensiva da direita europeia, os 
retrocessos na política norte-americana após a última eleição de 
Donald Trump e os diferentes perfis que disputam a presidência e 
cargos de primeiro ministro na Europa, África e Ásia com viés 
conservador atestam isso (GOMES, 2018, p.152). 
  

 Ainda de acordo com esse autor, é possível notar uma nova configuração 

internacional, visando a retomada de valores neoliberais em detrimento aos avanços 

em políticas sociais dos últimos anos, em curso: 

 
Um novo contexto de dominação política, econômica e cultural está 
se configurando no mundo e as forças capitalistas querem minar as 
políticas sociais, impondo uma pauta de ajuste fiscal e econômico. 
Querem a retomada da primazia do Estado neoliberal nos países 
onde este perdeu força ao longo dos últimos 15 anos. O golpe 
brasileiro está, portanto, dentro de um contexto macro e micro, global 
e local (GOMES, 2018, p.152). 
 

 As medidas implementadas por Michel Temer atestaram os indícios iniciais – 

não se tratava de inabilidade política, tampouco de atos ilícitos cometidos por Dilma 

Rousseff, a busca era pelo retorno do Estado neoliberal e por um modelo de 

sociedade que mantivesse os privilégios de uma determinada classe. De acordo 

com Gomes (2018):  

 
Todas as medidas destruidoras implementadas pelo governo 
golpista, assim que tomou posse, em relação às políticas sociais do 
governo Lula e Dilma só reforçam que a questão não estava com a 
condução, nem com o jeito de ser da presidenta, mas, sim, com o 
projeto de sociedade, de governo e de Estado que ela representava: 
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um Estado democrático e de direito e não um Estado neoliberal, 
como temos visto nos últimos meses (p.152). 
 

 Não podemos, também, nos furtar ao favoritismo de Dilma no pleito de 2010, 

significando transformação substancial para a história das mulheres e, 

particularmente, para o perfil presidencial do Brasil, até então, exclusivamente 

dominado por pessoas do sexo masculino. As inquietações e tensões intensificaram-

se, relacionadas a avanços e conquistas enfraquecedores de um Estado marcado 

por fortes traços patriarcais, já que as instituições brasileiras, pretensamente 

democráticas, sempre foram, em sua maioria, predominantemente masculinas, 

numa cultura com poder majoritariamente exercido por homens e utilizado, 

essencialmente, para atender às demandas desse gênero, de acordo com Rubin e 

Argolo (2018). 

Alguns fatos podem ser levantados, comprovando essas tendências 

conservadoras em nível nacional e mundial: 

 venda, em meados do mês de junho de 2015, pelo site 

https://www.mercadolivre.com.br, de adesivos com explícita apologia ao 

estupro com a imagem da ainda presidenta na época, Dilma Rousseff, para 

serem colados nos tanques dos carros.2  

 

Imagem 1 – adesivo vendido pelo Mercado livre 

 

Fonte: Adaptada de https://www.clickpb.com.br/brasil/governo-faz-denuncia-ao-mp-sobre-adesivo-

com-ofensa-a-dilma-188469.html. Acesso em: 20/06/2018. 

                                                             
2 
Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/governo-denuncia-adesivo-com-ofensa-

sexual-a-dilma,33f5fa7ff225c4a3d42f654bee769de9sgleRCRD.html. Acesso em: 20 fev.2019.  

https://www.mercadolivre.com.br/
https://www.clickpb.com.br/brasil/governo-faz-denuncia-ao-mp-sobre-adesivo-com-ofensa-a-dilma-188469.html
https://www.clickpb.com.br/brasil/governo-faz-denuncia-ao-mp-sobre-adesivo-com-ofensa-a-dilma-188469.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/governo-denuncia-adesivo-com-ofensa-sexual-a-
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/governo-denuncia-adesivo-com-ofensa-sexual-a-
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Os usuários alegaram que se tratava de protesto pelo aumento do preço da 

gasolina. O caso gerou revolta na Secretaria de Política para as Mulheres que, 

através da ministra Eleonora Menicucci, encaminhou denúncia ao Ministério Público 

Federal, à AGU (Advocacia-Geral da União) e ao Ministério da Justiça. Após a 

denúncia ser aceita, o site retirou o anúncio do ar.  

 capa e fotos na revista Isto é insinuam descontrole e destemperança da 

então presidenta.  

 

Imagem 2 – imagem veiculada na revista Isto é 

 

Fonte: Adaptada de https://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/. Acesso em: 

20/06/2018. 

 

É possível perceber que características associadas a um possível ―ser 

feminino‖, atribuído pelo patriarcado, costumam ser usadas como armas para 

desqualificação de mulheres em diversas situações: 

 
Esse mesmo sistema de dominação masculina, quando quer 
desclassificar especialmente as mulheres em lugares de poder e 
decisão associam a sua forma de ser e de agir às questões da 
sexualidade, à suposta sensibilidade feminina, ao fato de ser ou não 
ser mãe, ter ou não um companheiro, ficar nervosa por estar 
‗naqueles dias‘ ou na fase da menopausa (GOMES, 2018, p.155). 

 

A imagem a seguir também torna possível constatar como a mídia se 

apropriava desses instrumentos de desqualificação feminina: 

 

https://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/


18 
 

Imagem 3 – capa da revista Isto é 

 

Fonte: Adaptada de http://www.terceirocaderno.com.br/2016/08/istoe-condenada-publicar-resposta-

de.html. Acesso em: 20/06/2018. 

 

 deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, em 2003, disse à 

deputada federal pelo Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, no corredor da 

câmara, não a estuprar porque ela não merecia e repetiu a mesma fala em 

dezembro de 2014, em plenário3;  

 eleição presidencial dos Estados Unidos elege Donald Trump – presidente 

com fortes características misóginas4;  

 jornalismo internacional reconhece traços machistas relacionados ao 

impeachment de Dilma Rousseff5;  

 cultos evangélicos realizados em gabinetes públicos, após o impeachment de 

Dilma Rousseff6;  

 imprensa internacional repercute o machismo do governo Temer, já em 

exercício, em seu discurso em comemoração ao Dia internacional da mulher 

quando cita: 

 

                                                             
3
 Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-maria-

do-rosario-nao-merece-ser-estuprada.html, https://www.youtube.com/watch?v=yRV98Im5zRs, 
https://www.youtube.com/watch?v=bVG-qdZiZQ4). Acesso em: 20/06/2018. 
4 
Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/gorda-porca-os-insultos-machistas-de-donald-trump. 

Acesso em: 20/20/2018. 
5 
Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160513_temer_imprensa_internacional_repercute_fd. 
Acesso em: 20/06/2018. 
6
 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/politica/secretaria-das-mulheres-de-temer-faz-culto-

evangelico-em-gabinete. Acesso em: 20/06/2018. 

http://www.terceirocaderno.com.br/2016/08/istoe-condenada-publicar-resposta-de.html
http://www.terceirocaderno.com.br/2016/08/istoe-condenada-publicar-resposta-de.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-maria-do-rosario-nao-merece-ser-estuprada.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-maria-do-rosario-nao-merece-ser-estuprada.html
https://www.youtube.com/watch?v=yRV98Im5zRs
https://www.youtube.com/watch?v=bVG-qdZiZQ4
https://veja.abril.com.br/mundo/gorda-porca-os-insultos-machistas-de-donald-trump/
http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160513_temer_imprensa_internacional_repercute_fd
https://www.cartacapital.com.br/politica/secretaria-das-mulheres-de-temer-faz-culto-
https://www.cartacapital.com.br/politica/secretaria-das-mulheres-de-temer-faz-culto-
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[...] o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz 
pelos filhos. E, portanto, se a sociedade, de alguma maneira, vai 
bem, quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada 
educação e formação adequada em suas casas. E, seguramente, 
isso quem faz não é o homem, quem faz é a mulher [...] (Discurso de 
Michel Temer em comemoração ao Dia Internacional da Mulher - 

1min. 51 seg. a 2 min. 11 seg.)
7
.  

 

Ou quando refere que: 

 
[...] na economia, também, a mulher tem uma grande participação. 
Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de 
preços em supermercados do que a mulher, não é? Ninguém é 
capaz de melhor detectar as eventuais flutuações econômicas do 
que a mulher, pelo orçamento doméstico maior ou menor [...] (7min. 

09 seg. a 7min. e 30 seg.)
8
;  

 

 extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e 

dos Direitos Humanos, tendo suas atribuições passadas para o Ministério da 

Justiça (a Secretaria de Política para Mulheres passou para o Ministério da 

Justiça9);  

 corte de verbas de 61% para a Secretaria de Mulheres, pelo governo Temer, 

entre 2016 e 2017. Houve, também, descontinuidade da maior parte das 

políticas destinadas às mulheres que tiveram início nas gestões de Lula e 

Dilma10;  

 grande mídia, em especial a Rede Globo de Televisão, omite a insatisfação 

popular em relação ao governo de Michel Temer;  

 sanção da pulverização de agrotóxicos em áreas urbanas por Michel Temer ;  

 retirada, pela Câmara, de propostas anticorrupção do Ministério Público 

Federal ;  

 retirada, da nova versão das Diretrizes Curriculares Nacionais, de todas as 

referências a gênero e orientação sexual durante o governo Michel Temer;  

                                                             
7
 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2017/03/10/imprensa-mundial-destaca-machismo-

de-temer/ e https://www.youtube.com/watch?v=KD6HMZLBHRw. Acesso em: 20/06/2018. 
8
 Idem. 

9
 RUBIN, L.; ARGOLO, F. ―PRECISAMOS FALAR DE GÊNERO‖. In. O golpe na perspectiva de 

gênero. RUBIN, L.; ARGOLO, F. (orgs.). Salvador: Edufba, 2018. 
10 

Disponível em: https://jornalggn.com.br/noticia/governo-temer-corta-61-da-verba-para-atendimento-
de-mulheres-violentadas e http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/04/temer-reduz-em-
mais-da- metade-verbas-para-politicas-publicas-as-mulheres. Acesso em: 20/06/2018. E em RUBIN, 
L.; ARGOLO, F.      ―PRECISAMOS FALAR DE GÊNERO‖. In. O golpe na perspectiva de gênero. 
RUBIN, L.;      ARGOLO, F. (orgs.). Salvador: Edufba, 2018. 

https://www.brasildefato.com.br/2017/03/10/imprensa-mundial-destaca-machismo-de-temer/
https://www.brasildefato.com.br/2017/03/10/imprensa-mundial-destaca-machismo-de-temer/
https://jornalggn.com.br/noticia/governo-temer-corta-61-da-verba-para-atendimento-de-mulheres-violentadas
https://jornalggn.com.br/noticia/governo-temer-corta-61-da-verba-para-atendimento-de-mulheres-violentadas
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 capas de revistas enaltecem características femininas questionadas 

historicamente pelo movimento feminista11;  

 

Imagem 4 – imagem da revista Veja 

 

Fonte: Adaptada de https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/bela-recatada-e-do-lar-entenda-

a-frase-que-invadiu-a-internet-1.1072697. Acesso em: 20/06/2018. 

 

 foto da posse do presidente Michel Temer, em agosto de 2016, marca presença 

massiva de homens e brancos, imagem, inclusive, estampada em diversas 

mídias; 

 

Imagem 5 – foto do discurso de posse do presidente Temer 

 

Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2016/05/dilma-e-afastada-confira-repercussao-

e-proximos-passos-do-impeachment. Acesso em: 21/06/2018. 

 

                                                             
11

 Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar. Acesso em: 
20/06/2018. 

https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/bela-recatada-e-do-lar-entenda-a-frase-que-invadiu-a-internet-1.1072697
https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/bela-recatada-e-do-lar-entenda-a-frase-que-invadiu-a-internet-1.1072697
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2016/05/dilma-e-afastada-confira-repercussao-e-proximos-passos-do-impeachment
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2016/05/dilma-e-afastada-confira-repercussao-e-proximos-passos-do-impeachment
http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
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 conturbada vinda da filósofa estadunidense, Judith Butler, ao Brasil em 

novembro de 2017, marcada por violências e resistência à discussão 

relacionada à questão de gênero. Manifestantes chegam a atear fogo em 

imagem da intelectual – sob gritos de ―Queimem a bruxa!‖ – e perseguem a 

estudiosa e sua companheira no aeroporto;  

 

Imagem 6 – foto da manifestação contra Judith Butler 

 

Fonte: Adaptada de https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-11-10/filosofa-judith-butler-e-

agredida-ao-embarcar-no-aeroporto-de-congonhas.html. Acesso em: 21/06/2018. 

 

 reportagens sobre corrupção ou até suspeitas de crimes cometidos por 

membros da oposição – como foi o caso da apreensão de um helicóptero de 

Zezé Perrela (PMDB) contendo mais de 400 kg de cocaína em novembro de 

2013 – não são noticiadas ou são rapidamente citadas nos telejornais. A notícia 

sobre o ―helicoca‖, popularmente denominado, foi veiculada pelo Bom Dia 

Minas, telejornal da Rede Globo de Televisão, ocupando 1 minuto e 32 

segundos da programação, tempo razoavelmente baixo se considerarmos que 

as notícias comuns costumam durar aproximadamente 2 minutos. Por outro 

lado, notícias sobre o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff chegaram 

a ocupar 4 minutos e 51 segundos da programação jornalística da mesma 

emissora12; 

 público participante, quando da abertura da Copa do Mundo no Brasil, defere 

xingamentos à Dilma Rousseff:  
                                                             
12

 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5257845/. E em      
https://www.youtube.com/watch?v=nAjsM7wBTeg. Acesso em: 21/06/2018. 

https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-11-10/filosofa-judith-butler-e-agredida-ao-embarcar-no-aeroporto-de-congonhas.html
https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-11-10/filosofa-judith-butler-e-agredida-ao-embarcar-no-aeroporto-de-congonhas.html
https://globoplay.globo.com/v/5257845/
https://www.youtube.com/watch?v=nAjsM7wBTeg
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[...] Na abertura da Copa do Mundo em 2014, torcedores ricos e da 

direita gritaram contra ela [Dilma Rousseff] palavras de baixíssimo 
calão e de significado sexual – ‗Ei, Dilma VTNC‘. Manifestação 
amplificada com indisfarçável prazer pela mídia (MENICUCCI, 2018, 
p.67-68). 
 

 Michel Temer tenta apagar a imagem de Dilma Rousseff e da questão de 

gênero defendida por ela quando do uso do termo ―presidenta‖ (RUBIN; 

ARGOLO, 2018).  

 Para compreendermos melhor esse momento histórico no que se relaciona a 

questões de gênero, faz-se necessário retomar Butler (2012), sinalizando o caráter 

discursivo de sexo e gênero. Assim, de acordo com ela:  

 
O gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza; ele 
também é o meio discursivo/cultural pelo qual ‗a natureza sexuada‘ 
ou ‗um sexo natural‘ é produzido e estabelecido como ‗pré-discursivo‘ 
(BUTLER, 2012, p.25). 
  

 No entanto, as regras e leis que organizam a sociedade se embasam num 

discurso essencialista em que o sexo trata da realidade natural e o gênero é a 

representação social do primeiro.  Essa ideologia, de acordo com a mesma autora, 

mantém as mulheres numa posição subordinada ao homem e a sociedade 

organizada de maneira a atender às demandas e à manutenção do poder de 

determinados grupos.  

 Tal questão, como afirma Foucault (1988), permeia e constitui o sistema 

econômico, jurídico e social, desde o século XVIII, mantendo o poderio de grupos 

dominantes. Assim, desde essa época, a sexualidade torna-se um fator político e os 

governos passam a perceber que a produção de riquezas, mão de obra, capacidade 

de trabalho entre outros fatores estão diretamente relacionados à mortalidade, 

natalidade, esperança de vida, fecundidade, estado de saúde, incidência de 

doenças, formas de alimentação, habitat e devem ser regulados de acordo com as 

necessidades da indústria e da produção. Segundo o autor, a partir dessa época: 

 
[...] passa-se das lamentações rituais sobre a libertinagem estéril dos 
ricos, dos celibatários e dos libertinos, para um discurso onde a 
conduta sexual da população é tomada, ao mesmo tempo, como 
objeto de análise e alvo de intervenção; passa-se das teses 
maciçamente populacionistas da época mercantilista, às tentativas 
de regulação mais finas e bem calculadas, que oscilarão, segundo os 
objetivos e as urgências, em direção natalista ou antinatalista. 
Através da economia política da população forma-se uma teia de 
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observações sobre o sexo. Surge a análise das condutas sexuais, de 
suas determinações e efeitos, nos limites entre o biológico e o 
econômico (FOUCAULT, 1988, p. 29). 
 

 Considerando tal concepção, quando mulheres ganham espaço político e 

passam a ocupar cargos de poder, elas questionam todo um arcabouço de valores, 

afinal vivemos em um país com ―[...] Uma cultura que não tem pudor de cultivar 

quaisquer atos arbitrários e conservadores em favor da dominação masculina‖ 

(RUBIN; ARGOLO, 2018, p.10) e, consequentemente, toda uma organização que 

mantém sistemas de dominação de classe e gênero, considerando ser o corpo 

feminino controlado por homens, posição na qual deve ser mantido. Obviamente, as 

questões de gênero poderiam ser drasticamente transformadas quando uma mulher 

é eleita para assumir o cargo mais alto do executivo nacional, como afirmou Dilma 

Rousseff em seu discurso de posse, em 2011: 

 
Venho para abrir portas para que muitas outras mulheres, também 
possam, no futuro, ser presidentas; e para que – no dia de hoje – 
todas as brasileiras sintam o orgulho e a alegria de ser mulher 
(RUBIN; ARGOLO, 2018, p.7). 
 

 Afinal, é imprescindível salientar o fato de Dilma ter vencido a eleição em 

2010, representando uma mudança significativa para a história das mulheres e 

particularmente para o perfil presidencial do Brasil, até então, exclusivamente de 

predomínio masculino. E não só aí essas mudanças foram percebidas, outros 

movimentos de empoderamento feminino foram efetivados nesse governo: 

  
O governo de Dilma Rousseff ficou caracterizado pela maior 
presença de mulheres nos ministérios. Durante as duas gestões 
foram empossadas 18 ministras e uma presidenta de empresa 
pública. Houve o fortalecimento da Secretaria de Políticas para 
Mulheres com a indicação de uma ministra ligada ao movimento 
feminista e o aumento do orçamento da pasta em aproximadamente 
18%. Em 2015, após reforma ministerial, a secretaria passaria a ter 
status de ministério com a criação do Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos (RUBIN; 
ARGOLO, 2018, p.17). 
 

 Ainda que 90% da Câmara de Deputados seja composta por homens e o 

Senado Federal tenha 85% de integrantes masculinos, sinalizando ser o Brasil um 

dos países menos igualitários do mundo quanto à presença de mulheres na política 

(PINTO, 2018), houve conquistas significativas de gênero durante os governos 

petistas. Como exemplos temos avanços importantes quanto à Lei Maria da Penha 
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(Lei nº 11.340/2006), sancionada em 2006, permitindo institucionalizar e ampliar o 

combate à violência doméstica numa perspectiva de gênero; mudanças nas Normas 

Técnicas do Ministério da Saúde para garantia do acesso das mulheres ao aborto 

nos casos previstos por lei; Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 72/2013 – 

PEC das domésticas, regulamentada em junho de 2015, equalizando o direito das 

trabalhadoras domésticas ao de outros trabalhadores (no Brasil, 98% das 

domésticas remuneradas são mulheres); e sanção da Lei do Feminicídio (Lei nº 

13.104/2015) em março de 2015 (BIROLI, 2018).  

 Outro momento marcante, demonstrando a tensão atinente às questões de 

gênero relacionada à retirada de Dilma Rousseff da presidência, foi a própria 

votação do impeachment: 

 
A comum apelação para salvar a família, as declarações de fé pelos 
valores ‗da família brasileira‘ nas exposições de voto na seção 
plenária da Câmara dos Deputados, que em 17 de abril de 2016 
legalizou o impeachment da presidenta Dilma são emblemáticos de 

uma ideologia de jogo de cena, para conquistar uma massa levada a 
associar um governo, uma gestão que se queria derrubar com uma 
mulher que não se encaixava na norma esperada, a de mãe de 
família, ―recatada e do lar‖ e que seria uma ameaça à família, aos 
―bons costumes‖, à moral da austeridade que se queria nas finanças 
públicas – as metáforas entre a defesa da família e o impeachment 
da presidenta estariam subliminarmente postas (CASTRO, 2018, 
p.133). 
 

Nesse sentido, possibilitar mulheres alcançarem direitos ou os manter sempre 

é motivo de tensão, considerando serem as instituições majoritariamente dominadas 

por homens e, por isso, voltadas para conservar essa dominação. Ao mesmo tempo, 

conceder direitos às prostitutas é, também, retirar do homem a capacidade de 

controle masculino sobre o corpo feminino, ainda que isso seja realizado através de 

trocas econômicas. Assim, quaisquer avanços na conquista de direitos das 

mulheres, seja em relação à descriminalização do aborto ou ao aumento de penas 

para combater violências infringidas por homens em mulheres; tanto quanto a 

conquista da presidência da república ou a votação da Lei Gabriela Leite, visando 

concessão de direitos às prostitutas, estão estreitamente relacionados.  

 No entanto, pode-se notar que houve uma tentativa de minimizar a influência 

de gênero no processo de impeachment da ex-presidenta, associando o fato apenas 

a questões econômicas e jurídicas, embora se constate que as questões de gênero 

eram constantes componentes de disputas durante a gestão de Dilma Rousseff. 
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Afinal, ainda durante a campanha eleitoral, em 2010, alusões desrespeitosas à 

sexualidade da candidata petista marcaram a mídia. Insinuações de que Dilma 

venceria as eleições devido à grande popularidade de Lula também foram feitas, 

inclusive dizendo que, naquele momento, ele elegeria ―até um poste‖:  

 
Quando Lula indicou Dilma como candidata do Partido dos 
Trabalhadores (PT) para as eleições à presidência da república, as 
primeiras reações foram de que Lula, naquele momento com alta 
popularidade, elegeria qualquer um, uma mulher como Dilma, ou um 
poste (PINTO, 2018, p.25). 
 

 Também os comentários midiáticos, durante a subida da rampa do Planalto 

com sua filha, a despeito do simbolismo de duas mulheres estarem fazendo o desfile 

presidencial, foram marcados por exaltações à beleza da vice-primeira-dama. Tal 

fato atravessou todo o governo, e noticiários carregados de estereótipos sobre as 

roupas e estilo da então presidenta eram uma constante. Isso sem contar o 

―imbróglio‖ que cercou o uso do termo ―presidenta‖, em oposição à presidente, com 

a mídia organizando discussões e debates entre especialistas da língua para sanar 

dúvidas sobre a possibilidade do uso do termo. No entanto, até essa que poderia ser 

uma pequena discussão léxica ou gramatical, também estava carregada de 

simbolismos denunciadores das tensões e conflitos de gênero que rondavam o 

Brasil: 

 
Ao inaugurar o termo, a presidenta Dilma rompe com 121 anos de 
uma tradição de homens a comandar a república. E não é sem 
sentido que, ao ser afastada do cargo pelo impeachment, quem a 
substitui busca apagar, desde a linguagem até as marcas que podem 
condensar a memória da sua presença. Uma das primeiras ações de 
Michel Temer ao assumir interinamente o governo foi ‗orientar‘ a 
Empresa Brasileira de Telecomunicações (EBC) a não utilizar em 
seus conteúdos o termo ‗presidenta‘ (RUBIN; ARGOLO, 2018, p.14). 

 
 Somado a isso, percebe-se o caráter misógino das manifestações pró-

impeachment, carregadas por fortes marcas do patriarcalismo brasileiro: 

 
Durante a campanha a favor do impeachment, levada a efeito nas 
redes sociais por grupos conservadores, e nas manifestações de rua 
lideradas por uma classe média urbana elitizada, a questão de 
gênero aflorou da forma mais primária possível. Deixou de ser um 
preconceito contra mulheres na política para ser simplesmente um 
preconceito contra a mulher. A sociedade brasileira mostrou todo o 
seu primarismo, toda a sua ignorância, cultivada nos bairros e nos 
colégios de elite das principais cidades do país. As ofensas sexuais, 
em adesivos e nas redes sociais, bem como os palavrões dirigidos à 
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Dilma Rousseff, melhor do que qualquer pesquisa de opinião, são 
parâmetros do nível de educação cívica e de preconceito contra a 
mulher no país (PINTO, 2018, p.30). 
 

 Isto posto, considerando que um dos principais suportes disseminadores e 

apoiadores dessa onda conservadora e ideológica visando conceder e manter 

grupos dominantes no poder são os AIE, dentre eles, os meios de comunicação que 

têm, no Brasil, como seu principal expoente as Organizações Globo, é possível 

inferir que essa emissora não pouparia esforços para atender a seus interesses e 

aos de seus pares. Isso ocorre, seja reapresentando uma telenovela com audiência 

de mais de 50 pontos em sua primeira exibição – uma das mais assistidas do Brasil 

– ou persuadindo seus telespectadores, a partir da utilização de outros meios, com o 

intuito de mascarar a realidade.  

  

1.2. Proposição analítica 

 

 Os teóricos queer, como questionadores dos binarismos fundantes da 

sociedade, problematizam a linearidade de pensamento que associa sexo à 

determinação biológica e desejo ao efeito natural desse fato. Considerando esse 

determinismo biológico como infundado, afinal as características físicas são 

atravessadas por construções sociais e discursivas, eles se valiam, desde o início 

desse debate, da análise de obras artísticas e midiáticas para compreender o 

funcionamento das relações sociais: ―Oriundos predominantemente dos Estudos 

Culturais, os teóricos queer deram maior atenção à análise discursiva de obras 

fílmicas, artísticas e midiáticas em geral‖ (MISKOLCI, 2009, p.155).  

Aliado a isso, sabemos que ―as espectadoras identificam, nas novelas, 

modelos ideais, por exemplo, de mulher brasileira‖ (HAMBURGER, 2005 apud 

HAMBURGER, 2011, p.71) e, por isso, tomam as personagens como exemplo para 

construírem seus próprios valores. Nesse sentido, ratificamos a importância de 

compreender e analisar a telenovela Senhora do Destino, uma vez que pode ser 

tratada como instrumento para identificar ideais de mulher circulantes no imaginário 

simbólico social num momento em que determinada imagem de mulher é veiculada 

pela mídia e através da telenovela em questão, que é reapresentada pela Rede 

Globo, evidente aparelho ideológico do Estado brasileiro e histórico aliado das 

classes dominantes nacionais. 
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 Em contrapartida, analisar, comparativamente, a obra biográfica da prostituta 

que dá nome ao Projeto de Lei anteriormente citado, categoria laboral considerada 

historicamente como uma das mais abjetas da sociedade – como afirma Beauvoir: 

―É preciso que haja esgotos para assegurar a salubridade dos palácios, diziam os 

Padres da Igreja [em relação às prostitutas]‖ (BEAUVOIR, 1970, p. 323) – se 

enquadra no que consideramos ser papel essencial de pesquisas na atualidade: 

uma alternativa à ideologia dominante, contribuindo para a transformação social 

rumo a uma sociedade realmente crítica, reflexiva, laica e democrática.  

 Nesse sentido, considera-se, também, a relação entre todos os recursos 

utilizados para que as pessoas interajam umas com as outras, tais como linguagem 

verbal, imagens e sensações, como afirma Sabino (2016) ao fazer alusão à 

Santaella (2011). Assim, justifica-se realizar o presente estudo, a partir de uma 

metodologia baseada na Semiótica da Cultura, para o desenvolvimento da tarefa 

proposta, pois é necessária a apropriação de diferentes textos e a utilização de 

instrumentação teórica que viabilize a construção de investigação pertinente acerca 

dos objetos. 

 Optamos por analisar, na telenovela, especificamente as personagens Maria 

do Carmo Ferreira e Nazaré Tedesco e situações significativas que façam alusão às 

relações maternais e à sexualidade de ambas, já que é preciso traçar um perfil 

dessas mulheres e relacionar as ações da protagonista ao ser considerada senhora 

do seu destino, além de traçar um paralelo com a personagem da biografia, Gabriela 

Leite.  

 Seguindo Bauer e Gaskel (2002) e, por isso, sabendo ser impossível 

descrever todo o conteúdo da tela, serão focadas as falas, sons, perfis das 

personagens, indumentárias e demais detalhes que as constituem. O 

aprofundamento analítico será realizado somente em elementos que façam alusão 

direta às personagens que serão estudadas ou que as componham, mesmo 

indiretamente.  

 No intuito de realizar esta investigação, compreenderemos uma telenovela 

como arte mestiça – na qual diferentes linguagens e formatos se fundem e dialogam 

em constante tensão, formando um composto novo, superior à soma dos formatos 

que a determinam – de acordo com Laplantine e Nouss (2016). Assim, será 

realizada leitura dos diferentes símbolos que a compõem, relacionando-os para a 

construção de significados. Para isso, o aporte teórico será embasado na teoria da 
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Mestiçagem, segundo os autores acima citados, na Semiótica da cultura em Lotman 

(1996) e Machado (2007), em estudos acerca das telenovelas, tal como em Rocha 

(2009) e na Análise de Conteúdo de imagens em movimento em Bauer e Gaskel 

(2002). Além disso, investigações conceituais acerca de temas largamente utilizados 

tanto na telenovela quanto no livro, tais como maternidade e prostituição, além de 

estudos de gênero, serão baseadas em análises e leituras de teóricas como 

Beauvoir (1970), Badinter (1985), Butler (2012), entre outros. 

 A obra Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que decidiu ser 

prostituta (2010) de Gabriela Leite (1951-2013), em depoimento à Márcia Zanelatto 

foi analisada a partir de elementos composicionais da narrativa – semelhante ao 

modo como foram selecionadas determinadas características ou especificidades 

para a análise das personagens da telenovela. Paralelamente, realizamos análise de 

depoimentos prestados pela biografada para emissoras de TV, além de outros 

documentos. No cerne, buscamos desvendar quem foi essa singular personagem 

que escolheu falar de si por diversas mãos, afinal a vida vivida por ela, seus reflexos 

e sua memória fundem-se à interpretação da autora. Como resultado, temos uma 

obra que ―Funciona como peça no circuito intersubjetivo de transmissão de saberes: 

ao falar de si, é falado pelo outro, fazendo ressoar as vozes de uma geração que 

compartilhou das mesmas aventuras‖ (SOUZA, 2012, p.17). Dessa forma, ao 

debruçarmos sobre a vida de Gabriela Leite, desvendamos uma época, seus valores 

e cultura, buscando dar sentido a experiências que não vivenciamos. Por 

conseguinte, a essas mãos somam-se as nossas, investigadoras dos fatos e dos 

traços dessa prostituta para nos auxiliarem na compreensão de uma categoria 

laboral – influenciada e interpretada, com o decorrer do tempo, de acordo com os 

valores sociais e interesses vigentes – mas, sobretudo, no desvendamento das 

amarras simbólicas da sociedade, afinal: 

 
A escrita do eu refere-se ao nós do grupo, ao plural de uma época e 

a um determinado lugar histórico onde são produzidos os saberes e 
através do qual circulam as ideias. Jogos de linguagem que 
propiciam a troca de pronomes e de bens culturais entre os 
interlocutores, estabelecendo o vínculo social entre eles (SOUZA, 
2012, p.17). 
 

 Tomamos como princípio, também, a certeza da opacidade das obras 

artísticas, com suas diferentes possibilidades de interpretação, e, para isso, nos 
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valemos do posicionamento de contemporâneos a essas obras, de acordo com a 

descrição de Agamben (2009): 

 
A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o 
próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 
distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a 
este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles 
que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os 
aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos 
porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem 
manter fixo o olhar sobre ela (p.59). 
 

 Nesse sentido, entre a proximidade e o afastamento, buscaremos desvelar 

uma mulher, uma profissional, um tempo e uma obra, acreditando que na 

complementaridade entre a harmonia total com nosso próprio tempo e o 

distanciamento dele, alcançaremos um entendimento mais aprofundado sobre a 

personagem, contribuindo para a apreensão das subjetividades de uma categoria e 

de uma época. Com esse intuito, mergulhamos na luz e na escuridão do nosso 

(não)tempo afim de desvendar as razões que levaram a personagem a se mostrar 

como o fez, afinal: 

 
Perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e 
não pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo. Por isso os 
contemporâneos são raros. E por isso ser contemporâneo é, antes 
de tudo, uma questão de coragem: porque significa ser capaz não 
apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de 
perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se 
infinitamente de nós (AGAMBEN, 2009, p.65). 
 

 Assim, a partir da luz e escuridão de uma época e de uma profissão, 

desenredaremos as costuras que compõem a vida de Gabriela Leite, certos de que, 

a partir da compreensão de alguns porquês que levaram à sua necessidade de ser 

ouvida e eternizada em uma biografia, alcançaremos parte da profundidade dessa 

personalidade desafiadora e sintonizada com as oportunidades de ser em seu 

tempo13.  

 Há que se considerar, também, que as estratégias usadas por Zanelatto 

devem ser desveladas no sentido de aprofundarmos ainda mais nossa análise. 

Revel (2010) demonstra, em seu trabalho acerca dos estudos historiográficos, a 

                                                             
13

 Acreditamos que as pessoas não podem ser consideradas como ―além do seu tempo‖, afinal só 
podem pertencer ao tempo em que vivem. No entanto, algumas conseguem romper com amarras que 
as transformam em pessoas singulares. Elas avançam mais que outras no sentido de romper com 
padrões determinados pela sociedade. Um exemplo é Gabriela Leite. 
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importância de se conhecer as estratégias narrativas com o intuito de desvendar a 

busca pela ―ilusão da realidade‖ e suas intenções para que seja possível 

aprofundarmos nosso trabalho investigativo. Assim, esse autor nos remete a 

questionamentos acerca da construção biográfica e suas intenções em busca da 

―ilusão da realidade‖. Em suas palavras: 

 
Desde suas origens gregas, a tarefa do historiador obedeceu a uma 
dupla exigência. Ela deve prestar contas de certo estado das coisas 
e procurar a explicação através da identificação de causas naturais. 
Mas esse trabalho de observação e de interpretação requeria uma 
formação que era também pensada como uma ordenação: para que 
análise fosse recebida, seria necessário ser capaz de manter a 
atenção do leitor, de convencê-lo; o projeto que era dado devia, para 
comunicar a ilusão da realidade, ser dotado de enargheia ou, como 
dirá mais tarde a retórica latina, de evidentia in narratione. Assim 
como lembrou Arnaldo Momigliano, a primeira preocupação evocava 
mais a esfera da observação médica (no vocabulário de onde é 
emprestado o nome mesmo da história); a segunda revelava 
claramente a eloquência judiciária (REVEL, 2010, p.210). 
 

 Dessa forma, estratégias narrativas são utilizadas para convencer o leitor, e 

devem ser também investigadas para que a análise da obra não se torne superficial. 

Com esse intuito, para realizarmos a análise da vida da autora, nos atentamos, 

também, à linguagem utilizada para compor a obra.  

 Desse mesmo modo, a reelaboração do vivido, calcando-se na memória de 

quem viveu, também deve ser minuciosamente investigada, afinal: ―Os traços de 

memória, ao serem comprimidos pelo recalque, produzem novos tipos de 

significação através do processo de perlaboração de experiências anteriores‖ 

(SOUZA, 2012, p.24). Assim, interpretações elaboradas da realidade, bem como o 

que, provavelmente, se esperava despertar no leitor foram consideradas a partir de 

investigação atenta. 

Outrossim, não nos valemos do conceito de tempo positivista em busca de 

uma ilusória fidedignidade de um relato de vida, como afirma Souza (2012): 

 
Na supressão do conceito de tempo positivista – o passado como 
fonte de conhecimento futuro – apaga-se o pressuposto de existir 
certa continuidade na transmissão de experiências, uma vez 
confirmada sua duração instantânea. A reescrita do passado resgata 
no presente essa dimensão, ao recompor e refazer tramas, sem 
qualquer intensão de reconstituição de verdades ou da ilusória 
autenticidade de um relato de vida. O sujeito, enquanto efeito do 
dispositivo representativo, desaparece também na representação, 
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vendo-se impossibilitado de ser recuperado ou restaurado como 
memória e identidade uniformes (p.27). 
 

 Em relação a isso, além de um olhar cuidadoso voltado para o nosso objeto, 

calcaremos nossas interpretações na constatação da opacidade das obras artísticas, 

buscando não nos trair na ilusão de encontrar a realidade, certos de sua 

impossibilidade e sob pena de ―pagar o preço por seu [nosso] desejo narcísico de 

autosuficiência‖ (SOUZA, 2012, p.23). 

 Paralelamente, a partir de Bauer e Gaskell (2002, p. 189), identificamos que 

―Os pesquisadores sociais têm a tendência de subestimar materiais textuais como 

dados‖, privilegiando as entrevistas como o método mais conveniente de pesquisa 

social. Essa discussão encobre outra, anterior, sobre a validade das pesquisas 

qualitativas e uma suposta superioridade das pesquisas quantitativas. Para esses 

autores, a AC consegue superar essa discussão infrutífera, já que ―No divisor 

quantidade/qualidade das ciências sociais, a análise do conteúdo é uma técnica 

híbrida que pode mediar esta improdutiva discussão sobre virtudes e métodos‖ 

(BAUER; GASKEL, 2002, p. 190). Sabendo que a AC busca um equilíbrio entre uma 

suposta verdade absoluta positivista e uma total falta de rigor científico, como 

afirmam Bauer e Gaskell (2002, p. 191), ―A AC [...] traça um meio caminho entre a 

leitura singular verídica e o ‗vale tudo‘, e é, em última análise, uma categoria de 

procedimentos explícitos de análise textual para fins de pesquisa social‖; 

consideramos ser, também, essa a metodologia de análise mais apropriada para 

utilizarmos em nossas investigações. 

 Nesse sentido, para a realização da análise de conteúdo da telenovela 

estudada, consideramos se tratar de objeto constituído a partir da fusão de 

diferentes linguagens, tais como afirmam Bauer e Gaskell (2002, p. 345), ―Elas são 

um amálgama complexo de texto, escrito ou falado, imagens visuais, e as várias 

técnicas para modular e sequenciar a fala, as fotografias e a localização de ambas‖. 

Desta maneira, temos em conta que uma pesquisa rigorosa solicita atenção às 

teorias utilizadas para análise, visto que temos apenas uma pintura da realidade, 

como afirma Minayo (2000) ao citar Demo (1985). Dessa forma, o que o pesquisador 

alcança é apenas uma das possibilidades de leitura de um real contingente e pleno 

de significações. Sendo assim, uma significação: 

 
É uma dentre muitas possíveis imagens onde o autor introduz 
métodos e técnicas, mas onde predomina sua visão sobre o real e 
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sobre o impacto que lhe causa. Nessa obra entra tanto o que é 
visível como as emoções e tudo se une para projetar a visão da 
realidade (MINAYO, 2000, p. 35). 

  

 Dessa forma, é o rigor científico que trará aos pesquisadores a objetivação, 

afinal a objetividade não é factível em ciências sociais, como afirma Minayo (2000): 

 
A questão da objetividade é então colocada em outro nível. Dada a 
especificidade das ciências sociais, a objetividade não e realizável. 
Mas é possível a objetivação que inclui o rigor no uso de instrumental 
teórico e técnico adequado, num processo interminável e necessário 
de atingir a realidade (p. 35). 
 

 Assim, o que nos propusemos, neste trabalho, foi a realização responsável de 

uma leitura comparativa das obras em questão, considerando ser uma das possíveis 

leituras frente à opacidade da interpretação da realidade e da leitura de obras. 

Dessa maneira, o rigor científico será tanto mais alcançado quanto mais 

disponibilizarmos as análises a críticas, cientes de que nossa leitura será sempre ―a 

possível‖ sob um olhar contextualizado. 

 Um dos fatores que nos levaram a esse posicionamento foi a problematização 

feita por Lotman, um dos principais teóricos que escolhemos para realizar as 

investigações acerca da comunicação. De acordo com Machado (2007): 

 
Um dos grandes paradoxos no escopo geral do funcionamento dos 
sistemas de signos é exatamente a noção de comunicação como 
transmissão da informação de um polo emissor rumo a um polo 
receptor, cumprindo uma trajetória exata a ponto de considerar 
qualquer interferência como ―ruído‖ revelador da ―imperfeição‖ do 
funcionamento do sistema (p.62). 

 
 Baseados na análise de linguagens simplificadas, alguns teóricos concluíram 

que a comunicação entre emissor e receptor era realizada de maneira uniforme, 

considerando que o que fugia às expectativas deveria ser notado como ruídos, 

sinais de imperfeição no funcionamento dos sistemas. De acordo com Machado 

(2007), Lotman (1985) critica essa visão: ―Reconhecer nas linguagens simplificadas 

modelos das linguagens da cultura que conjugam diferentes graus de hibridismo é 

apenas um paradoxo apoiado em outros‖ (p.62). Uma das razões dessa crítica firma-

se no fato do receptor não ser apenas um decodificador de mensagens. Logo, faz-se 

necessário perceber o papel central do receptor, cuja participação é determinante no 

processo de significação. Assim:  

 



33 
 

Os indivíduos constroem códigos culturais recodificando códigos 
disponíveis em outros sistemas. Aquele que ‗gera‘ a informação, 
também a transforma graças ao dispositivo inteligente de memória. 
Na dimensão temporal, os sistemas são exemplos de auto-
organização e a relação entre os sistemas são processos de auto-
comunicação. Isso é impensável no diagrama espacial onde os 
participantes do cenário comunicativo têm papéis isolados 
(MACHADO, 2007, p.63). 
 

 Nesse sentido, o papel do receptor das mensagens não pode ser 

desconsiderado ao realizarmos nossas investigações, nem tampouco ao 

analisarmos a influência de uma telenovela em seus telespectadores. O que 

consideramos aqui é o interesse de determinadas obras literárias ou emissoras de 

TV ao escolher sua grade de programação e suas possíveis significações. 

Acreditamos que essas escolhas influenciarão os leitores/espectadores, mas não 

serão as únicas ferramentas determinantes para formar neles a opinião desejada, 

certos do papel determinante do receptor na decodificação da mensagem e na 

construção de códigos para outros sistemas. Assim, emissor e receptor não serão 

considerados como instâncias distintas, sob a pena de desqualificarmos a 

capacidade crítica de receptores e seu papel ativo como emissores nesse processo 

dialético de comunicação. 
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2. RECATADA E DO LAR 

  

 Ao discorrer sobre o gênero telenovela, não podemos nos furtar a um dos 

principais conceitos tratados por Lotman (1996): o de fronteira semiótica. Espaço em 

que diferentes culturas e símbolos se encontram, possibilitando a construção de 

formas artísticas multiculturais e plurilíngues, como é o caso da telenovela, a 

fronteira semiótica representa espaço cultural de encontros de diferentes linguagens, 

e culturas. Nessa riqueza simbólica, se criam construtos artísticos em que seus 

elementos não devem ser analisados separadamente, sob pena de que sejam 

compreendidos erroneamente como um somatório de partes que não 

necessariamente estarão assim dispostos para a composição da totalidade artística. 

Segundo o autor:  

 
Así como en la matemática se llama frontera a un conjunto de puntos 
perteneciente simultáneamente al espacio interior y al espacio 
exterior, la frontera semiótica es la suma de los traductores-«filtros» 
bilingües pasando a través de los cuales un texto se traduce a otro 
lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera de la semiosfera dada 
(LOTMAN, 1996, p.12).  
 

 Nesse sentido, as obras, nesse espaço, devem ser investigadas de maneira 

que sejam abarcados os diferentes textos que a compõem, para que seja possível 

compreendê-las de maneira aprofundada e não superficial. Assim, consideraremos, 

de acordo com Rocha (2009), a telenovela como um: 

 
[...] roteiro hipertextual, dada a [...] pluralidade de leitura que reporta: 
rádio, teatro de revistas, fotografia, cinema, vídeo e fotonovela, 
condicionada a um modo de contar relatos específicos do viver e dos 
objetos da cultura do Brasil (p.7). 
 

 Sendo, dessa forma, multideterminada, não podemos incorrer ao erro de 

confundir essa arte dramática com os gêneros que a compõem, reconhecendo 

tratar-se de uma arte mestiça, e, nesse sentido ―[...] espaço de todos os possíveis 

[...] enquanto encruzilhada de trocas e encontros [...]‖ (LAPLANTINE e NOUSS, 

2016, p.54). Como nas palavras de Calza (1996):  

 
Insistem em comparar a telenovela (TN) com outras formas 
narrativas de representação. Antes de tudo, a telenovela é uma 
forma de arte popular que não é literatura, cinema, teatro ou produto 
de outro meio qualquer. Uma TN é uma peça dramática que pode 
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surgir da adaptação de um livro ou mesmo ser inspirada em um 
poema, mas nunca se confundirá com eles (p.7). 

 
 Assim, é indubitável a necessidade de se compreender a telenovela 

considerando-a um todo, não sendo possível atingir seu significado se 

compartimentado em suas linguagens e culturas composicionais. 

 

2.1. A telenovela brasileira 

  

Com o intuito de realizar uma compreensão inicial, se faz necessário entender 

a emergência das telenovelas brasileiras, realizando um histórico de sua origem. As 

TN foram inspiradas principalmente nos melodramas, narrativas que traziam 

diálogos intercalados a músicas; nos folhetins impressos do século XIX, as 

narrativas longas eram divididas em capítulos; e nas fotonovelas, narrativas que 

usavam textos e imagens para desenvolver suas tramas. Pouco a pouco, com o 

advento do rádio, foram adaptadas para essa nova tecnologia, na qual usufruíram de 

grande repercussão e audiência. Inicialmente, com capítulos curtos que davam 

indicativos do seu final, acabaram sofrendo influência das soap operas americanas, 

tornando-se narrativas mais longas e com certo apelo comercial, já que patrocinadas 

por empresas de sabão. Sob essa influência, as tramas passaram a conter histórias 

de mais personagens que se sobrepunham, dando uma continuidade que não se 

fixava em um final tão próximo (ROCHA, 2009). Assim, somadas todas essas 

influências e as especificidades das histórias da televisão e da cultura no Brasil, 

surge a telenovela brasileira. 

 Chegando em Cuba, que influenciou largamente o restante da América 

Latina, as radionovelas alcançaram o Brasil apenas em 1941, onde também 

obtiveram alto índice de audiência. Na década de 1950, sob a presidência de 

Juscelino Kubitschek e seu plano desenvolvimentista, foi possível a chegada da 

televisão ao Brasil e, com ela, a inauguração da TV Tupi pelo empresário Assis 

Chateaubriand. Primeiramente acessível a um número restrito de pessoas, a TV 

começou a se popularizar na década de 1960 no país (ROCHA, 2009). pioneira 

 A telenovela brasileira precursora, Sua vida me pertence, foi escrita e dirigida 

por Walter Foster e teve sua estreia conturbada, já que a adaptação do rádio para a 

TV trouxe algumas dificuldades e obstáculos. Com uma passagem pelo teleteatro e 

seguidas adaptações, foi com o videoteipe e transformações ocorridas nos eixos 
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temáticos que as TN deram um salto de qualidade, transfigurando-se, 

gradativamente, no que conhecemos como o gênero brasileiro atualmente:  

 
O principal deslocamento de eixo temático pode ser detectado na 
ênfase que se coloca, a partir daí, nos enredos voltados à veiculação 
de imagens da realidade brasileira. Incorpora-se à trama um tom de 
debate crítico sobre as condições históricas e sociais vividas pelos 
personagens. Articulam-se, no contexto narrativo, os tradicionais 
dramas familiares e universais da condição humana aos fatos 
políticos, culturais e sociais, significativos da conjuntura no período. 
Essa nova forma inscreve-se na história das telenovelas como uma 
característica particular da produção brasileira; e essas narrativas 
são denominadas ‗novelas verdade‘, que veiculam um cotidiano que 
se propõe crítico, por estar mais próximo da vida ‗real‘ e por 
pretender desvendar o que se encontra ideologicamente camuflado 
na percepção dos receptores (BORELLI, 2005, p.197).  

 

 Ainda assim, é certo que foi em 1964, com a trama de Talma de Oliveira e 

Teixeira Filho, O direito de nascer, adaptada do original de Félix Caignet, que essa 

nova fórmula de entretenimento comercial acabou se tornando mania nacional. Em 

seguida, foram mais de centenas exibidas durante os governos militares brasileiros 

e, desde essa fase, pode-se perceber que seu apelo emocional influenciava os 

telespectadores de maneira a dispersá-los, de certa maneira, das barbáries 

cometidas pelos militares. No final da década de 1960, com tramas construídas de 

forma mais distante dos dramalhões mexicanos e mais próxima da realidade das 

vidas da classe média brasileira, como se percebe através de sua pioneira Beto 

Rockefeller, de Bráulio Pedroso, é que ocorre realmente um aumento de audiência 

considerável das telenovelas (ROCHA, 2009). 

 Tendo sido inaugurada em 1965, a Central Globo de Produção ostenta amplo 

crescimento, após sua associação ao grupo de comunicação mundial Time-Life, 

tornando-se, em 1969, a rede de TV que passa a dominar o mercado nacional, 

tendo a telenovela como principal expoente em sua grade de programação. Ainda 

que se saiba do papel inconteste de entreter e informar, é inegável o significado 

influenciador que os veículos de comunicação de massa e, em especial, as 

telenovelas, possuem. Tal fato foi sinalizado anteriormente quando foram elencadas 

situações em que a Globo influenciou de forma determinante diferentes conjunturas 

políticas brasileiras e tratado por Bolaño (2005), ao analisar a influência da trama de 

Senhora do Destino, quando da sua primeira apresentação, em 2004, investigando 

conexões entre a telenovela, a política, a manipulação e o carnaval: 
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O Brasil carioca da Globo diz a todo o Brasil o que deve e como deve 
ser. Como falar, o que ouvir, como se comportar, o que consumir, 
como... Uma espiral infinita de manipulação da cultura popular, que 
permite transformar boa parte das energias humanas da multidão em 
mercadoria, pela ação do trabalho vivo, subsumido no capital cultural 
(p. 32). 
 

 Figueiredo (2003) também se reporta a essa forte carga midiática de cunho 

ideológico e padronizador:  

 
Se, por um lado, os veículos de comunicação de massa pressupõem 
um processo democrático ao fazerem a integração entre os lares, 
entre os mundos privados, rompendo fronteiras, por outro lado, há 
quem veja nessa forma de difusão, o broadcasting, um modelo de 
mão única, regulador, padronizando gostos e comportamentos, 
induzindo o telespectador a uma acomodação e à passividade. Esse 
posicionamento cabe perfeitamente na análise da televisão devido à 
força da imagem, que se insinua em todas as dimensões do 
cotidiano, justapondo os espaços do mundo, instaurando uma 
presença simultânea, criando uma realidade espetacular por meio da 
intensificação de formas, cores e tamanhos e da neutralização das 
referências do telespectador. Consequentemente, nesse jogo de 
imagens, o telespectador se confunde na própria realidade (p.9). 
 

 Nesse sentido, é inconteste que, em determinado nível, a mídia em geral, e a 

Rede Globo em especial, devido à sua grande audiência, tenha forte poder de 

persuasão sobre o público, inspirando valores, modelos e posicionamentos sociais e 

políticos. Afinal, ao confundir ficção e realidade através do jogo de imagens 

oferecido pela TV, é mais simples convencer o telespectador de que sua vida deve 

se assemelhar à da tela.  

 

2.2. Do lar 

 

A telenovela Senhora do destino é de autoria de Aguinaldo Silva e tem como 

diretor-geral, Wolf Maya. Sua primeira exibição foi de junho de 2004 a março de 

200514, tendo sido reapresentada no Vale a pena ver de novo, programação de 

reprises de telenovelas da Rede Globo, em 2009 e de 13 de março a 8 de dezembro 

de 201715. Considerada como um dos maiores fenômenos de audiência do gênero, 

                                                             
14

 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/senhora-do-
destino.htm. Acesso em: 21 fev. 2019. 
15

 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=_XlbmPMWAGM.htm. Acesso em: 21 fev. 2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/senhora-do-destino.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/senhora-do-destino.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/senhora-do-destino.htm
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com 50 pontos de média geral no Ibope na sua primeira apresentação16, manteve 

um elevado índice de audiência também em suas reprises17.  

 O autor vê a trama como uma obra marcante também em sua trajetória 

profissional. Cogitando a possibilidade de se aposentar, decidiu fazer uma mudança 

significativa em suas criações, ao escrever Senhora do Destino. Ele que tinha como 

tônica, da sua produção na televisão, obras regionalistas e marcadas pelo insólito 

afirma que a novela foi cuidadosamente escrita para que não deixasse vestígios de 

suas produções anteriores (MEMÓRIA GLOBO, 2008). 

 Ambientada, na década de 1960, no sertão de Pernambuco e, em seguida, no 

final do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, a telenovela representa 

experiências semelhantes às vividas pelo autor. Assim, apesar da constatação do 

investimento profissional em pesquisas historiográficas para traduzir o cotidiano dos 

seus personagens, é sabido que o autor da obra pode estar implicado com o 

interesse da narrativa, demonstrando seu ponto de vista. 

 Essas constatações podem ser vistas como pistas para o 

desvendamento da composição de alguns dos seus personagens e suas histórias de 

vida. As experiências da prisão de Dirceu, repórter do jornal Diário de Notícias, por 

exemplo, retratam essa realidade. O tempo que Aguinaldo Silva passou no presídio, 

após ser acusado de subversão por ter escrito o prefácio do livro Diário de Che 

Guevara, inspirou a construção da realidade do repórter na trama: ―Os 70 dias que 

Aguinaldo passou no presídio da Ilha das Flores foram retratados na novela Senhora 

do Destino, através do personagem Dirceu [...]‖ (MEMÓRIA GLOBO, 2008, p.19). 

 Também as cenas do personagem tentando realizar seu trabalho foram 

vividas de maneira semelhante pelo autor quando, em 1968, trabalhou no Jornal do 

Brasil. Em entrevista à MEMÓRIA GLOBO (2008), relata: 

 
Minha passagem pelo JB foi muito complicada, porque o jornal ficava 

na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, e era a época das 
passeatas. Eu morava na Lapa e ia a pé para o jornal. Cada vez que 
saía para trabalhar, tinha que atravessar quatro passeatas, três 
tropas da PM, cinco nuvens de gás lacrimogêneo. Era algo meio 
impossível de se aceitar como rotina (p.25). 

 
 

                                                             
16

 Disponível em: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/maior-ibope-da-globo-desde-1996-
senhora-do-destino-faz-dez-anos-3925. Acesso em: 07 fev. 2019. 
17

 Disponível em: https://www.otvfoco.com.br/final-de-senhora-destino-surpreende-na-audiencia-e-
registra-maior-indice-desde-2011/. Acesso em: 07 fev. 2019. 

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/maior-ibope-da-globo-desde-1996-senhora-do-destino-faz-dez-anos-3925
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/maior-ibope-da-globo-desde-1996-senhora-do-destino-faz-dez-anos-3925
https://www.otvfoco.com.br/final-de-senhora-destino-surpreende-na-audiencia-e-registra-maior-indice-desde-2011/
https://www.otvfoco.com.br/final-de-senhora-destino-surpreende-na-audiencia-e-registra-maior-indice-desde-2011/
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Imagem 7 – cena do personagem Dirceu sendo preso no presídio de Ilha das 

Flores na telenovela Senhora do destino 

 

Fonte: Senhora do Destino, capítulo 4, 3 min. e 07 seg. Disponível em: 

https://globoplay.globo.com/v/5730051/programa/. Acesso em: 14 fev. 2019. 

 

 Experiências da protagonista também parecem ter tido influências 

semelhantes. Maria do Carmo, nordestina humilde com limitadas possibilidades de 

obter sucesso na vida, tem um futuro brilhante e invejável ao se tornar uma 

referência na comunidade periférica onde vivia e conquistar uma estabilidade 

econômica pouco comum, se comparada aos seus pares vindos do nordeste 

brasileiro para uma das maiores cidades do sudeste do país. O mesmo ocorreu com 

Aguinaldo Silva que, nascido na Zona da Mata de Pernambuco, em Carpina, na 

década de 1940, se tornou um dos mais consagrados autores de telenovelas da 

maior emissora de TV brasileira. Com mãe dona de casa e pai frentista, teve que 

começar a trabalhar com 14 anos para manter seus estudos e, atualmente, possui 

quatro escritórios, localizados em seus imóveis nos bairros de São Conrado, Barra 

da Tijuca, Castelo e Itaipava, todos no Rio de Janeiro (MEMÓRIA GLOBO, 2008), 

além de um restaurante em Lisboa. 

 Isto posto, somado à constatação de que, durante uma fase da vida, teve 

como inspiração Jean Genet após ler sua obra Diário de um ladrão, decidindo a, 

como ele, se tornar um intelectual marginal (MEMÓRIA GLOBO, 2008), são pistas 

para compreendermos as escolhas temáticas tratadas em suas telenovelas, tendo 

em vista que: 
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[...] a militância política é uma marca da produção do autor, que, 
ainda no tempo em que trabalhava na imprensa escrita, foi fundador 
de jornais alternativos de esquerda, como Opinião e Movimento. 
Dedicou-se também à luta contra a discriminação dos homossexuais, 
tendo sido editor do jornal O Lampião, lançado em 1977. Em 
Senhora do Destino, 27 anos depois, o novelista ousou ao mostrar, 

em pleno horário nobre, um casal de mulheres: Jenifer (Bárbara 
Borges) e Eleonora (Mylla Christie). Em Duas caras, voltou a abordar 

o tema, através do triângulo formado por Dália (Leona Cavalli), 
Heraldo (Alexandre Slaviero) e o homossexual Bernardinho, (Thiago 
Mendonça). Ela engravidava, sem saber qual dos dois homens era o 
pai de seu filho. Juntos, os três decidiram que a criança seria 
registrada com dois pais (MEMÓRIA GLOBO, 2008, p.20). 
 

 Percebemos que Aguinaldo Silva não abandonou completamente seu viés 

questionador, afinal o romance entre as personagens Jenifer e Eleonora, citado 

anteriormente, foi o primeiro relacionamento lésbico ao qual foi dada diferenciada 

dimensão em telenovelas da TV brasileira, de acordo com Borges e Spink (2009): 

 
[...] a primeira novela da televisão brasileira a apresentar um 
relacionamento entre mulheres de forma continuada – elas não 
desaparecem no meio da trama como em novelas anteriores – e 
explícita – a relação é nomeada e discutida ao longo da novela. As 
personagens se enamoram, vivem conflitos ante a possibilidade de 
se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo e a capacidade de se 
aceitarem e serem aceitas, passam a coabitar, a viver em um modelo 
conjugal e, finalmente, decidem adotar uma criança (p.443).  
 

 As autoras complementam que, anteriormente, a forma de abordagem da 

temática era bastante distinta: 

 
Nas novelas anteriores, a narrativa sobre a lesbianidade era 
interrompida por algum incidente – como em Vale Tudo (1988-1989) 
e Torre de Babel (1998-1999) – ou, se mantida, permanecia no nível 
da insinuação – como foi o caso em Mulheres Apaixonadas (2003) 
(BORGES; SPINK, 2009, p. 444). 

 
 No entanto, a inspiração de Aguinaldo Silva na inadequação social de Jean 

Genet, como vista em Prado (2012), ―Genet recusa a existência ditada pelo ritmo, 

pela obediência, pelo padrão. É definitivamente um transgressor e, por isso, abraça 

somente a liberdade (p.125)‖ não durou muito tempo. O autor relata não se sentir 

mais confortável na marginalidade num determinado momento: 

 
[...] eu me deixei influenciar, dessa vez por Jean Genet. Li Diário de 
um ladrão e resolvi que queria ser um intelectual marginal como ele. 

Morar na Lapa já era meio caminho andado para isso. Conheci várias 
figuras, foi muito divertido. Até que chegou um ponto em que percebi 
que eu não era do meio, era um estranho ali, estava desperdiçando o 
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meu tempo. Resolvi procurar emprego e consegui uma vaga de 
copidesque no jornal O Globo (MEMÓRIA GLOBO, 2008, p.25). 

 

 Na mesma entrevista, Aguinaldo Silva afirma ter se enquadrado ao sistema e 

como o tratamento recebido pela empresa, quando preso, influenciou nesse 

posicionamento:  

 
Como eu havia trabalhado apenas cinco dias em O Globo, o normal 

seria que perdesse meu emprego, porque sumi, desapareci. Mas o 
pessoal da redação, que sabia que eu devia estar preso, contou a 
história para a direção do jornal, e ficou decidido que, até que eu 
reaparecesse, continuaria recebendo meu salário normalmente. Isso 
foi maravilhoso, porque não só haviam me prendido como levado 
tudo o que eu tinha. Quando saí, pude recomeçar minha vida como 
jornalista de O Globo, montar casa, fazer todas essas coisas. Foi 

quando decidi que não queria mais ser marginal, que o negócio era 
entrar no sistema (MEMÓRIA GLOBO, 2008, p.25-26). 

 
 Essas constatações tornam-se indícios que devem ser considerados quando 

da análise da telenovela Senhora do destino, afinal, como o autor deixa rastros das 

suas experiências pessoais em sua produção, notamos que algumas de suas 

transformações quanto a ser marginal ou enquadrar-se no sistema, também podem 

ser percebidas na telenovela. Isso pode ser constatado quando, na mesma trama, 

ele deixa à mostra seu lado mais avesso à obediência social – ao retratar de 

maneira explícita e diferenciada, se comparada aos padrões da época, uma relação 

lésbica – e, concomitantemente, constrói a protagonista a partir de padrões de 

gênero rígidos, submetendo-se ao sistema patriarcal vigente. A análise da trama, 

realizada a seguir, contribui para que essa constatação seja corroborada.  

 Apresentada em 221 capítulos em sua primeira exibição, a telenovela foi 

dividida em duas fases. A inicial é ambientada no final do ano de 1968 e exibida nos 

quatro primeiros capítulos. Ocupa parte pouco significativa numericamente, no 

entanto, nesse momento, são delineadas características que singularizam as 

personagens principais da história, dentre elas, a protagonista Maria do Carmo 

Ferreira da Silva e sua rival Maria de Nazaré Esteves Tedesco – interpretadas 

inicialmente por Carolina Dieckmann e Adriana Esteves e, na segunda parte, por 

Suzana Vieira e Renata Sorrah, respectivamente – personagens que focaremos 

nossas análises.  

 Maria do Carmo vivia em Belém de São Francisco, interior de Pernambuco, 

com seus cinco filhos. Abandonada pelo marido e passando por dificuldades 
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econômicas, decidiu ir para o Rio de Janeiro, onde morava seu irmão Sebastião 

(Luiz Carlos Vasconcelos). Ao chegar à cidade, quando é decretado o AI-5 (Ato 

Institucional número 5), uma série de situações, que vão do desencontro do seu 

irmão, ao roubo de sua filha mais nova, são vivenciadas pela protagonista, deixando 

em cada imagem e em cada capítulo suas características, desenvolvidas e 

reforçadas no decorrer da trama.  

 Na primeira fase, Nazaré Tedesco, a antagonista, é uma prostituta que sonha 

em mudar de vida, ao se casar com o amante rico, José Carlos Tedesco, 

interpretado, inicialmente, por Tarcísio Filho e, num segundo momento, por Tarcísio 

Meira. Fingindo ser enfermeira, simula uma gravidez, mas, por ser estéril, furta a 

filha, Lindalva – a quem passa a chamar de Isabel - daquela que, por isso, se 

tornará sua rival. Na segunda parte da trama, já tendo se casado com o amante, 

Nazaré demarca-se como uma mulher que faz todos os tipos de maldades e 

chantagens para conseguir o que quer. 

 Podemos constatar, logo de início, que a apresentação da protagonista é 

bastante simbólica. Nas primeiras imagens, antecedendo sua aparição, uma águia, 

ave símbolo de poder, força e proteção espiritual (CIRLOT, 1992), é capturada na 

cena, indo em direção à emblemática igreja de Nossa Senhora do Patrocínio. A 

padroeira de Belém de São Francisco dá nome à igreja, a única construção da 

cidade que ficou de pé após a grande enchente ocorrida em 1919. Numa feira ao 

redor da igreja, em meio à população nordestina humilde da região, é focalizada 

Maria do Carmo com seus filhos: as imagens sinalizam força, luta, determinação, 

tradição, fortes traços maternais e fé, marcas do caráter da protagonista, que 

lentamente vai sendo desvelado nas cenas seguintes.  

 Os primeiros instantes da história sinalizam ser Maria do Carmo uma mãe 

zelosa que vai da doçura à justeza das ações, deixando incontestável tratar-se de 

mulher de valores considerados nobres pela sociedade. As cenas demonstram seu 

cuidado e honestidade, quando se mantém atenta aos passos dos filhos e pune 

desvios de caráter do mais velho, Reginaldo, que se aventura em furtar um biscoito 

em uma das vendas, obrigando-o a devolver o produto.  

A relação da protagonista com Reginaldo é marcada pelos desvios de conduta do 

filho e pelas infrutíferas tentativas da mãe em tentar convencê-lo a trilhar um 

caminho de valores considerados éticos socialmente. A inútil luta travada pela mãe 

só chega ao final após a morte trágica do herdeiro ao ser desmascarado por ela 
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publicamente. Sob o risco de sofrer um impeachment do cargo de prefeito da cidade, 

ele enfrenta a manifestação popular quando tenta fugir e uma pedra atinge sua 

cabeça levando-o a óbito. 

 

Imagem 8 – cena de Maria do Carmo punindo o filho na telenovela Senhora do 

destino 

 

Fonte: Senhora do Destino, capítulo 1, 1 min. e 43 seg. Disponível em: https://www.dailymotion.com. 

Acesso em: 10 jul. 2018. 

  

 As relações maternais da protagonista configuram-se como os principais 

eixos temáticos que marcam a personagem. Os vínculos entre filhos e mãe são 

sublinhados durante toda a trama, e Maria do Carmo busca construir uma família 

baseada no respeito, amor e cuidado. É possível observar que uma imagem 

naturalizada de maternidade é reforçada. Descreve-se uma mãe amável como se tal 

posicionamento fosse reflexo de sua essência destinada à maternidade. No entanto, 

sabemos, como nos afirma Badinter (1985), que o amor materno é uma construção 

social. A liberdade da mulher, que não deve ser definida de acordo com sua 

construção biológica e assim determinada, é uma das discussões centrais do 

feminismo. Essa autora afirma que o amor materno – sua existência, significado e 

valorização – variam histórica e culturalmente. Podemos inferir, assim, que não se 

trata de um dado instintivo ou de confirmação de normalidade. Querer ou não ter 

filhos, amá-los ou não, são construções socioculturais. De acordo com ela, são os 

valores arraigados no modelo social consolidado no ocidente, de maneira geral, 

considerando a mulher como ―naturalmente‖ criada para ser a cuidadora dos filhos, o 

https://www.dailymotion.com/


44 
 

que é questionado: ―Observando-se a evolução das atitudes maternas, constata-se 

que o interesse e a dedicação à criança se manifestam ou não se manifestam‖ 

(BADINTER, 1985, p.22). 

 Nesse sentido, reafirmamos que alguns posicionamentos tomados por 

Aguinaldo Silva na construção da telenovela são mais progressistas, enquanto 

outros são mais tradicionais. Tal fato pode ser observado na elaboração da 

protagonista: uma mulher bem-sucedida economicamente, porém com uma vida 

profissional impulsionada pela necessidade de sustentar a família, por ter sido 

abandonada pelo marido, pai de seus filhos. Uma imagem emblemática que 

demonstra essa atmosfera familiar criada em torno da protagonista pode ser vista no 

segundo capítulo, quando a mãe abraça seus filhos, protegendo-os do confronto 

entre policiais e opositores ao regime militar vigente, ao chegarem ao Rio de Janeiro 

nos conturbados Anos de Chumbo brasileiros:  

 

Imagem 9 - cena de Maria do Carmo protegendo os filhos na telenovela 

Senhora do destino 

 

Fonte: Senhora do destino, capítulo 2, 18 min. e 54 seg. Disponível em: https://www.dailymotion.com. 

Acesso em: 10/07/2018. 

 

 Ao tentarmos desvendar a produção imagética da cena, somos direcionados 

a Martin (2011): 

 
A maior parte dos tipos de planos não tem outra finalidade senão a 
comodidade da percepção e a clareza da narrativa. Apenas o close 

https://www.dailymotion.com/
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ou o primeiríssimo plano (e o primeiro plano, que do ponto de vista 
psicológico praticamente se confunde com ele) e o plano geral têm 

na maioria das vezes um significado psicológico preciso e não 
apenas um papel descritivo (p.40). 

 
 Podemos perceber marcas definidoras da imagem anterior. Capturados em 

plano geral, a imagem traz forte simbolismo psicológico, ao apequenar o núcleo 

familiar de Maria do Carmo, dando a sensação de serem devorados pelo mundo e 

pela situação violenta brasileira na qual se veem inseridos. Tal estratégia de 

filmagem dá ―uma tonalidade psicológica bastante pessimista, uma ambivalência 

moral um tanto negativa, mas às vezes também uma dominante dramática de 

exaltação, lírica ou mesmo épica‖ (MARTIN, 2011, p.40). Tem-se conotada a 

fragilidade familiar em meio ao caos urbano ao mesmo tempo em que são exaltados 

valores de união e proteção. 

 Outra análise que pode ser extraída da cena é o efeito de estarem sendo 

esmagados por uma realidade cruel, dado o contexto histórico e a singularidade da 

experiência de uma família simples nordestina, recém-chegada do interior do país, 

perdida num mundo que a coloca numa situação de intensa fragilidade. De acordo 

com Martin (2011), temos que: 

 
A plongée (filmagem de cima para baixo) tende, com efeito, a 

apequenar o indivíduo, a esmagá-lo moralmente, rebaixando-o ao 
nível do chão, fazendo dele um objeto preso a um determinismo 
insuperável, um joguete da fatalidade (p.44). 
 

 Essa opção de filmagem permite inferir a situação de inferioridade e 

abandono em que se encontra o núcleo familiar, além de se somar a estratégia de 

colocar apenas a família colorida, criando um efeito que permite realizar leitura 

intertextual com uma cena bastante significativa do filme A Lista de Schindler (1993), 

dirigido por Steven Spielberg e escrito por Steven Zaillian, obra baseada no romance 

Schindler's Ark escrito por Thomas Keneally.  

 O filme narra a história de Oskar Schindler, empresário alemão que salvou a 

vida de milhares de judeus, empregando-os em sua fábrica durante o Holocausto. 

Praticamente todo construído em preto e branco, efeito escolhido pelo autor para dar 

a sensação de documentário à obra, ele traz a imagem de uma menininha de 

vestido vermelho, dentre as poucas partes coloridas da película.  
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Imagem 10 – cena do filme a Lista de Schindler enfatizando criança vestida de 

vermelho numa cena em preto e branco 

 

Fonte: Adaptada de http://obviousmag.org/palavra_a_paquelavra/2015/o-que-nos-diz-a-menina-do-

casaquinho-vermelho.html. Acesso em: 13 jul. 2018. 

 

 A escolha estética, segundo o próprio diretor, realçaria a criança entre os 

demais, causando uma quebra de expectativa e construindo, a partir do uso da cor, 

uma atmosfera de esperança em meio ao momento caótico nazista. A menina 

representaria uma distinção entre o momento de autoritarismo histórico vivido no 

nazismo e a possibilidade de democracia. 

 No diálogo travado entre a imagem de Spielberg e a da família da trama de 

Silva, revela-se que, no caos do contexto ditatorial brasileiro, a família exemplar de 

Maria do Carmo traria esperança de dias melhores para os telespectadores. As 

cores, enfatizando o grupo familiar, possibilitam perceber que uma família de valores 

nobres pode vencer as adversidades, inclusive políticas, e sobreviver sob a égide da 

unidade, do cuidado e do amor. Tal análise evidencia as características da mãe forte 

e lutadora, alicerce desse núcleo familiar. 

 Somada a essa, temos outra cena que caracteriza a protagonista, quando, já 

na segunda parte da telenovela, bem sucedida e comemorando seu aniversário, 

aparece entre os filhos, afirmando serem os quatro homens da sua vida18. Apesar da 

tristeza por, mais uma vez, não ter encontrado a filha que lhe foi furtada no início da 

obra, ela comemora e relembra momentos marcantes vividos por eles: 

                                                             
18

 Senhora do destino, capítulo 4, 38 min. e 57 seg. Disponível em: https://www.dailymotion.com. 
Acesso em: 10/07/2018. 

http://obviousmag.org/palavra_a_paquelavra/2015/o-que-nos-diz-a-menina-do-casaquinho-vermelho.html
http://obviousmag.org/palavra_a_paquelavra/2015/o-que-nos-diz-a-menina-do-casaquinho-vermelho.html
https://www.dailymotion.com/
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Maria do Carmo - Ah! Meus queridos, meus queridos! ‗Cês‘ se 
lembram de quantas vezes nós ‗ficamo reunido‘ aqui nessa cozinha? 
‗Lembra‘? ‗Pra‘ comer, ‗pra‘ jogar conversa fora, ‗pra‘ discutir, ‗pra‘ 
fazer planos, traçar decisões. ‗Lembra‘? 
Reginaldo (filho) – Apanhar de chinelo. 
Maria do Carmo – Eu só lhes dei a surra que vocês mereceram. 
[...] 
Maria do Carmo – Eu ‗tô‘ aqui, reunida com o meu povo (risos). Isso 
é uma bênção de Deus! ‗Vão‘ brindar, meu filho! ‗Vamo‘ brindar!  
[...] 
Maria do Carmo – Ao povo desse país e à família Silva a qual nós 
‗pertencemo‘. Que pode não ser a pior nem a melhor, mas é a maior 
família do Brasil!  
(Senhora do Destino, capítulo 4, 39 min. e 16 seg. a 41 min. e 01 

seg. Disponível em: https://www.dailymotion.com. Acesso em: 10 jul. 
2018.) 

  

Imagem 11 – Aniversário de Maria do Carmo com os filhos na telenovela 

 

Fonte: Senhora do destino, capítulo 4, 40 min. e 47 seg. Disponível em: https://www.dailymotion.com. 

Acesso em: 10 jul. 2018. 

 

 Na cena, temos reafirmados os valores da protagonista destacados desde o 

início da trama e sobre os quais já nos detivemos: a mãe cuidadosa, justa, de 

valores morais e éticos exemplares e representante de uma parte do Brasil que deve 

ser cultuada e enaltecida – o Brasil tradicional que tem fé em dias melhores.  

  Vale destacar outra intertextualidade construída na trama que contribui para 

a construção da análise da protagonista. Trata-se do momento em que Maria do 

Carmo encontra um local abandonado, enquanto foge com os filhos da confusão 

instaurada no país, e resolve entrar para descansar e alimentá-los. 

https://www.dailymotion.com/
https://www.dailymotion.com/
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Imagem 12 - Maria do Carmo em local abandonado com os filhos na telenovela 

 

Fonte: Senhora do destino, capítulo 2, 29 min. e 57 seg. Disponível em: https://www.dailymotion.com. 

Acesso em: 10 jul. 2018. 

 

 Observamos, na imagem anterior, algo semelhante ao que ocorre no filme A 

vida é bela (1997), dirigido por Roberto Benigni: a mãe cria uma atmosfera de 

tranquilidade em meio às turbulências políticas e sociais brasileiras, estabelecendo 

momentos de ternura e proteção familiar.  

 Intertextualidade com A vida é bela, filme italiano vencedor de três prêmios 

Oscar – melhor filme estrangeiro, melhor ator e melhor trilha sonora – pode ser 

notada. A obra cinematográfica conta a história do judeu Guido durante a Segunda 

Guerra Mundial. Capturado e levado para o campo de concentração com seu filho 

Giosué, ele usa o bom humor e a astúcia para mantê-lo alheio ao sofrimento e dor 

que o momento histórico causava. De maneira análoga, criando um diálogo com a 

película italiana, temos a cena citada da obra de Aguinaldo Silva. Alheios ao 

sofrimento e à dor de momentos cruciais de autoritarismo e desmandos dos 

governos militares no Brasil, Maria do Carmo cria uma atmosfera de cuidados 

maternais e segurança para seus filhos numa casa abandonada na cidade do Rio de 

Janeiro. 

 Essa fidelidade aos filhos e à família também é evidenciada na busca 

incansável da protagonista pela filha que foi levada por Nazaré Tedesco no segundo 

capítulo da telenovela. Durante toda a história, Maria do Carmo a procura, afirmando 

nunca desistir de encontrar Lindalva, o que ocorre em determinado momento da 

https://www.dailymotion.com/
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trama. Pouco antes desse reencontro, corroborando com a imagem familiar e 

naturalização da maternidade feminina, temos a cena em que Maria do Carmo liga 

para o restaurante de Edgard Legrand (Dan Stulbach) para reservar uma mesa. 

Lindalva (Carolina Dieckmann), sua filha, que trabalha no restaurante, atende e faz a 

reserva, sem que nenhuma das duas saiba que estão, mãe e filha, falando ao 

telefone. No entanto, logo que a ligação é encerrada, a protagonista fica pensativa, 

quando Angélica (Carol Castro) entra na sala e o seguinte diálogo é travado: 

 
(Angélica entra na sala) 
Angélica – Com licença. 
Maria do Carmo – Pode entrar, Lindalva. Angélica? Ave Maria, onde 
é que eu ‗tô‘ com a cabeça ‗pra‘ errar seu nome? 
Angélica – Não foi nada. Tudo bem. 
Maria do Carmo – É que eu ‗tava‘ aqui, de repente veio a minha filha 
na minha cabeça. Lindalva. Ah! 
(Maria do Carmo continua a tratar de outros assuntos com Angélica) 
(Senhora do destino, capítulo 73, 42 min. e 34 seg. a 42 min. e 47 

seg.) 
 

 Percebemos uma tentativa de criar no telespectador a sensação de ocorrer 

algo natural ou, até mesmo, instintivo e transcendente na situação. Afinal, apesar de 

não ter consciência de conversar com a filha, repentinamente, ela vem à cabeça da 

mãe. Situações como essa, levam o público a inferir que alguma relação essencial 

existe entre mãe e filha ainda que pouco se conheçam ou não tenham tido nenhum 

tipo de convivência, como é o caso. Ocorre a tentativa de essencializar a relação 

maternal, a contrapelo do percebido em Badinter (1985) ao defender que ―O amor 

materno é apenas um sentimento humano‖ (p.22) que, como qualquer outro, é 

construído.  

 Cordeiro de Nanã, uma das músicas-tema da personagem, complementa e 

reforça as características já citadas. Composta por Mateus e Dadinho e lançada num 

álbum do Trio vocal Os Tincoãs, de 1977, apesar de não ter sido uma composição 

realizada especificamente para compor a caracterização de Maria do Carmo, a 

complementa. Sua letra não é inteiramente explicitada durante a telenovela, ficando 

apenas os sons e o refrão que lembram cantigas de ninar.19  

 Nanã é um orixá feminino marcado também pela maternidade, afinal é 

considerada mãe de todos os orixás:  

                                                             
19

 Cordeiro de Nanã. Disponível em: https://www.letras.mus.br/os-tincoas/1820198/. Acesso em: 19 
jul. 2018. 

https://www.letras.mus.br/os-tincoas/1820198/


50 
 

Também Nanã Burukê, N. Buruku, Nabuku, Anamburucu, 
Anamburuquê; Borokô (candomblés de caboclo). Orixá cujo culto 
parece ter surgido, ou ao menos se intensificado, no Brasil, neste 
século. Aparece em mitos fon (do Daomei) como Nana Buluku, a 
―mãe primitiva‖ dos gêmeos Mawu (feminino) e Lissa (masculino), 
casal gerador da humanidade. Seria o ―Deus Supremo‖ que criou o 
mundo e se foi. [...] Ou da raiz de várias línguas sudanesas: ―na‖ – 
mãe (CACCIATORE, 1977, p.187). 
 

 De acordo com o verbete do Dicionário de Cultos Afro-brasileiros, o orixá 

Nanã é associado à maternidade, tendo dado à vida o casal gerador da 

humanidade. Seu caráter de criador do mundo denota a expressividade de Nanã 

como quem dá à luz, concebe, característica que distingue e demonstra a 

importância da maternidade. Nesse sentido, a construção da personagem Maria do 

Carmo tendo uma música-tema associada a esses valores, compõe o perfil de mãe 

devotada à prole e que dedica parte significativa da vida à busca da filha roubada 

pela antagonista, Nazaré Tedesco. Tal fato só reforça a construção essencializada 

de mulher da protagonista. Ainda que sejam traçadas suas características 

associadas ao masculino, de acordo com os valores patriarcais, tal como sua 

independência econômica, é no dualismo psicofísico associado à essência, ao corpo 

à natureza que é estruturada a personagem.  

 Sendo mãe do casal que dá origem à humanidade, o orixá Nanã 

complementa a análise da personagem que, praticamente, foi quem fundou a Vila 

São Miguel. Respeitada por sua generosidade e ética, a dona de uma casa de 

materiais de construção se estabeleceu economicamente a partir do trabalho 

desenvolvido com honestidade e se manteve na comunidade, mesmo estando com 

a vida econômica estabilizada. De certa forma, ela desempenha um papel de mãe 

na comunidade, a partir do momento que cuida, aconselha e ajuda as pessoas do 

local quando têm necessidades. O samba-enredo da escola da Vila São Miguel, na 

Baixada Fluminense, foi composto, na trama, em sua homenagem e ratifica nossas 

constatações: 

 
Alô, alô, Baixada 
Diz o ditado, quem espera sempre alcança 
Quem é bom já nasce feito 
Nunca perde a esperança 
A Senhora do Destino é força, é fé 
É valente, é dona desse chão 
Retirante do sertão, é alma, é coração 
Com seus filhos, fugindo da fome e da dor 



51 
 

Em busca de sonhos de amor 
Maria do Carmo chegou 
Em meio à revolução 
O povo lutando seguindo a canção 
E a luta continua 
Dia e noite, noite e dia 
Quem podia imaginar o destino da Maria 
Uma história, um caso de amor 
O jornalista 
O tempo passou, sem aviso chegou 
O sambista 
Lá na Vila São Miguel 
Que a vida recomeçou 
Tratando sua gente com afeto e calor 
No trabalho mostra seu valor  
(Samba-enredo da escola de samba Unidos de Vila São Miguel do 
ano de 2005. Disponível em: https://www.letras.mus.br/unidos-de-
vila-sao-miguel/1541201. Acesso em: 29 jul. 2018.) 
 

 A escolha por homenagear Maria do Carmo no carnaval através de um 

samba-enredo também foi construída ardilosamente. Buscava-se compor uma 

personagem com a qual o público se identificasse e que, de certa forma, servisse de 

inspiração para as espectadoras, considerando que elas identificam personagens de 

telenovelas como modelos ideais (HAMBURGER, 2005, apud HAMBURGER, 2011).  

 Assim, desde a primeira estrofe, percebemos a reafirmação do caráter da 

protagonista associado à bondade, em oposição à sua rival, como também podemos 

notar que esse traço, em nenhum momento, é considerado como um construto 

social. Ao contrário, ocorre uma naturalização da característica: ―Quem é bom já 

nasce feito‖. A segunda estrofe também pontua características presentes em um 

pensamento binário, que relaciona determinadas características às pessoas de sexo 

masculino, enquanto outras são associadas a pessoas de sexo feminino, em 

consonância às condicionalidades discursivas, que operam na sociedade. Assim, a 

personagem é associada à alma, ao coração, ao amor e à maternidade. A última 

estrofe reafirma o caráter heteronormativo compulsório, relacionando a protagonista 

aos seus pares amorosos. 

 Os pares românticos de Maria do Carmo complementam esse eixo norteador. 

Assim, valores patriarcais que associam homens à existência, ao mundo das ideias 

e à transcendência são marcas de Dirceu e de Giovanni Improtta. Ambos são 

relacionados fortemente ao trabalho, e várias passagens demonstram que, apesar 

de haver outras questões complementando a vida de cada um, como o próprio 

https://www.letras.mus.br/unidos-de-vila-sao-miguel/1541201
https://www.letras.mus.br/unidos-de-vila-sao-miguel/1541201
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relacionamento com a protagonista, é ao jornal que Dirceu está mais conectado e o 

jogo do bicho e a escola de samba são as marcas predominantes de Giovanni. O 

primeiro chega a viajar a trabalho, deixando a amada, e o segundo tem parte 

significativa do seu tempo dedicada principalmente à escola de samba e aos 

negócios. Importante ressaltar que os valores ligados à essência animalizam a 

mulher, tendendo a inferiorizá-la e os relacionados à transcendência enaltecem o 

homem, associando-o ao avanço da humanidade, como explica Valcárcel (2012): 

 
El sexo feminino comienza a ser ‗el outro‘, el ‗algo outro‘. Esse ‗otro‘ 
del que se afirma la continuidade com la naturaliza. Pero para todo 
ello hay que esencializar, es decir, hay que comenzar a explicar y 
definir a ‗la mujer‘ como algo distinto de lo humano em general. El 
naturalismo tiene que deducir uma esencia, no le queda más remédio 
que hacer esencia. Y llega tan lejos esta manía de caracterizar qué 
sea o em qué consista ‗lo mujer‘ que acaba por romper com la propia 
continuidade de la espécie dentro de sí. Nada de extraño tiene que el 
siglo XIX haya llegado a teorizar la cuestíon del sexo como uma 
variable tal que realmente rompe a la especie humana, puesto que 
se llegan a hacer afirmaciones como la siguiente: la continuidade 
genérica del sexo feminino es tal que está por encima de cualquier 
especie. Es decir, las especies animales todas, incluida la especie 
humana em lo que tenga de espécie animal, tienen em ‗lo hembra‘ 
uma continuidade mucho mayor entre sí que la que existe entre la 
mujer y el varón dentro de la especie humana (VALCÁRCEL, 2012, 
p. 60-61).  
 

 Dessa maneira, é perceptível a correlação estabelecida entre mulheres, 

animais e essencialidade, sendo essa muito mais forte e determinante que a entre 

homens e mulheres – componentes de uma mesma espécie. Assim, a naturalização 

da mulher a subalterniza, associando-a ao considerado inferior, irracional. Em 

contrapartida, o que define a raça humana como racional, civilizada e, por isso, 

superior é associado aos homens. 

Paralelamente às características da protagonista, sua rival, Nazaré Tedesco, 

representa características femininas desvalorizadas pela sociedade. Prostituta que 

trabalha no bordel de Madame Berthe (Tônia Carrero), Nazaré usa diferentes 

artifícios para conquistar o amante. José Carlos Tedesco era casado e foi enganado 

por Nazaré, que forjou uma gravidez para convencê-lo a se separar da esposa, 

como referido anteriormente. Além da gravidez, a antagonista finge ser enfermeira e 

ter um comportamento de doação e cuidado para com o próximo. Tal fato pode ser 

percebido quando ela se atrasa para encontrá-lo, ainda no segundo capítulo da 

trama, afirmando que não poderia ter saído do hospital, deixando as pessoas que 



53 
 

precisavam de ajuda. Essas características são valorizadas pelo amante e podem 

ser notadas quando ele diz, ―É por isso que eu te adoro. Você é boa demais!20‖.  

 Dessa forma, Nazaré Tedesco é a simetria opostamente perfeita de Maria do 

Carmo: maltrata a enteada Claudinha, interpretada por Leandra Leal, chegando a 

comemorar quando ela tropeça e cai das escadas da casa. Aliás, a emblemática 

escada é uma das marcas da vilã que, juntamente com a tesoura, demonstram sua 

frieza ao matar personagens que dificultassem o alcance de seus objetivos. Além 

disso, Nazaré nutre um afeto obsessivo pela filha Isabel. A ligação maternal de 

dependência e chantagens é construída pela antagonista durante a história, e ela 

trama diferentes situações para manter a filha alheia aos seus erros e ao seu 

passado. Suas características perversas são acompanhadas de prazer e ausência 

de culpa patológica, e certa atmosfera de comédia cerca Nazaré, a despeito de sua 

crueldade. 

 Em relação à sexualidade, protagonista e antagonista também se 

complementam enquanto par diametralmente oposto. Enquanto Maria do Carmo 

encarna características valorizadas pela sociedade, sua oponente personifica 

valores sociais há muito rechaçados. A primeira é associada ao lar e à família, 

valorizados socialmente, enquanto a outra à anormalidade, como em Foucault 

(1988):  

 
A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para 
dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, 
inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do 
sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se 
como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade [...]. No espaço 
social, como no coração de cada moradia, um único lugar de 
sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. 
Ao que sobra só resta encobrir-se [...]. E se o estéril insiste, e se 
mostra demasiadamente, vira anormal: receberá este status e deverá 
pagar as sanções (p.9-10). 
 

 É perceptível, a partir desse momento, a associação entre sexualidade, 

reprodução e valores patriarcais, em oposição ao prazer. Assim, enquanto a 

protagonista encarna, através da manifestação da sua sexualidade, os valores 

estabelecidos, a outra os subverte. Exemplo disso pode ser percebido logo nos 

primeiros capítulos da telenovela quando Maria do Carmo vai buscar o companheiro 

                                                             
20 

Senhora do destino, capítulo 2, 30 min. e 52 seg. a 30 min. e 54 seg. Disponível em: 
https://www.dailymotion.com. Acesso em: 10 jul. 2018. 

https://www.dailymotion.com/
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Dirceu (José Mayer) no aeroporto, após uma viagem à Europa, onde passou seis 

meses. O reencontro é construído numa atmosfera de romantismo e as imagens são 

colocadas em primeiro plano, trazendo a sensação de intimidade entre o público e o 

momento amoroso vivenciado pelo casal. O efeito que se constrói é de uma quase 

continuidade entre o telespectador e as sensações expressas na tela. Trata-se de 

um fazer viver, através do olhar do espectador, da experiência das personagens 

(MARTIN, 2011). 

 

Imagem 13 - Reencontro entre Maria do Carmo e Dirceu, no aeroporto, na 

telenovela 

 

Fonte: Senhora do destino, capítulo 4, 9 min. e 21 seg. Disponível em: https://www.dailymotion.com. 

Acesso em: 10 jul. 2018. 

 

 Enquanto trocam carícias e declarações de amor e saudade, o clima 

romântico do casal apaixonado vai sendo delineado. As falas e posicionamentos 

assumidos pelos atores ajudam a construir essa atmosfera: 

 
(Maria do Carmo e Dirceu, ao se verem no aeroporto, sorriem e ela 
vai correndo ao encontro do companheiro.) 
Maria do Carmo – Eu devia ter chegado mais cedo, mas acontece 
que... 
(Dirceu cerra os lábios da amada, fazendo um ―psiu‖) 
Dirceu – Deixa eu te olhar mais um pouco. 
Maria do Carmo – Mas deixa, pelo menos, eu pedir desculpa, porque 
eu che... 
Dirceu – Chegou atrasada. 
Maria do Carmo – (risos) 
Dirceu – É, mas não se preocupa. Não faz mal. 
Maria do Carmo – E a Europa? Como é que ‗tava‘? 

https://www.dailymotion.com/
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Dirceu – Estaria perfeita como sempre... não fosse um detalhe. 
Maria do Carmo – Qual? 
Dirceu – Você não ‗tava‘ lá! 
Maria do Carmo e Dirceu – (risos) 
Maria do Carmo – E isso quer dizer que sentiu saudade! 
Dirceu – Pode apostar! 
(O casal se abraça e se beija.) 
(Entre beijos e abraços) Maria do Carmo – Meu amor! Meu amor! Ah! 
Meu amigo! Meu homem! Meu anjo da guarda, meu tudo! Seis 
meses sem te ver. Senti saudade! 
Dirceu – E eu? Só de pensar que você ‗tava‘ do outro lado do 
oceano, me dava taquicardia. 
Maria do Carmo – Deixa de ser exagerado. (risos) 
Dirceu – Exagero você vai ver agora mesmo. ‗Vamo‘ lá ‗pra‘ casa. 
Botar a conversa em dia. Quer dizer, a conversa e o resto.  
Maria do Carmo – (risos) 
(Se abraçam e Dirceu fala ao ouvido de Maria do Carmo) 
Dirceu – E eu acho que principalmente o resto.  
Maria do Carmo – Nós ‗vamo‘, sim. Nós ‗vamo‘ vai ser daqui a pouco. 
Nós não ‗vamo‘ agora. Nós ‗vamo‘ mais tarde. Depois.  
Dirceu – Que história é essa? Depois do quê? 
Maria do Carmo – Depois do exame do DNA que eu te falei pelo 
telefone. 
Dirceu – Ah! O resultado vai sair agora? 
Maria do Carmo – Isso mesmo! Já ‗tá‘ pronto no laboratório, mas 
achei melhor, primeiro, vir buscar você aqui no aeroporto. Antes de ir 
‗pra‘ tua casa, ‗vamo‘ passar no laboratório.  
(Senhora do destino, capítulo 4, 8 min. e 54 seg. a 10 min. e 11 seg.) 

 

 Quando Maria do Carmo corre ao encontro do amado, demonstrando a 

expectativa que havia em encontrá-lo; e Dirceu, por sua vez, afirma que a Europa só 

não estava perfeita devido à ausência da amada, destacam-se valores associados a 

um relacionamento tradicional em que existe amor, amizade e cuidado. O sexo é 

considerado complemento, e não elemento central, como pode ser percebido pela 

fala da protagonista quando afirma que Dirceu é seu amor e seu anjo da guarda 

além de, também, seu homem. A música tema da protagonista, ao fundo, reforça 

essa constatação: 

 
Não te esqueças 
Que eu sou o dono dos teus óio 
Faz favor de num espiá pra mais 
ninguém 
Esse azul cor de promessa nos teus óio 
Faz qualquer cristão gostar de tu também 
Que Nosso Senhor perdoe os meus ciúme 
Quando pensa em cegar os óio teus 
Pra que eu  
Somente eu  
Seja o teu guia 
Os óio dos teus óio 
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A luz dos óio teu  
(Dono de teus olhos, Humberto Teixeira, 1972. Disponível em: 

https://www.letras.mus.br/humberto-teixeira/665493. Acesso em: 29 
jul. 2018.) 

 

 Essa música não foi produzida exclusivamente para Maria do Carmo, como 

ocorre em algumas situações, mas demonstra, por guardar semelhanças com as 

características da personagem, que foi escolhida com diligência para a protagonista. 

Composta por Humberto Teixeira, ela foi lançada no álbum Meu corpo, minha 

embalagem, todo gasto na viagem, de novembro de 1972, na voz de Tethy, sob 

direção de produção de Walter Silva. O LP, lançado pelo selo Continental, é 

marcado pela presença nordestina. Os artistas foram denominados 

espontaneamente de ―Pessoal do Ceará‖, fazendo alusão ao grupo de nordestinos 

que chegava, à época, em São Paulo (GADELHA, 2013). A canção, associada a 

valores que se coadunam com a heteronormatividade compulsória – binarizando o 

comportamento da protagonista, voltado para uma essência heterossexual 

naturalizada – reforça marcas da personagem ancoradas em seu envolvimento 

afetivo com Dirceu.  

 Além disso, percebemos que Maria do Carmo toma como prioridade as 

questões familiares, já que adia o momento mais íntimo do casal para ir ao 

laboratório buscar o exame de DNA de uma pessoa que, supostamente, pode ser 

sua filha furtada. Outra constatação da importância dada por Maria do Carmo à 

relação familiar, em detrimento às questões afetivo-sexuais, ocorre quando, em 

seguida, ela descobre que a tentativa de encontrar a filha perdida havia se frustrado 

mais uma vez e adia, novamente, o momento íntimo do casal: 

 
Maria do Carmo – Meu querido, me desculpe. Mas a gente tinha 
combinado que eu ia ‗pra‘ tua casa, não é? Mas é que agora eu 
fiquei tão triste. Não ia ser uma boa companhia. A gente podia se ver 
à noite, lá em casa. Na festa. Eu preciso ficar um pouquinho 
recolhida no meu cantinho.  
(Senhora do destino, capítulo 4, 19 min. e 12 seg. a 19 min. e 30 
seg.) 
 

 Quando a protagonista se envolve afetivamente com Giovanni Improtta, 

interpretado por José Wilker, verificamos construções simbólicas semelhantes. O 

tema musical do casal, Che Sono Innamorato, versão italiana de Luciano Bruno da 

original Estoy Enamorado, de Donato y Estefano, coaduna para a construção da 

https://www.letras.mus.br/humberto-teixeira/665493
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personagem Maria do Carmo, mulher de relações sólidas, como nas tradicionais 

histórias de amor da ficção: 

 
Dalla tua bocca 
Vorrei bere i baci 
Che sono come 
Gocce di rugiada 
E in questo cielo 
Scrivere il tuo nome qui vicino 
Al mio 
Al dolce suono 
Della mia chitarra 
Dirti le cose 
Pazze che ho dentro 
Farti sentire in 
Questa notte chiara 
Quello che sento 
Che sono 
Innamorato... 
È l'amore più grande 
Che sono 
Innamorato... io e te... com'è bello 
Amarti 
Se nel tuo corpo 
Fossi prigioniero 
Confonderei il 
Tuo fiato con il mio 
Fine ad unire le mie sensazioni con la tua vita 
Abbandonato in 
Una spiaggia vuota 
Potrei nutrirmi 
Solo dei ricordi 
E del sapore di 
Quel primo bacio 
Che ancora sento 
Che sono 
Innamorato... è l'amore più grande 
Che sono 
Innamorato... io e te... com'è bello 
Amarti 
Voglio sentiri 
Il fuoco della pelle calda 
Accenderó il tuo 
Corpo con carezze ardenti 
E partiró con te sognando intensamente 
Che sono innamorato... 
È l'amore più grande 
Che sono 
Innamorato... io e te... com'è bello 
Amarti  
(Che Sono Innamorato. Disponível em: https://www.letras.mus.br 
/luciano-bruno/350686. Acesso em: 29 jul. 2018.) 
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 Através da música, valores associados ao amor romântico marcam a relação 

do casal e passagens que salientam a beleza do amor se sobrepõem à relação 

carnal. As particularidades de uma relação heterossexual tradicional, dentro dos 

moldes sociais preestabelecidos, caracterizam a protagonista, que tem como 

desfecho da relação com Giovanni Improtta um casamento convencional, com direito 

às marcas simbólicas do uso do véu e da grinalda pela noiva.  

 

Imagem 14 - Casamento de Maria do Carmo e Giovanni Improtta na telenovela 

 

Fonte: Senhora do destino, capítulo 237, 22 min. e 50 seg. Disponível em: 

https://www.dailymotion.com. Acesso em: 10 jul. 2018. 

 

 Somado a esse momento simbólico, também temos os instantes que 

antecedem ao casamento, em que Maria do Carmo afirma que só poderia se casar, 

após conversar com seu ex-companheiro Dirceu: 

 
Dirceu – Mas você ficou maluca, ‗Do Carmo? Como é que você 
resolve ter uma conversa particular comigo bem na hora do seu 
casamento? 
Maria do Carmo – É que eu não vou conseguir me casar sem antes 
ouvir de sua boca que eu não ‗tô‘ sendo injusta nem com você e nem 
com o nosso amor de toda uma vida.  
Dirceu – Meu Deus do céu! Eu não posso acreditar que você... 
Maria do Carmo – Pois acredite, sim, Dirceu de Castro. E me 
responda com todas as letras: você me libera pra ‗mim‘ casar com 
Giovanni? 
[...] 
Dirceu – Mas por que ‗que‘ você ‗tá‘ me fazendo essa pergunta no 
último minuto? ‗Do Carmo, a sua sala ‗tá‘ cheia de convidados, o 
Giovanni ‗tá‘ lá te esperando ‗pra‘ casar.  
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Maria do Carmo – Mas eu sei, eu sei. Mas eu não posso, eu não vou 
conseguir me casar com o Giovanni se você não me liberar ‗pra‘ isso. 
Dirceu – Mas é muito engraçado isso, ‗Do Carmo.   
Maria do Carmo – É que agora é diferente! Eu não quero ser injusta 
com você. E não posso ser injusta com o que nós sentimos um pelo 
outro. Pelo amor de Deus, Dirceu, esqueça as mágoas. 
Dirceu – Eu não tenho nenhuma mágoa de você, ´Do Carmo. 
Maria do Carmo – Que bom. Eu também não tenho de você. Ao 
contrário, eu tenho um amor enorme. Por isso eu preciso que me 
responda com toda a sinceridade, com o coração aberto: eu ‗tô‘ 
sendo injusta com o nosso amor? 
Dirceu – Se casando com o Giovanni? 
Maria do Carmo – ‗Ham ham!‘. Isso mesmo. Por favor, Dirceu. Por 
favor, me responda de uma vez por todas. 
Dirceu – ‗Do Carmo, você é e sempre será o único e grande amor da 
minha vida.  
Maria do Carmo – (risos) ‗Pra‘ mim também é assim, Dirceu. Nós não 
nos casamos até hoje, embora eu tenha te pedido inúmeras vezes. 
Maria do Carmo – Foi sim. 
Dirceu – Nós estamos um na vida do outro há mais de duas décadas. 
Ganhamos muita coisa ao longo desse tempo. E perdemos uma 
única. O momento de casar, ‗Do Carmo, passou. Não faz o Giovanni 
esperar mais do que já esperou. 
(Senhora do destino, capítulo 237, 18 min. e 42 seg. a 21 min. e 46 
seg.) 
 

 Esse diálogo singular para a análise da personagem Maria do Carmo 

demonstra que, apesar de independente economicamente, ela representa o 

tradicionalismo e o cumprimento das normas e regras sociais impostas às mulheres 

inseridas em uma sociedade de valores fortemente patriarcais. Além de se casar, 

tendo a celebração marcada por diversos emblemas associados ao ato, ela solicita 

permissão ao ex-companheiro para isso. Assim, na ausência de seu pai, 

simbolicamente seu primeiro ―dono‖, ela necessita da autorização do outro homem 

que o substituiu: o companheiro com quem viveu durante, aproximadamente, 20 

anos.  

 A partir dessas constatações, pode-se inferir que a protagonista é construída 

sob a égide de valores naturalizados pela heteronormatividade dominante, 

dialogando com sua faceta maternal e biologicista. A opção da emissora por 

construir a personagem dentro dos padrões binários parece ir ao encontro do 

defendido por Butler, quando afirma que essencializar as relações entre sexo/gênero 

é uma maneira de reafirmar uma construção ideológica e social que visa manter 

uma estruturação vigente: ―Na conjuntura atual, já está claro que colocar a dualidade 

do sexo num domínio pré-discursivo é uma das maneiras pelas quais a estabilidade 
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interna e a estrutura binária do sexo são eficazmente asseguradas‖ (BUTLER, 1990, 

p. 25). Assim, acreditamos que a construção da personagem tem caráter ideológico, 

no sentido de deturpar a realidade, tomando as ideias da classe dominante como 

verdades universais, de acordo com Chauí (2004). 

 A indumentária escolhida para compor a protagonista também dialoga com o 

seu perfil. Quando jovem, o lenço na cabeça e vestidos florais de tecido simples e 

cores discretas, salientam a classe social e as características da protagonista. Já, na 

segunda parte da trama, mais madura, usa vestimenta que demonstra sua 

transformação em uma mulher mais segura e com alguns traços de sexualidade, 

embora incomparáveis aos impressos na indumentária de sua rival. Geralmente, 

com cores e estampas discretas, decotes bem menos acentuados do que os usados 

por Nazaré e saias que vão até o joelho ou um pouco abaixo, suas roupas criam 

uma atmosfera de sexualidade comedida. 

 Em contrapartida, a vilã se destaca de maneira oposta, indo de encontro ao 

valorizado socialmente. Suas roupas têm cores fortes e marcam sua silhueta, 

sexualizando-a. Nos primeiros capítulos da trama, quando, supostamente, tinha 

acabado de dar à luz um bebê, ela faz questão de se relacionar sexualmente com 

José Carlos Tedesco para convencê-lo a abandonar esposa e filha. Assim, 

percebemos como a antagonista é caracterizada em oposição à Maria do Carmo e 

como o sexo, para Nazaré, é uma arma para conquistar o que deseja, afinal, em 

diversos momentos, utiliza a sexualidade para seduzir os homens e atingir seus 

objetivos. Tal fato pode ser percebido no diálogo que mantém com Madame Berthe, 

dona do bordel em que trabalhava.  

 
Nazaré – ‗Zé‘ Carlos vai largar a mulher e a outra filha e vai ficar 
comigo e com a nossa Isabel. 
Madame Berthe – Santo Deus! Será possível? Ele te disse isso? 
Nazaré – Com todas as letras. 
Madame Berthe – E... e você acreditou? 
Nazaré – É o que ele vai fazer, madame. Eu tenho certeza. 
Madame Berthe – O... o quê que te dá tanta certeza disso? 
Nazaré – A chave de coxas que eu dei nele. Nunca tinha ido tão 
longe com o ‗Zé‘ Carlos. Nunca achei que fosse preciso. Mas hoje eu 
passei dos meus limites. Sabe o que ‗que‘ aconteceu? Ele quase 
teve um infarto nos meus braços.  
Madame Berthe – Oh! É mesmo? Então você acha... 
Nazaré – Não acho. Não acho nada, madame. Eu tenho certeza! 
Madame Berthe – ‗Tá‘ bom. 
Nazaré – Existe jeito melhor de prender um homem? 
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Madame Berthe – A chave de coxa? 
Nazaré – A chave de coxas. 
Madame Berthe – Não. Não existe. Olha... eu entendo dessas 
coisas. [...] 
(Senhora do destino, capítulo 3, 43 min. e 19 seg. a 44 min. e 11 

seg.) 
 

 Em outras partes da trama, apesar de, supostamente, ter abandonado a 

prostituição como profissão após o casamento com José Tedesco, ela usa a 

sexualidade como ―moeda de troca‖ ao se relacionar com diferentes homens para 

atingir seus objetivos. Assim, suas relações são destacadas pelo forte teor sexual, e 

Nazaré não se submete a eles, tendo seus desejos satisfeitos de maneira 

semelhante às hetairas: ―[...] A hetaira entrega a Mulher aos sonhos dos homens, 

que em troca lhe dão fortuna e glória‖ (BEAUVOIR, 1970, p.335). Dessa forma, 

facilmente se desvencilha dos parceiros que não mais atendem às suas 

necessidades e se associa aos que lhe oferecem benefícios. 

 As músicas-tema de Nazaré Tedesco, apesar de somente instrumentais, 

somam-se para compor o clima de suspense relacionado à personagem, que 

comete diversos crimes, tais como matar o próprio marido, José Tedesco, quando 

este descobre sobre o sequestro de Lindalva. Trata-se de background (BG); sons, 

em segundo plano, aos quais se presta menor atenção; mas que compõem, 

normalmente, uma personagem má. Nesse sentido, constatamos a tentativa de 

construção de uma personagem caracterizada, sobretudo, como a adversária que se 

contrapõe à Maria do Carmo, contribuindo, por oposição, para compor a 

protagonista. 

 Marcada por uma autoestima diferenciada, não são raros os momentos em 

que a vilã aparece se admirando diante do espelho e conversando consigo mesma, 

enquanto elogia sua beleza, sexualidade e até suas crueldades. A forma de apelidar 

as pessoas de maneira pejorativa, como fez com Maria do Carmo, a ―Anta 

nordestina‖; Josivaldo, o ―Josimelda‖ ou ―Flageladão‖ e; Maria Cláudia, a ―Songa 

Monga‖, também a distingue da oponente. 

 Por último, é importante salientar uma cena emblemática que nos permite 

inferir sobre sentidos da construção das personagens Maria do Carmo e Nazaré 

Tedesco e as marcas que as unem em sua distinção, exibida no início da trama. Na 

referida passagem, a protagonista, em busca de informações que a levassem a 
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encontrar seu irmão, contracena com um grupo de prostitutas – profissão de Nazaré 

no início da trama – e as trata com um desprezo e pena típicos de uma ―mulher 

honesta‖: 

 
(Um grupo de prostitutas solicita a parada de um táxi. No exato 
momento, Maria do Carmo vai em direção ao mesmo veículo.) 
Prostituta 1 – Não, não, não, não, não, queridinha! ‗Peraí‘!  
Prostituta 2 – Vai tirando o olho gordo de cima do nosso táxi, hein! 
Prostituta 1 – Olha que a gente também é filha de Deus e chegou 
primeiro! 
Maria do Carmo (ignorando as prostitutas) – Ô, moço! Eu ‗tô‘ 
procurando um jornal, mas eu não sei o nome nem o endereço. O 
senhor sabe de algum por aqui? 
(Taxista parece falar alguma coisa de dentro do táxi – 
incompreensível) 
Prostituta 2 – Tem, senhora. Na Presidente Antônio Carlos. 
Maria do Carmo (se direcionando ao taxista) – Onde é que fica isso? 
Taxista – Fica ali se... (apontando) 
Prostituta 2 – Bem ali, ô, sua mal agradecida! (Batendo no ombro de 
Maria do Carmo) 
(Maria do Carmo retira o corpo, se afastando da Prostituta 2.) 
Prostituta 2 – Eu ‗tô‘ dando a informação que a sujeita pediu e ela 
mal olha pra mim! Vem cá, minha filha! Tá pensando que eu tenho 
alguma doença contagiosa, é? Paraibinha! 
Maria do Carmo – Paraibinha, sim, matilha! E eu ‗tô‘ falando com 
você, não! 
Prostituta 2 – Ah! 
Prostituta 1 – ‗Vão bora!‘, ‗Vão bora‘! 
Maria do Carmo – Coitadas. 
(Senhora do destino, capítulo 2, 19 min. e 14 seg. a 19 min. e 47 

seg.) 
 

Imagem 15 - Maria do Carmo e prostitutas na telenovela Senhora do destino 

 

Fonte: Senhora do destino, capítulo 2, 19 min. e 17 seg. Disponível em: https://www.dailymotion.com. 

Acesso em: 10 jul. 2018. 
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 Prostitutas são consideradas como a parte suja e repugnante da sociedade 

(BEAUVOIR, 1970) e são ignoradas, não possuindo direitos como pessoas. Elas 

costumam ser tratadas com pena pelas mulheres honestas e como simples objetos 

de desejo pelos homens. Tais valores podem ser inferidos, ao analisarmos a cena 

em questão, quando Maria do Carmo demonstra indiferença e sente pena das 

prostitutas que encontra, a despeito de ter sido ajudada por elas. 

 Verificamos, assim, que a construção da personagem, de maneira geral, 

remete à essencialização e naturalização da mulher, corroborando com os 

binarismos fundantes da sociedade, baseados no sexo biológico, ainda 

determinantes na atualidade. No entanto, é necessário que algumas considerações 

sejam feitas, no sentido de validar determinados valores que foram assinalados na 

trama, que rompem com pressupostos heteronormativos, questionando-os. Maria do 

Carmo, apesar de, inicialmente, ter contado com a ajuda do irmão, construiu um 

patrimônio com o seu trabalho. A partir da sua loja de materiais de construção, 

educou os filhos e conquistou a independência econômica, tornando-se uma mulher 

autossuficiente. Apesar de ter tido como inspiração para essa conquista o sustento 

de seus filhos, ela optou por uma maneira, de certa forma, pouco convencional, 

afinal, para resolver às questões econômicas da sua família, ela poderia ter se 

casado, transferindo para o marido as responsabilidades pela subsistência familiar, 

em consonância com os valores patriarcais. A personagem também era uma mulher 

que, de certa forma, tomava as decisões da vida de maneira autônoma como afirma 

Dirceu: ―Você sempre fez o que quis, sempre resolveu a sua vida sem pedir a minha 

opinião21‖. Assim, ainda que seja uma mulher que valida muitos valores patriarcais, 

não pode ser considerada como uma legítima representante das mulheres 

submissas e completamente ajustadas a eles.  

 Por último, é necessário salientar que, apesar do esforço por distinguir Maria 

do Carmo e Nazaré, construindo-as como pares opostos, elas se assemelham por 

não alcançarem a transcendência masculina, mantendo-se na imanência. Nesse 

ponto, percebemos suas similaridades. Em ambas: 

 
[...] é graças a "proteções" masculinas que ela[s] alcança[m] seu 
objetivo; e são os homens – marido, amante, pretendente – que 
lhe[s] confirmam o triunfo, fazendo-a[s] participar de seu renome ou 
de sua fortuna (BEAUVOIR, 1970, p.236). 

                                                             
21

 Parte do diálogo entre Dirceu e Maria do Carmo citado anteriormente. 
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 Foi devido ao casamento com José Tedesco que Nazaré pôde abandonar, 

formalmente, a prostituição e, graças às ―trocas sexuais‖ com diversos amantes, 

atingiu grande parte dos seus objetivos na trama. De maneira análoga, quando 

Maria do Carmo se insere no papel social destinado às esposas em uma sociedade 

patriarcal, ela muito se assemelha às prostitutas e, consequentemente, a Nazaré, 

como podemos constatar em Beauvoir (1970):  

 
Entre as que se vendem pela prostituição e as que se vendem pelo 
casamento, a única diferença consiste no preço e na duração do 
contrato", diz Marro (La Puberté). Para ambas, o ato sexual é um 

serviço; a segunda é contratada pela vida inteira por um só homem; 
a primeira tem vários clientes que lhe pagam tanto por vez. Aquela é 
protegida por um homem contra os outros, esta é defendida por 
todos contra a tirania exclusiva de cada um. [...] A grande diferença 
existente entre elas está em que a mulher legítima, oprimida 
enquanto mulher casada, é respeitada como pessoa humana; esse 
respeito começa a pôr seriamente em xeque a opressão. Ao passo 
que a prostituta não tem os direitos de uma pessoa; nela se 
resumem, ao mesmo tempo, todas as figuras da escravidão feminina 
(p.324). 
 

 No final, é às necessidades masculinas que ambas atendem, ainda que a 

mulher, que age de acordo com as normas sociais, possua direitos, ao menos, como 

pessoa.  

 Diante das investigações realizadas sobre a personagem Maria do Carmo, foi 

possível sistematizar as características que a compõem. Essa compreensão é 

essencial para nossos estudos, visto ser a partir da expressão ―senhora do destino‖ 

que faz alusão à protagonista, qualificando-a, que se tornará possível responder ao 

nosso questionamento – quem é, afinal, senhora do destino: Maria do Carmo ou 

Gabriela Leite? – para, a partir daí, tentarmos compreender as relações midiáticas, 

literárias e políticas que envolvem as construções simbólicas de gênero em nossa 

sociedade. 

 Percebemos que Maria do Carmo é mãe zelosa e toda a trajetória da 

personagem delineia-se em torno da família. Inicialmente, migra do interior do 

Pernambuco, em busca do marido que a abandonou, na esperança de reencontrá-lo 

para que o sustento dos filhos seja reestabelecido, considerando que passava por 

dificuldades econômicas significativas no nordeste do país, chegando a quase não 

ser possível criá-los. Em sua chegada ao Rio de Janeiro, se desencontra do irmão 
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que iria ajudá-la e passa por muitas dificuldades, porém sempre se dedica ao 

cuidado e proteção da família.  

 A partir do momento que sua filha mais nova é raptada, a protagonista a 

procura incansavelmente e só irá encontrá-la em determinado momento da trama, 

próximo ao final. Nesse ínterim, é aos filhos e à família que se dedica, buscando 

torná-los homens honestos e responsáveis, não medindo esforços para alcançar tal 

intento. De certa forma, o vínculo com os moradores da Vila São Miguel – 

comunidade que praticamente fundou, considerando que foi uma das primeiras 

moradoras do local – é alicerçado, também, por valores muito semelhantes aos 

associados às mães, e Maria do Carmo é considerada matriarca da comunidade – 

aquela que ajuda, cuida, aconselha e inspira.  

 Suas relações amorosas também são consoantes com os valores patriarcais, 

considerando que a personagem mantém vínculos sólidos, tendo o amor e o 

companheirismo como predominantes sobre a sexualidade. Em nenhum momento a 

protagonista dedica-se às relações amorosas em detrimento à relação familiar, 

seguindo a naturalização do papel da mulher, característica marcante do 

patriarcado. Assim, a dedicação à ―prole‖ se sobressai na personagem, que tem sua 

vida dedicada ao cuidado dos filhos e à busca incansável pela filha roubada.  

 Movida por um instinto maternal demonstrado em diferentes momentos da 

telenovela, ela nutre pelos filhos um amor incondicional. Isso pode ser constatado no 

relacionamento com o mais velho, Reginaldo. Embora seja marcado por traições por 

parte dele, a mãe demonstra, diferentemente do tratado por Badinter (1985), que a 

relação com o filho traidor baseia-se em um vínculo que ultrapassa as fronteiras das 

construções sociais. Para Badinter (1985), o amor materno como ―[...] todo 

sentimento, é incerto, frágil e imperfeito. Contrariamente aos preconceitos, ele talvez 

não esteja profundamente inscrito na natureza feminina‖ (p. 22). No entanto, a 

reação de Maria do Carmo à morte do filho ratifica que a relação contrariava as 

constatações de Badinter (1985), essencializando o vínculo maternal, consoante aos 

valores patriarcais:  

 
(Maria do Carmo ao constatar morte do filho) 
Maria do Carmo – Não! Não! Eu não queria que ele morresse! Eu só 
queria que se fizesse justiça! Eu sou mãe dele! Eu sou mãe dele! Eu 
sou mãe dele! Eu não queria que ele morresse! Como é que eu 
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posso desejar a morte de alguém que eu pari? Que eu botei no 
mundo? Como? Eu sou mãe dele. Meu filho, fale comigo! Meu filho, 
fale comigo! Pelo amor de Deus, fale comigo! Reginaldo! Meu Deus 
sabe que eu prefiro morrer do que ver um filho morto! Deus sabe. 
Deus, você ‗tá‘ me ouvindo, num sabe? Meu Deus do céu! Ele sabe 
que eu não ia querer que meu filho morresse! Pelo amor de Deus, eu 
não fiz nada pra isso! Deus, que caia um raio em cima de mim se eu 
tiver mentindo! Meu filho! Ele é meu filho! Meu Deus do céu, eu não 
queria isso! Eu não queria que isso acontecesse! Pelo amor de Deus, 
Deus, me perdoe! (choro) Deus me perdoe, Deus me perdoe, Deus 
me perdoe. (choro)  
(Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/mobile/videos/ 
idvideo/5694342/title/senhora-do-destino-reginaldo-morre.htm.  
De 4 min. e 12 seg. a 5 min. e 17 seg.) 
 

 Ao afirmar que não poderia desejar a morte de alguém que pariu, a 

naturalização do vínculo mãe e filho é reforçada. Nesse momento, é notório que os 

princípios sobre os quais se alicerça a relação maternal da protagonista estão 

relacionados, essencialmente, a questões biológicas, ligados à concepção e parto, e 

não a valores sociais.  

 De forma semelhante, a maneira como o amor de Maria do Carmo pela filha 

resistiu mais de 20 anos sem que tivessem tido nenhum tipo de contato, demonstra 

como essa relação é construída, na telenovela, a partir de um instinto maternal, a 

contrapelo das construções sociais. A cena em que Isabel descobre que a 

protagonista era sua verdadeira mãe é significativa para realizarmos essa 

constatação. Quando Isabel se recusa a ir embora com Maria do Carmo, uma fala 

proferida pela mãe verdadeira é emblemática para reafirmarmos nossas 

observações:  

 
Maria do Carmo - Eu jurei que eu ia sair dessa casa com a minha 
filha hoje, mas eu não posso forçá-la a fazer o que ela não quer. [...] 
De qualquer maneira, ela me prometeu que vai pensar sobre tudo 
isso e vai voltar a me procurar. Tenho certeza que o nosso sangue 
vai falar mais alto. 
(Capítulo de 05/09/2017 de 20 min. e 36 seg. a 20 min. e 58 seg. 
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/6128534/programa/. 
Acesso em: 21 fev. 2019).  
 

 A certeza de que seria procurada pela filha, porque o sangue falaria mais alto 

demonstra como a relação coaduna com valores biologizantes e essencializados 

que dão sustentação ao patriarcado. 

http://memoriaglobo.globo.com/mobile/videos/%20idvideo/5694342/title/senhora-do-destino-reginaldo-morre.htm
http://memoriaglobo.globo.com/mobile/videos/%20idvideo/5694342/title/senhora-do-destino-reginaldo-morre.htm
https://globoplay.globo.com/v/6128534
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 Diante do exposto, percebemos, então, que se assenhorar de seu destino, na 

trama, é enquadrar-se quase completamente aos valores patriarcais, visto que Maria 

do Carmo é uma personagem construída sob a égide da imanência. Associada, 

predominantemente, à maternidade e às relações familiares tradicionais, ela apenas 

se opõe aos valores impostos pelo patriarcado quando não se vincula a um homem 

para garantir o sustento da sua família. No entanto, é inegável que as demais 

características que a compõem apenas ratificam construções naturalizadas do ser 

mulher.  
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3. VACA PROFANA22 

  

 Investigar a relação entre a telenovela Senhora do destino e a biografia de 

Gabriela Leite, Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que decidiu ser 

prostituta é essencial para compreendermos os valores simbólicos circulantes na 

sociedade brasileira num determinado contexto político. Nesse momento, como já 

constatado, minorias obtinham muitas conquistas de direitos que culminou na 

ocupação do cargo máximo do executivo brasileiro por duas vezes subsequentes. 

Paralelamente, grupos historicamente privilegiados faziam resistências, seja através 

de acordos com a mídia nacional, seja diretamente através de tentativas constantes 

de impedir a votação de leis que não os representassem.  

 Assim, dialogam a biografia da prostituta militante, com a lei carregando seu 

nome, sofrendo fortes resistências das elites dominantes brasileiras para ser votada; 

e a telenovela que veiculava uma imagem de mulher que a esse grupo interessava 

estimular. Nesse sentido, compreender a obra biográfica, a vida dessa profissional 

do sexo e o histórico da Lei Gabriela Leite é tema essencial para ser investigado em 

nossos estudos. 

 

3.1. Direitos para pessoas direitas 

 

 A prostituição e a representação social dessa profissão reverberam as 

questões de gênero culturais brasileiras e internacionais. Considerada por alguns 

como a profissão mais antiga da humanidade (ROBERTS, 1998), até os dias atuais, 

a ideia de que exercer tal profissão seja crime ainda é repetida nos mais diversos 

meios. No entanto, de acordo com a Constituição Federal brasileira, exercer a 

profissão de prostituta não é considerado crime, apesar de as casas de prostituição 

serem consideradas ilegais no Brasil, por estarem associadas à exploração, 

corrupção, entre outros diversos abusos. 

 Com o intuito de regulamentar o trabalho e dar direitos trabalhistas às 

profissionais do sexo, diversas iniciativas legais foram tomadas no país, como a 
                                                             
22

 Este título foi escolhido em alusão à obra musical de Caetano Veloso de mesmo nome. Em um de 
seus trechos, o eu lírico afirma falar através da voz de uma mulher sagrada, a vaca profana, e, em 
seguida, solicita que ela ponha ―seus cornos pra fora e acima da manada‖. Consideramos Gabriela 
Leite, prostituta e, por isso, mulher sagrada, se nos basearmos na análise histórica da profissão, 
realizada por Roberts (1998), como essa mulher que buscou atender ao chamado desse eu lírico, 
escolhendo viver à sua maneira, a contrapelo dos pressupostos do patriarcado. 
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proposta de Projeto de Lei n. 3.436/1997 do deputado Wigberto Tartuce (PSDB-DF), 

arquivado em 199923. Em 2002, a prostituição passa a constar na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO). Em 2007, o Projeto de Lei de Fernando Gabeira do 

PV (Partido Verde), que defendia propostas do movimento organizado de prostitutas, 

do qual Gabriela Leite fazia parte e ajudou a construir, foi negado pela Câmara. Em 

2004, o Projeto de Lei n. 4.244, do então deputado Eduardo Valverde, pelo PT de 

Rondônia, defendia a instituição da profissão de Trabalhadores da Sexualidade, nos 

quais se inclui a prostituição, além de outras categorias laborais, Projeto de Lei que 

não chegou a finalizar tramitação. Em 2012, Projeto de Lei inspirado na legislação 

alemã, direcionada às prostitutas, e no Projeto de Lei do legislador petista de 

Rondônia, direcionado à regulamentação da profissão de trabalhadores sexuais, é 

encampado pelo deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Jean Wyllys, e 

passa a receber o nome de Lei Gabriela Leite, em homenagem à prostituta militante 

e famosa por lutar pela organização e conquista de direitos da categoria. Desde 

então, tal Projeto mantém-se esquecido na Câmara, apesar do clamor das 

prostitutas, principalmente quando da aproximação da Copa do Mundo de 2014 e 

dos Jogos Olímpicos de 2016, que tiveram o Brasil como sede.  

 As pressões, à época, tinham objetivo claro: com o Brasil sediando dois 

eventos esportivos internacionais, os abusos e violência sofridos por elas poderiam 

aumentar de maneira alarmante. Além disso, políticas públicas direcionadas ao 

segmento e fiscalização das casas de prostituição poderiam passar a existir. Porém, 

nenhuma solicitação foi ouvida. Com um Congresso carregado de ideias 

inegavelmente retrógradas, num país que, até Dilma Rousseff, primeira presidenta 

brasileira eleita, sequer possuía banheiro feminino no plenário do Senado Federal, 

apenas posteriormente construído pela própria presidenta, seria contraditória a 

votação de uma lei que regulamentasse uma profissão, que beneficiasse, 

majoritariamente, um público feminino. Além disso, com a legitimidade profissional, a 

corrupção policial – principal agente corruptor das prostitutas – de acordo com 

declarações da própria Gabriela Leite registrada por Márcia Zanelatto (2009) em sua 

biografia, poderia diminuir.  

                                                             
23

 Consta que a realização dessa ação está baseada no artigo 105 do Regimento Interno da Câmara 
dos deputados, que versa sobre o arquivamento de proposições que ainda se encontram em 
tramitação, com algumas exceções, quando findada a legislatura do proponente. Considerando-se 
que o deputado federal Wigberto Tartuce licenciou-se do mandato, na legislatura 1995-1999, em 
diferentes ocasiões, para exercer outros cargos, é possível inferir que esse arquivamento está 
relacionado a esses afastamentos. 
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 Assim, ao menos na conjuntura atual, era esperado que o Congresso 

Nacional brasileiro não colocasse em votação uma lei que regulamentasse a 

profissão das prostitutas, dando a elas direitos trabalhistas e as protegendo contra 

coações e violências advindas de diversos segmentos, dentre eles de policiais e 

cafetões. Podem ser elencados diversos fatores, nesse sentido, no quadro da 

realidade política atual brasileira.  

 Na presente conjuntura, que vem se construindo a tempo considerável, o 

presidente do Brasil é Jair Bolsonaro do PSL (Partido Social Liberal). O mito, como é 

denominado por seus seguidores, foi alvo de duas ações criminais que tramitavam 

no Supremo Tribunal Federal, por apologia ao estupro e por injúria, deferidas contra 

a deputada Maria do Rosário do PT-RS24 (Rio Grande do Sul), como já mencionado. 

Essas ações foram suspensas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz 

Fux, no dia 11 de fevereiro de 2019, seguindo artigo da Constituição Federal que 

determina que um presidente não pode ser processado por ato alheio ao mandato, 

devido à imunidade temporária dada aos chefes de Estado e Governo. O atual 

presidente, quando ainda era deputado federal, também foi acusado de racismo e 

homofobia25.  

 Rui Cascaldi, desembargador do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) 

avaliou, no ato de seu voto em recurso movido pela ONG ABCD'S (Ação Brotar pela 

Cidadania e Diversidade Sexual), que Bolsonaro usou seu discurso de junho de 

2015, na Câmara dos Deputados, para disseminar ódio contra minorias. Apesar 

disso, o deputado não sofreu nenhuma sanção à época, amparando-se na 

imunidade parlamentar.   

 Em relação a outro episódio ocorrido em abril de 2017, o ainda presidenciável 

foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) ao STF (Supremo 

Tribunal Federal) pela prática de racismo e manifestações discriminatórias contra 

quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs, conduta considerada "ilícita, 

inaceitável e severamente reprovável" por Raquel Dodge, procuradora-geral da 

                                                             
24

 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/12/fux-suspende-acoes-penais-contra-

bolsonaro-que-tramitavam-no-stf.ghtml. Acesso em: 14 fev. 2019. 
25

 Disponível em: http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/16546-acusado-de-

homofobia-e-racismo-bolsonaro-nao-teme-processos. Acesso em: 14 fev. 2019. 

http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/16546-acusado-de-homofobia-e-racismo-bolsonaro-nao-teme-processos
http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/16546-acusado-de-homofobia-e-racismo-bolsonaro-nao-teme-processos


71 
 

República26. Considerando essas e outras questões já elencadas, vê-se que a luta 

travada por Gabriela Leite está longe de conquistar avanços.  

 Ela própria experienciou a resistência social à sua profissão por parte da 

sociedade e da sua própria família, afinal consideravam que prostitutas tinham uma 

vida reprovável e de promiscuidade. Enfrentou resistência até mesmo das 

companheiras de profissão quando decidiu organizar sua categoria laboral. Ao 

abordar uma de suas colegas de trabalho, Vera, sobre seu interesse em organizar 

as prostitutas para alcançarem direitos que lhes eram negados, obteve a seguinte 

resposta:  

 
Estou na vida porque gosto de sexo e também não conseguiria o que 
consegui tendo outra atividade, mas sei que para a sociedade sou 
apenas uma mulher que não presta. Pensar diferente disso é lutar 
contra os moinhos como Dom Quixote (LEITE, 2009, p.124-125).  
 

 A resistência de Vera manteve-se mesmo depois que Gabriela Leite fundou a 

associação de Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, da qual a companheira se negou a 

participar ativamente, apesar de sempre defender a militante. No entanto, Gabriela 

continuou ativa no movimento, que teve uma alteração, após Benedita da Silva 

eleger-se vereadora pelo Rio de Janeiro. Primeira mulher negra a ocupar o cargo, 

ela foi pessoalmente à Vila Mimosa convidar as prostitutas para o I Encontro de 

Mulheres de Favela e Periferia. Ao se pronunciar no palanque do evento, Gabriela 

passou a ter grande visibilidade, o que lhe rendeu convite para participar de um 

programa de rádio e para diversas outras entrevistas em emissoras de rádio e 

televisão. A partir de então, ela tornou-se reconhecida como porta-voz das 

prostitutas. 

 Depois desse momento, Gabriela Leite participou da organização do primeiro 

Encontro Nacional das Prostitutas e sua profissão acabou se tornando a própria 

militância. A produção do jornal Beijo da Rua, a criação da grife Daspu e a 

participação em encontros de prostitutas fora do país se seguiram. A criação da 

Daspu teve o intuito inicial de dar visibilidade às prostitutas e atender às 

necessidades dessas profissionais em relação ao vestuário, mas, por fim, se tornou 

um meio de dar sustentabilidade às ações da ONG Davida, que foi criada por 

                                                             
26

 Disponível em: https://www.valor.com.br/politica/5452543/procuradoria-geral-denuncia-jair-
bolsonaro-por-racismo. Acesso em: 07 fev. 2019. 

https://www.valor.com.br/politica/5452543/procuradoria-geral-denuncia-jair-bolsonaro-por-racismo
https://www.valor.com.br/politica/5452543/procuradoria-geral-denuncia-jair-bolsonaro-por-racismo
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Gabriela Leite e o jornalista Flávio Lenz com o intuito de fortalecer a cidadania e 

organizar as prostitutas para lutarem pelos seus direitos. 

 Dessa forma, tendo uma vida destinada às lutas por direitos de sua categoria 

laboral, Gabriela Leite tornou-se reconhecida por sua militância. Tendo interesse em 

divulgar sua história, solicitou à Márcia Zanelatto que escrevesse biografia a partir 

de seus próprios depoimentos. Poucos anos mais tarde, em 2013, acometida de 

câncer, Gabriela veio a falecer, deixando sua biografia publicada, entrevistas, 

diversas intervenções em prol dos direitos das prostitutas; um jornal, uma ONG e 

uma grife destinados às profissionais do sexo ou, como preferia, prostitutas – tendo, 

inclusive, travado apaixonadas discussões em defesa dessa denominação – além de 

um legado de lutas e militância em defesa da profissão que escolheu exercer e à 

qual dedicou sua vida.  

 A Lei Gabriela Leite, que ajudou a idealizar, representa a luta que ela travou 

em vida, levando, por isso, seu nome, em forma de homenagem. No entanto, ainda 

que atenda a demandas reais da categoria em defesa de seus direitos, manteve-se 

parada no Congresso no mesmo período em que Dilma Rousseff foi reeleita, 

causando a ira de seus oponentes. Concomitantemente, a Rede Globo de Televisão, 

como já sinalizamos anteriormente, significativo instrumento ideológico de forças 

dominantes, reapresentava a telenovela de Aguinaldo Silva, Senhora do destino, 

contando a história de uma nordestina que faz significativas mudanças em sua vida 

para conseguir criar seus filhos.  

 

3.2. A história de uma puta 

 

 Gabriela Leite passou em 2º lugar no curso de Filosofia na USP (Universidade 

de São Paulo) e nele se manteve durante um ano, até que pediu transferência para 

o curso de Sociologia na mesma universidade. Apaixonada por literatura, leu uma 

infinidade de obras e teve como professores pesquisadores consagrados como 

Antônio Cândido e Lúcio Kowarick. No entanto, ao iniciarmos a análise da obra, 

constatamos que a linguagem utilizada pela biografada e reproduzida pela autora é 

simples. Percebemos que parece haver uma intenção de construir uma personagem 

sem muita erudição, com a qual as prostitutas pudessem se identificar. É possível 

inferir que existe uma necessidade de que as prostitutas se percebam através dos 
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relatos de Gabriela e intuam que, assim como ela, também podem contar suas 

histórias de maneira a dar visibilidade às suas vidas e à sua profissão.  

 Paralelamente, também é possível depreender que existia uma necessidade 

intencional de reafirmar que se tratava de uma biografia feita a partir de depoimentos 

de uma prostituta, e não de uma obra construída a partir de depoimentos de uma 

estudiosa e militante que se prostituía e investigava sua própria profissão. Ainda que 

fosse o caso, possivelmente essa imagem poderia diminuir sua legitimidade. Assim, 

o que parece ser o intuito é não desautorizar a fala de Gabriela como legítima 

representante da categoria por, também, trazer um olhar observador sobre a 

profissão. Essas foram as primeiras pistas que nos levaram a realizar a análise de 

maneira que as intenções da autora, e, sobretudo, da relatada, fossem 

consideradas, haja vista nos parecem ser determinantes para chegarmos a nossas 

conclusões de maneira mais aprofundada. 

 A análise semiótica da capa do livro também nos proporcionou uma série de 

leituras que julgamos essenciais para a realização dos nossos estudos: 

 

Imagem 16 – capa do livro Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que 

decidiu ser prostituta 

 

Fonte: http://baixarebook.com/2016/03/15/livro-filha-mae-avo-e-puta-gabriela-leite-pdf-mobi-ler-

online/. Acesso em: 12 fev. 2019. 

 

 Emblemas estereotipados da profissão, muitas vezes eram utilizados como 

arma para distinguir as prostitutas das mulheres honestas. Em alguns momentos, a 

http://baixarebook.com/2016/03/15/livro-filha-mae-avo-e-puta-gabriela-leite-pdf-mobi-ler-online/
http://baixarebook.com/2016/03/15/livro-filha-mae-avo-e-puta-gabriela-leite-pdf-mobi-ler-online/
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exemplo da Roma Antiga, as leis impunham essa distinção, como percebemos no 

trecho abaixo: 

 
[...] as leis ditavam que todas as prostitutas de classe baixa tinham 
de vestir um traje especial para distingui-las das mulheres 
‗respeitáveis; mais uma vez, muitas prostitutas recusaram-se a ser 
restritas em sua escolha de roupas e transgrediam abertamente os 
regulamentos. Legalmente, eram obrigadas a vestir a toga 
masculina, em vez da stola feminina – em si um decreto interessante. 
Eram também supostamente proibidas de usar trajes púrpura, 
sapatos, joias ou os filetes que as matronas romanas prendiam seu 
cabelo; em vez disso, as prostitutas eram instruídas a usar sandálias 
e seu traje devia ter um padrão floral (ROBERTS, p.63-64). 
 

 Outras vezes, as profissionais do sexo buscavam se diferenciar de forma 

proposital: 

 
Muitas prostitutas decidiram ser espalhafatosas em relação a toda 
esta questão de roupas e aparência, deliberadamente distinguindo-
se de suas irmãs casadas tingindo ostensivamente seus cabelos de 
amarelo ou vermelho, pintando seus rostos e usando roupas 
diáfanas de seda e gaze – trajes transparentes e exóticos [...] 
(ROBERTS, 1998, p.64). 
 

 No entanto, na capa, Gabriela aparece levemente maquiada, cabelos 

escuros, usando óculos e com a mão sob o queixo, forma icônica que não poderia 

deixar de ser investigada por um pesquisador atento. Sabendo que, em vários 

momentos históricos, trajes especiais eram usados pelas prostitutas com o objetivo 

de diferenciá-las das Boas meninas27, percebemos que Gabriela Leite subverte a 

lógica esperada, demonstrando que a liberdade que sempre teve como meta a 

permite usar o traje que quiser, sem estereótipos. 

 Apesar de realmente usar óculos por necessidades visuais, não poderíamos 

nos furtar à análise, também, do uso desse ornamento na imagem. Tal instrumento 

corretivo nos remete às professoras do século XIX, que eram associadas a 

determinadas construções e modelos que as instituíam em representações sociais 

muito significativas de uma época, e que se arrasta até nossas representações das 

educadoras da atualidade. Sabemos que, no século XIX, houve uma necessidade de 

construir uma imagem do Brasil que se distanciasse de seu caráter colonial e inculto. 

Com esse intuito, foram construídas instituições que lecionassem as chamadas 

―pedagogias‖, único nível a que as meninas teriam acesso, para que, em seguida, 

                                                             
27

 Mulheres que seguiam os valores ditados pelo patriarcado eram chamadas Boas meninas, 
enquanto as que os subvertiam, como era o caso das prostitutas, eram as Más meninas. 
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fossem direcionadas às aulas de bordado e costura, enquanto os meninos, aos 

ensinamentos de geometria (LOURO, 1997). A imagem das professoras da época 

estava associada à feiura, ao uso de óculos e a uma série de posturas e vestimentas 

que as identificavam (MUNIZ, 2002). Assim, o uso dos óculos nos traz uma 

atmosfera de intelectualidade e seriedade que expressariam as condutas adotadas 

por seus usuários.  

 Usar óculos, rompendo com a estigmatização da prostituição, nos induz a 

retornar às falas de Gabriela Leite quando afirma que se considera uma mulher que 

nunca se enquadrou às expectativas da sociedade. O que parece haver é um 

desejo, por parte da depoente, de demonstrar que usa os trajes que a identificam da 

maneira como espera ser percebida, e não de acordo com o que impõem as 

condutas patriarcais. Roberts (1998) sinaliza que as Más Meninas são mulheres 

extremamente interessantes por terem sido as primeiras a dizer não ao patriarcado, 

denunciado, pela autora, como a raiz do preconceito em relação às prostitutas. 

Podemos concluir que Gabriela se enquadra nesse perfil, negando os emblemas 

desse sistema opressor. 

 É possível associar essas marcas ao título do livro, que afirma se tratar de 

uma mulher que é filha, mãe e avó, que poderia ter optado por ser uma intelectual, 

mas que ―decidiu‖ ser puta. Em passagens da obra e em diversas entrevistas 

prestadas, a reafirmação de que prostitutas optam pela profissão é um discurso 

assumido pela depoente. Ela afirma que essas profissionais poderiam ter escolhido 

trabalhar em outras funções, mas optavam pela prostituição em detrimento de outras 

possíveis atividades laborais. Diferentemente do que pensavam religiosos católicos, 

que ofertavam cursos de pintura em vidros de maionese com o intuito de criar 

alternativas de trabalho para que mulheres não se tornassem prostitutas (LEITE, 

2009), Gabriela acreditava que a escolha pela profissão se fazia de maneira 

deliberada, baseada em diferentes razões, tais como a possibilidade de alcançar 

maiores ganhos econômicos em menos tempo ou, até mesmo, pelo prazer em 

exercer a desafiadora atividade. 

 Confirmando esse fato, diferentes ocasiões históricas demonstram que certas 

mulheres optavam pela prostituição, como relatado por Roberts (1998) em relação à 

Grécia: 
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E não há como escapar do fato de que muitas mulheres realmente 
escolheram a prostituição como uma carreira, considerando-a um 
caminho para a liberdade, um meio de controlar suas próprias vidas 
e uma alternativa positiva para a tirania do regime doméstico (p.39-
40) 
 

 Assim, percebemos que a busca pela liberdade em detrimento à vida 

doméstica também é uma razão que levou mulheres a optarem pela prostituição. As 

hetairae, prostitutas mais famosas e respeitadas da Grécia antiga, eram o contraste 

das mulheres casadas, forçadas a viver reclusas, e usufruíam de liberdades 

sonhadas pelas Boas mulheres, presas à obscuridade. De acordo com Roberts 

(1998) ao citar a feminista radical Jess Wells (1982):  

 
[...] as hetairae eram ‗inteligentes, espertas, articuladas e instruídas: 
as únicas mulheres da sociedade ateniense que podiam administrar 
seus próprios negócios e andar pelas ruas em qualquer lugar, a 
qualquer hora. Eram livres para assistir peças, cerimônias e 
discursos; para falar com quem quisessem, quando lhes aprouvesse, 
para compartilhar as atividades intelectuais da Grécia‘ (p.41). 
 

 Nesse sentido, verificamos como a vida das prostitutas pode ser interessante, 

em oposição ao suposto de que essas mulheres eram levadas à profissão por uma 

determinante falta de opção. E Gabriela Leite coaduna com esse pensamento. 

 Outra inferência que pode ser realizada a partir de uma leitura semiótica da 

capa da biografia é a comparação com a célebre obra de Rodin, O pensador. 

Escultura em bronze da década de 1880, retratando ou não Dante Aliguieri, 

imaginando o que colocaria em sua A divina comédia, é certo que se trata de 

imagem de alguém que realiza um trabalho de reflexão (LUCAS, 2016). A 

intertextualidade com a posição de Gabriela Leite na capa, nos induz a pensar no 

momento em que a biografada imagina as cenas de sua vida que irá retratar na 

obra. A posição demonstra que a rememoração das vivências foi realizada de 

maneira ponderada, trabalho de uma pensadora que examina alternativas e, 

diretivamente, reconstrói sua história. Mais uma vez, nos vemos inclinados a concluir 

que a autora tinha objetivos ao optar por ter sua vida relatada em um livro.

 Somado a isso, é necessário observar que a imagem da autora não se 

encontra completamente desvelada – parte está à vista e outra deverá ser intuída 

pelo leitor. A partir dessa leitura é possível verificar que, desde a capa da obra, 

Gabriela demonstra que sua história precisa ser desvendada. Nesse sentido, torna-

se notório o fato de ser necessário um trabalho de descortinar as camadas 
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composicionais da vida da biografada para haver um aprofundamento na história 

dessa mulher. 

 Significativa importância é dada por Gabriela Leite, durante a obra, ao fato de 

se pronunciar acerca do mundo e das questões que a cercam, principalmente do 

falar em relação à sua profissão, valorizando-a e questionando valores e 

julgamentos sociais. Considerada como uma ―prostituta que fala‖, ao contrário das 

demais, ela declara esse diferencial: ―Afirmavam mais uma vez que prostituta não 

tem que falar nada, afinal é prostituta. Foi assim para todas, menos para mim. Para 

mim foi diferente‖ (Leite, 2009, p. 65). A conquista do direito a se pronunciar é 

salientada pela personagem: 

 
Outra coisa que adoro é falar o que penso. Sem papas na língua. 
Quem ler este livro vai perceber isso. Aprendi uma porção de coisas 
nessa temporada na Terra. Uma delas é a importância de se ter uma 
opinião, de reclamar quando não se está gostando de algo. Demorei 
muito para adquirir esse direito e, por isso mesmo, não abro mão 
dele. Passei um pedaço da minha vida lutando por ele (LEITE, 2009, 
p. 9). 
 

 Durante sua primeira gestação, a importância da fala como um desabafo e 

como uma maneira de ―se colocar no mundo‖ também é salientada. Um parente 

pedófilo, que bolinava meninas jovens da família, inclusive ela, foi obrigado a ouvir 

sua opinião quando tentou lhe aconselhar a pedido da sua mãe, Mathilde: ―Disse, 

olhos nos olhos: ‗Não confio em suas boas intenções e sei muito bem que o senhor 

não tem a menor condição de dizer o que é moral‘. Encerrei o assunto e voltei para o 

meu quarto, onde chorei até cansar‖ (LEITE, 2009, p.38). Gabriela reafirma a 

importância do falar quando se nega a ouvir os conselhos: ―Enfrentei o inimigo pela 

primeira vez na vida e descobri que é insuportável guardar dentro do coração a ira e 

a indignação frente à hipocrisia e à maldade. Foi ali que descobri o quanto é 

maravilhoso falar‖ (LEITE, 2009, p. 38).  

 Ao informar que se tratava de um policial federal, ela denuncia categorias 

valorizadas pela sociedade: 

 
Era tido como o detentor de todas as virtudes da família e o único 
que tinha razão em todas as questões. Mas todo esse verniz 
somente dissimulava seu verdadeiro caráter de torturador e hipócrita, 
um autêntico exemplar de demônio da ditadura militar (LEITE, 2009, 
p.38). 
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 Outras denúncias aos ―guardiões da sociedade‖ também são feitas durante a 

obra: 

 
As cafetinas tinham como rotina fazer o famigerado ‗PP‘, pagamento 
à polícia. Mas às vezes a Rota, uma polícia especial de São Paulo, 
entrava no prédio com a prerrogativa de ‗caçar‘ bandidos. Parava 
aqueles operários que só tinham ido ao prédio para ter uma 
satisfação sexual e tirava todo o dinheiro deles, chamando-os de 
otários para baixo (LEITE, 2009, p.47-48). 
 

 Além da corrupção da categoria, o abuso de autoridade também foi relatado: 

―Os policiais entravam nos prédios, exigiam documentos dos clientes e baixavam a 

porrada sem nenhum motivo‖ (LEITE, 2009, p.63-64). Abusos policiais foram um dos 

motes para que Gabriela começasse a militar em prol dos direitos de sua categoria 

de trabalho:  

 
A situação foi se agravando, todo dia eles enchiam um camburão de 
gente. Tiravam o dinheiro das mulheres e das travestis e depois 
batiam muito nelas. As meninas entravam no camburão e quando 
apareciam de volta estavam em estado lastimável (LEITE, 2009, 
p.64). 

 
 O desaparecimento de duas prostitutas, uma delas grávida, após serem 

carregadas pelo camburão, acabou por estimular uma manifestação organizada por 

Gabriela. A dificuldade de se manifestarem pela luta por direitos, relacionada à baixa 

autoestima, prejudicava a organização da categoria, de acordo com Leite (2009): 

 
Eu tinha certeza de que a gente devia fazer alguma coisa, que a 
sociedade paulistana tinha que saber o que estava se passando ali. 
Mas por causa de sua baixíssima autoestima, as prostitutas achavam 
aquilo razoavelmente normal. Fazer o quê? Nós somos prostitutas 
mesmo (p.64). 

  
 No entanto, Gabriela não desistiu. Inicialmente através da participação em 

eventos nacionais e internacionais de prostitutas e mobilizando as profissionais, 

Gabriela Leite acaba por realizar diversas ações como a fundação da ONG Davida 

em 1990 – criada com o intuito de garantir os direitos das profissionais do sexo – e a 

criação da grife Daspu, em 2005, destinada a atender às demandas de vestimentas 

dessas profissionais e dar visibilidade à categoria.  

Ao acompanharmos a vida de Gabriela Leite, relatada na obra e em algumas 

de suas declarações à mídia, percebemos que ela foi atravessada pelo rompimento 

das amarras simbólicas que limitavam sua liberdade, optando por uma vida genuína: 
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Brigas e desavenças entre maoístas, trotskistas, stalinistas e outros 
―istas‖ eram cotidianas, gerando inimizades em nome de um espaço 
político na diretoria do Centro Acadêmico. Eu achava tudo aquilo um 
saco e nunca aceitei participar de treinamentos para a luta armada 
(LEITE, 2009, p. 28). 
 

Ainda que não se enquadrasse em nenhum dos ―ismos‖, por realizar duras 

críticas a todos que, para ela, impossibilitavam uma vivência verdadeiramente 

singular, Gabriela pode ser considerada como uma autêntica feminista, por assumir 

lutas semelhantes às de seus maiores expoentes. Surgido como consequência das 

problematizações das mulheres acerca das relações de poder existentes na 

sociedade, em que ocupavam posição de inferioridade e eram consideradas como 

segundo dos pares, o feminismo foi dividido em três ondas, cada qual com suas 

especificidades.  

A primeira, que vai do século XIX até a primeira metade do século XX, tem 

como centro a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Inspirada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e nas discussões suscitadas à época, 

ficou conhecida como Feminismo da igualdade. A segunda onda pode ser 

observada principalmente entre as décadas de 1960 e 1980, e se concentrou em 

lutas por direitos iguais entre homens e mulheres. Nesse momento, não se buscava 

mais uma igualdade entre os sexos, mas uma igualdade na diferença. Esperava-se 

que ambos usufruíssem dos mesmos direitos, mesmo sendo diferentes. A terceira 

onda ou Pós-feminismo vai do fim do século XX até os dias atuais e busca romper 

com discussões baseadas na possível existência de uma pré-discursividade que, na 

verdade, mantêm o binarismo sexo/gênero, mesmo acreditando estar lutando contra 

essas essencialidades. Assim, reforçam o que, supostamente, querem combater. 

Butler (1956), seu principal expoente, revolucionou o pensamento feminista através 

de diversas problematizações. Chegando a negar a existência de um sexo natural, 

livre de discursos, defendeu que o próprio sexo seria uma construção discursiva.  

A justificativa para a existência de uma relação de poder entre homens e 

mulheres, sendo estes os privilegiados, baseava-se em argumentos essencialistas 

que giravam em torno de um dualismo psicofísico em que as mulheres eram 

associadas à essência e à natureza e os homens à existência e ao mundo das 

ideias. Assim, apesar das críticas, um dos pontos comuns que une as feministas é a 
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luta contra esse essencialismo que justifica as desigualdades entre os sexos, como 

afirma Valcárcel (2012): 

 
El feminismo será pariente de las filosofías de la deconstrucción, 
será pariente también de certo tipo de funcionalismos y de cierto tipo 
de individualismos. Esto viene realmente de su núcleo de formación, 
y esse núcleo es el antiesencialismo, que viene obligado por ser el 
feminismo una teoría que debe combatir contra una imposición de 
genericidad esencializada (p. 67). 
 

Tomando o essencialismo como uma constante nas lutas feministas, a 

maternidade surge como foco dessas discussões. Baseadas em ideias de que 

mulheres não têm o biológico como destino, as feministas buscam a liberdade 

argumentando que, no decorrer dos tempos, a maternidade assumiu diferentes 

significados, ocupando espaços diferenciados na vida de cada uma de acordo com 

os valores socioculturais vigentes. Para Beauvoir, a valoração dada à maternidade 

vai variar socialmente, tornando-se um fardo ou não, de acordo com os costumes. 

Em suas palavras: 

 
Quanto às servidões da maternidade, elas assumem, segundo os 
costumes, uma importância muito variável: são esmagadoras se se 
impõem à mulher muitas procriações e se ela deve alimentar e cuidar 
dos filhos sem mais ajuda; se procria livremente, se a sociedade a 
auxilia durante a gravidez e se se ocupa da criança, os encargos 
maternais são leves e podem ser facilmente compensados no campo 
do trabalho (BEAUVOIR, 1970, p. 74). 
 

Nesse mesmo sentido, Badinter (1985) defende que o valor dado à 

maternidade, na sociedade atual, é consequência direta dos pactos socioculturais 

estabelecidos. Segundo a autora: 

 
É em função das necessidades e dos valores dominantes de uma 
dada sociedade que se determinam os papéis respectivos do pai, da 
mãe e do filho. Quando o farol ideológico ilumina apenas o homem-
pai e lhe dá todos os poderes, a mãe passa à sombra e sua condição 
se assemelha à da criança. Inversamente, quando a sociedade se 
interessa pela criança, por sua sobrevivência e educação, o foco é 
apontado para a mãe, que se torna a personagem essencial, em 
detrimento do pai. Em um ou outro caso, seu comportamento se 
modifica em relação ao filho e ao esposo. Segundo a sociedade 
valorize ou deprecie a maternidade, a mulher será, em maior ou 
menor medida, uma boa mãe (BADINTER, 1985, p. 25). 
 

 Para além do enaltecimento da maternidade, também o significado dado ao 

amor materno variará em diferentes contextos temporais. Nesse sentido, Badinter 
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defende que o instinto materno é um mito e nega que ele seja inerente à condição 

feminina. 

 Gabriela Leite, também em relação ao significado dado à maternidade, pode 

ser considerada uma mulher que rompe com as amarras simbólicas, luta travada 

pelas feministas, ainda que, por afrontar os valores socialmente aceitos, a depoente 

carregasse suas contradições. Sua mãe, no entanto, impunha resistências aos seus 

posicionamentos. Filha do capataz de uma fazenda, Mathilde foi obrigada a casar 

com o filho do patrão, crupiê boêmio que sempre foi condescendente com os sonhos 

de liberdade da filha Gabriela, construindo com ela uma relação de admiração mútua 

e afetividade: 

 
Sou de um tempo em que as meninas não tinham liberdade para 
nada, e, no entanto, ele sempre teve uma grande compreensão dos 
meus problemas. Entendia minha vontade de alçar voos, meus 
planos de futuro e meu desejo secreto de ser bonita e alta (LEITE, 
2009, p. 15). 
 

 A mãe, em contrapartida, tinha uma tendência a se subordinar aos valores 

tradicionais e educava as filhas de forma rígida e distante. Morando com os avós 

paternos durante parte da infância e adolescência num casarão da família, na Vila 

Mariana, e tendo o pai ausente em boa parte do tempo, viajando para cassinos em 

todo Brasil; Gabriela já demonstrava, desde criança, ser diferente do esperado pela 

mãe, o que tornava a relação entre as duas bastante conturbada. Esta desejava que 

a filha se casasse e tivesse filhos, cumprindo com o esperado para as mulheres da 

época, mas Gabriela tinha outros objetivos. Segundo Leite (2009, p. 21), ―[...] o 

desejo de minha mãe era que eu fizesse o curso de normalista para ser professora 

da escola pública e esperar o noivo e o casamento. Mas meu objetivo era estudar 

literatura, porque queria conhecer melhor os livros, meus companheiros de solidão‖.  

 A relação com a mãe foi marcada por gestos ―educativos‖ violentos, como 

indica Leite (2009), ―Minha mãe tinha uma vara de marmelo que trouxera do interior 

para ‗nos educar‘. Apanhamos muito. Ainda tenho mágoas por aquela e por outras 

surras: vara de marmelo, fio de ferro e cinto de couro com fivela‖ (p. 19-20). Mesmo 

com tantas contradições, Gabriela compreendia as dificuldades da mãe, percebendo 

as cobranças e adversidades familiares, econômicas e sociais pelas quais passaram 

em virtude da separação dos pais: 
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Por um lado, reconheço a incompreensão de uma menina 
construindo sua personalidade. Por outro, sei o quanto minha mãe, 
por sua própria educação e por medo de falhar, bloqueou qualquer 
camaradagem e preferiu jamais confiar nos nossos sonhos. 
Sei que, assim como foi difícil para mim, também foi muito difícil para 
ela viver com uma filha que nunca concordava com suas regras e 
ordens, que tinha vergonha do seu modo caipira de falar e raiva do 
seu jeito de ser (LEITE, 2009, p. 20). 
 

 Em alguns momentos, a personagem demonstra, além de certa compreensão 

em relação às atitudes da mãe, uma admiração por ela tê-la criado, e às suas irmãs, 

praticamente sozinha, chegando a costurar para sustentá-las em função da ausência 

do pai. Segundo Leite (2009), ―Por saber costurar muito bem, minha mãe tinha 

muitas freguesas, e foi assim que, muitas vezes, – quando meu pai desaparecia por 

meses – ela conseguiu manter nossa casa em pé sem nunca faltar nada‖ (p.18). O 

sofrimento da mãe por viver na casa da sogra e ser maltratada por ela também é 

retratada pela autora. A relação abusiva é atravessada por diferenças de classe 

social, mote para os maus-tratos infligidos pela sogra, que desprezava e 

considerava inferiores as duas noras. No entanto, Mathilde, ainda que muito tímida, 

se rebelou contra a sogra, se mudando com a família para a garagem da casa. Essa 

atitude é descrita como heroica pela autora, apesar de ter trazido consequências 

difíceis para a família, afinal a mãe tornou-se ainda mais dura e inflexível. Gabriela 

sinaliza esse momento como o que marcou o início de uma relação realmente difícil 

com a mãe: 

 
Dona Mathilde, a caipira indígena e analfabeta, conseguiu mostrar 
para aquela família aristocrática que era uma mulher forte e dona do 
próprio nariz. Vovó passou a ter enorme respeito pela força de minha 
mãe, chegava inclusive a ter receio de levantar a voz com ela. 
Apesar de nossa própria casa, do quartinho de brinquedos e da 
comida fenomenal, nossa vida de crianças ficou muito mais difícil. 
Minha mãe se tornou uma pessoa rígida, de poucas palavras e 
olhares repressivos, o que até então não tinha se manifestado com 
tanta força para nós. Embora eu ainda tivesse 10 anos, começava o 
estranhamento mútuo que viveríamos até o dia em que saí de casa 
(LEITE, 2009, p. 19). 
 

 Embora fosse subordinada aos valores hegemônicos, é possível verificar que 

Mathilde não se adequou completamente a eles, tendo, ela mesma, os enfrentado 

em situações limite. Ainda assim, manteve as cobranças de que as filhas se 

moldassem ao imposto pela sociedade e não rompeu com valores tradicionais 
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essenciais. Consequentemente, a relação entre Gabriela Leite e a mãe continuou 

conflituosa, visto que a filha amadureceu e não se adequou ao esperado. 

 Com a morte da avó, a família se mudou para um bairro de periferia de classe 

média baixa de São Paulo, mas as filhas continuaram estudando na mesma escola. 

Tal fato propiciou uma maior independência para Gabriela que, apesar do forte 

controle exercido pela mãe, se rebelou e passou a ter um pouco mais de liberdade: 

 
Um dia me cansei e resolvi enfrentá-la. [...] Cheguei em casa tarde e 
com muito medo da reação de minha mãe. [...] Foi minha primeira 
grande desobediência, e a partir daí não tinha um dia em que eu não 
fizesse alguma coisa para afrontar minha mãe. Perdi uma parte de 
meu medo e resolvi que seria feliz. Estava com 14 anos, tinha muitos 
sonhos e vontade de conhecer a vida (LEITE, 2009, p. 20-21). 
 

 A educação tradicional de Mathilde não condizia com os valores de Gabriela. 

Após concluir o ginásio, não sem resistência familiar, começou a estudar à noite e 

trabalhar durante o dia, dando seguimento aos seus objetivos. Sua mãe ficava com 

todo o seu salário, sob a justificativa de que ela não saberia administrá-lo. Como só 

ficava com o dinheiro para a condução, não podia adquirir produtos que considerava 

essenciais, o que a fez procurar outro trabalho e se afastar cada vez mais da mãe. 

Muito estudiosa, dedicava grande parte do tempo que tinha vago se preparando 

para o vestibular e começou a passar algumas noites fora de casa, o que lhe causou 

ainda mais desgaste na relação familiar: ―Comecei a enfrentar mais abertamente 

minha mãe e a não voltar todos os dias para casa. Ficava na casa de amigas que 

moravam mais perto e estudava a noite toda‖ (LEITE, 2009, p. 26). 

 Sua aprovação no vestibular, ainda que em boa colocação, não teve a 

aprovação da mãe, que achava que esse não era o melhor caminho a ser seguido 

por uma mulher, ao contrário do pai que, como de costume, encarou a conquista 

com orgulho:  

 
Passar em segundo lugar no vestibular era um luxo e coroação de 
um esforço sobre-humano, mas dona Mathilde não recebeu a notícia 
com efusão, pelo contrário. Achava que mulher não precisava 
estudar tanto e a universidade, com a sua permissividade comunista, 
tirava as boas meninas do bom caminho e as fazia descrentes dos 
ensinamentos de Deus. Seu sonho era ver todas as filhas 
normalistas e, depois de terminados os estudos, casadas, boas 
esposas e mães.  
Já seu Oswaldo, quando soube, ficou muito feliz e começou a me 
apresentar a todos os seus amigos como ‗minha filha universitária da 
USP‘ (LEITE, 2009, p. 27). 
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 Gabriela sempre demonstrou ser uma pessoa crítica quanto às questões 

sociais e, em plena ditadura militar, quando o movimento estudantil fervilhava, a 

convivência com militantes de referência na política brasileira, aguçou ainda mais 

essa sua tendência. No entanto, não se adequava completamente aos pensamentos 

marxistas e comunistas. Segundo Leite (2009):  

 
Entre uma rodada e outra de pingue-pongue tentava-se realizar a 
revolução socialista no Brasil. [...] Apesar do pouco conhecimento de 
política, percebia que tudo era entusiasmo de estudantes e meu 
idealismo não chegava ao ponto de ter como horizonte a prisão e a 
tortura (p. 28). 
 

 A biografada percebe que se identificava mais com uma revolução sexual e 

se aproxima de pessoas semelhantes. No entanto, com esse grupo desenvolve 

severas críticas ao ser maltratada e exposta por um dos seus membros logo após 

manter com ele relações sexuais. Além da frustação da primeira vez, teve que lidar 

com o preconceito daqueles que julgava serem seus amigos, o que a fez perceber 

que não se adequava a nenhum movimento político, tampouco ao que acreditava 

guardar mais familiaridade: 

 
Eu não conseguia mais me ver na esquerda tradicional. Ficou claro 
para mim toda a sua caretice, a falta de coragem de se assumir e 
lutar contra preconceitos milenares e, principalmente, o desejo que 
tinham de formular verdades absolutas, o que os fazia iguais aos 
seus rivais (LEITE, 2009, p. 31). 
 

 Nesse momento, Gabriela aprofunda sua percepção de que era possível 

haver posicionamento diferente dos habituais e se direciona para viver suas 

experiências pessoais: ―Do meu jeito, fiz a minha revolução e fui em frente‖ (LEITE, 

2009, p. 31). 

 Ao engravidar pela primeira vez, a biografada expõe muitas das suas 

contradições. Supostamente moderna, não se protegia e, apesar de não desejar 

manter a gravidez, não teve coragem de abortar. Dessa maneira, percebemos como, 

apesar de romper com valores hegemônicos, mantinha contradições com as quais 

não conseguia lidar: 

 
Ironicamente, a mulher moderna que queria mudar o mundo nunca 
usou anticoncepcional, o verdadeiro revolucionário da década de 70 
e da sexualidade feminina. Transei muito com João, descobrindo os 
segredos do meu próprio corpo. Mas não tomei sequer um dos 
comprimidos mágicos. Fiquei grávida. Nunca fui de frequentar 
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consultórios médicos, e minha mãe, por vergonha ou falta de hábito, 
nunca havia me levado ao ginecologista, como é de praxe na 
adolescência. Me deu um medo, mas um medo que até hoje só de 
pensar fico assustada outra vez. Tinha que agir, fazer alguma coisa, 
mas não tinha a menor ideia do quê. [...] Cheguei a pensar em fazer 
um aborto, mas foi só um pensamento. A minha modernidade era tão 
capenga que eu sequer sabia aonde ir e a quem procurar (LEITE, 
2009, p. 35). 
 

 Tais contradições foram abordadas por Beauvoir (1970) quando afirmou ser a 

mulher, de tal forma, direcionada a reproduzir o esperado culturalmente que, mesmo 

tendo diversas características diferentes do previsto pela sociedade patriarcal, 

facilmente é coagida a se enquadrar. Dessa forma, a maternidade é quase uma 

obrigatoriedade. De acordo com Beauvoir (1970): 

 
Não seria possível obrigar diretamente uma mulher a parir: tudo o 
que se pode fazer é encerrá-la dentro de situações em que a 
maternidade é a única saída; a lei ou os costumes impõem-lhe o 
casamento, proíbem as medidas anticoncepcionais, o aborto e o 
divórcio (p. 79). 
 

 Apesar dos desejos iniciais, o sentimento de Gabriela em relação à filha, 

Alessandra, foi de afeto, como ela mesma relata: 

 
Fiquei muito emocionada quando me levaram aquela bonequinha 
linda e saudável, pesando 2,9 quilos, com 51 centímetros. Era uma 
vitoriosa, tinha conseguido ficar escondida, apertada pela cinta por 
nove meses, e agora saía perfeita, ilesa de todas as inconsequências 
de uma jovem imbecil (LEITE, 2009, p. 36-37). 
 

 Devido à forma de pensar da mãe, Gabriela escondeu sua gestação durante 

todo o tempo e, como era esperado, Mathilde impôs uma série de condições para 

que Gabriela e a filha continuassem morando na casa da família após o parto: 

 
Ela iria cuidar da Alessandra durante o dia, e como eu saía do 
trabalho às seis horas da tarde, deveria estar em casa, devido à 
distância, todos os dias até as oito horas e nem um minuto a mais. 
Faculdade, nem pensar. Segundo ela, tudo o que me acontecera 
tinha a ver com as más companhias e ideias comunistas que me 
colocaram na cabeça naquele antro de gente perdida. Agora eu era 
mãe e teria que assumir minhas responsabilidades. Se tudo desse 
certo e eu trilhasse o caminho do bem dali em diante, poderia até 
acontecer de algum homem se compadecer de mim e se casar 
comigo, assumindo a paternidade da Alessandra (LEITE, 2009, p. 
39). 
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 Mais uma vez, podemos perceber os valores tradicionais que permeavam a 

família de Gabriela, e o quanto não era simples abandoná-los completamente. 

Devido ao impacto da gravidez, Gabriela afirma que não se sentia em condições de 

contestar o que lhe estava sendo imposto. O misto de sentimentos que unia Gabriela 

e sua mãe parece influenciar nas indecisões e dúvidas carregadas pela filha. Dessa 

forma, ela passa a se dedicar exclusivamente à filha e ao trabalho, seguindo as 

ordens da mãe, o que tornou a relação entre elas mais amena. No entanto, as 

lembranças da universidade e dos sonhos que havia deixado para trás mantinham-

se vivas.  

 Gabriela nutria forte apreço pelo conhecimento, o que a fez optar por estudar 

filosofia e sociologia, enquanto sua mãe alimentava a ideia de uma educação 

feminina semelhante às dominantes até o início do século XIX, quando apenas as 

preciosas tiveram acesso a uma educação intelectual. Nesse tempo, era negado às 

mulheres todo conhecimento que não estivesse relacionado à religião ou aos 

afazeres domésticos. Badinter (1985), ao descrever a trajetória das preciosas, define 

bem a educação da época: 

 
Para melhor avaliar o caminho percorrido por algumas dessas 
mulheres [as preciosas], é preciso lembrar que toda educação 
propriamente intelectual lhes era proibida. Na escola, em casa ou no 
convento, evitava-se desenvolver esses espíritos. E mesmo se 
houve, aqui e ali, pequenas modificações de programa, o conteúdo 
do ensino das meninas foi de uma mediocridade espantosa até a 
primeira metade do século XIX, pois a finalidade era sempre a 
mesma: fazer delas esposas crentes, donas-de-casa eficientes.  
Num internato ou num convento do século XVII, ensinava-se mais ou 
menos a ler e escrever, mas o essencial do ensino se dividia entre os 
trabalhos de agulha e os cursos de religião (p. 109). 
 

 A frustração por ter deixado seus sonhos para traz, somada à imposição da 

mãe para que escolhesse entre pedir perdão ou ir embora, na única noite em que 

decidiu sair com os colegas de trabalho, parecem ter sido o estopim para que 

Gabriela decidisse deixar a filha, optando pela liberdade:  

 
[...] abriu a porta e colocou a minha mala do lado de fora: ‗Eu te 
avisei que tudo mudou desde o nascimento da Alessandra. Não 
quero ter na minha casa uma filha malfalada pela vizinhança e dando 
maus exemplos para a própria filha. Ou age como eu quero ou não 
mora mais aqui.‘ E fechou a porta novamente. [...] Eu tinha duas 
opções: ir embora de vez deixando minha filha ou então bater de 
novo na porta e pedir perdão por ter me atrevido a um pouquinho de 
divertimento. [...] Com o dia claro, resolvi ir embora. [...] Minha filha já 



87 
 

estava com quase um ano. Foi muito, muito difícil renunciar a ela. 
Mas naquela hora não encontrei outra saída. Eu estava vivendo uma 
situação falsa e não me considerava uma mulher sem futuro. Por que 
deveria renunciar à minha juventude e aos meus sonhos, que a essa 
altura eu nem sabia mais quais eram? [...] Decidi ir atrás de mim 
mesma e assumir o egoísmo e o risco de ser uma mulher livre, sem 
saber ao certo o que era liberdade (LEITE, 2009, p. 40-41). 
 

 Gabriela não se via como uma mulher sem futuro semelhante às que viveram 

até o século XIX, seguindo uma vida destinada ao lar e à família, de acordo com as 

determinações de sua mãe. Segundo Sacramento (2011): ―Enquanto a mulher 

ocupava o espaço da invisibilidade, ‗mulher-mãe, guardiã dos lares, mãe extremosa‘, 

deixava o espaço público livre para que o homem transitasse‖ (p. 35), mas Gabriela 

não desejava o espaço da invisibilidade. 

 No entanto, ainda que tenha optado pela liberdade, rompendo com as 

amarras simbólicas que prendem as mulheres à maternidade e aos valores 

dominantes com os quais, muitas vezes, não compactuava, Gabriela deixa ―pistas‖ – 

ao afirmar que decidiu ―assumir o egoísmo‖ – da contradição pela qual passava ao 

optar por um caminho que não era o socioculturalmente esperado, tampouco o 

defendido por sua mãe. A busca por ―pistas‖ é uma estratégia utilizada por nós, 

inspirados nos estudos de Ginzburg (1989), para encontrar sinais que nos permitam 

apreender minúcias da personagem: 

 
Nos três casos, pistas talvez infinitesimais permitem captar uma 
realidade mais profunda, de outra forma inatingível. Pistas: mais 
precisamente, sintomas (no caso de Freud), indícios (no caso de 
Sherlock Holmes), signos pictóricos (no caso de Morelli) (p. 150). 
 

 Morelli, para distinguir quadros originais de suas cópias, se valia de detalhes, 

minúcias que aos olhos de leigos, provavelmente, passariam despercebidas. Ainda 

que tenha sofrido duras críticas, sua busca por pistas também tem semelhanças às 

utilizadas por Sherlock Holmes, atribuídas por seu criador, Arthur Conan Doyle; e às 

técnicas psicanalíticas utilizadas por Freud. Este último, inclusive, declarou em seu 

ensaio sobre o Moisés de Michelangelo a influência que sofreu de Morelli. Aos olhos 

mais distraídos, alguns detalhes podem parecer sem significado, mas nosso esforço 

é o de nos ater a eles para tentar desvendar possíveis traços da personagem. 

―Assumir o egoísmo‖, nesse caso, parece ser uma pista que nos leva a contradições 

vividas por Gabriela. Ainda que opte por abandonar a filha aos cuidados de sua 
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mãe, a personagem demonstra que os valores com os quais tentava romper 

rondavam suas escolhas. 

 Gabriela tenta rever a filha algumas vezes, sem sucesso: ―Uma ou outra vez 

eu faltava o trabalho e ia na casa da minha mãe tentar ver minha filha. Mas eles 

formavam uma verdadeira barreira para me impedir de vê-la, e com o tempo eu fui 

entregando os pontos‖ (LEITE, 2009, p. 63). Sua segunda gravidez, também sem 

planejamento, faz com que a personagem pense, novamente, em realizar um aborto, 

mas não tem coragem. Ela própria percebe o quanto pode ser perturbador ir a 

contrapelo dos valores socioculturais e, sobretudo, cristãos: 

 
Fiquei grávida. Minha primeira reação foi ir direto para uma clínica de 
aborto, mas não sei por que carga-d‘água não passei da porta, 
desisti. Não era preconceito, mas talvez o efeito da educação 
católica fosse profundo demais para eu segurar aquela onda sozinha. 
Ingenuamente, subestimei a importância de levar uma amiga que 
pudesse me dar apoio moral (LEITE, 2009, p. 67-68). 
 

 Depois do nascimento, aceita a proposta de um casal de lésbicas, com o qual 

convivia, de cuidarem da filha para que voltasse a trabalhar: 

 
Quando acabou o período do resguardo, voltei para a zona. A minha 
filha ficou morando com a Terezinha e a Ana, e aquilo era um alento 
para mim. As duas adoravam a menina, a tratavam com tanto amor e 
carinho que eu não tinha a menor preocupação. Duas vezes por 
semana eu passava no supermercado, me munia de dezenas de 
potinhos Nestlé e atravessava São Paulo inteira de ônibus até 
Brasilândia (LEITE, 2009, p. 69). 
 

 Em Badinter (1985), conseguimos perceber uma multiplicidade de 

possibilidades de funcionamento das necessidades e construções de relações 

maternais, diferentemente do que a sociedade tenta instituir. Certas mulheres 

podem desejar muito uma gravidez e uma convivência diária com o bebê, realizando 

a amamentação, os cuidados básicos, mas algumas podem preferir que sejam 

cuidados por outras mulheres, não ter nenhuma vontade de amamentar e até 

podem, simplesmente, não desejar ser mães. De acordo com essa autora, o amor 

materno:  

 
[...] como todo sentimento, é incerto, frágil e imperfeito. 
Contrariamente aos preconceitos, ele talvez não esteja 
profundamente inscrito na natureza feminina. [...] A ternura existe ou 
não existe. As diferentes maneiras de expressar o amor materno vão 
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do mais ao menos, passando pelo nada, ou o quase nada 
(BADINTER, 1985, p. 22-23). 
 

 Outro fato constatado é que os valores socioculturais envolvidos na 

maternidade sofrem influência das religiões, mas também podem variar de acordo 

com as necessidades político-econômicas vigentes. Um exemplo disso são as 

políticas natalistas da França, demonstrando que, de acordo com a necessidade de 

se estimular ou não o aumento dos nascimentos, relacionado a um índice 

demográfico maior ou menor ou ao valor que se atribui a um número maior ou menor 

de habitantes, vai influenciar a maneira como o Estado estimulará ou não o uso de 

contraceptivos, liberará ou não o aborto e assim por diante. Dessa forma, 

percebemos que a maternidade sofrerá diferentes influências na indicação dos 

caminhos a serem seguidos pelas mulheres nos diferentes países, em diferentes 

momentos históricos, de acordo com os interesses das classes dominantes, como 

constatado por Thébaud (2003): 

 
[...] a passagem, no âmbito do Estado, do poder público e de suas 
elites, de uma postura de relativa indiferença demográfica no século 
XIX (o número de habitantes não é assunto do Estado) para a 
consciência e a afirmação de que a potência de um país se mede 
pelo número de habitantes e, a partir disso, para a implementação de 
uma política natalista (p. 119). 
 

 Assim, a maneira como Gabriela conviverá e sentirá afetos e necessidades 

relacionados à maternidade, sofrerá influências, podendo causar diferentes efeitos 

sobre ela. Em algumas situações, ela alega sentir falta da filha, que estava proibida 

de visitar, em contrapartida, relata que, apesar de não haver proibição, não visitava 

mais a segunda filha: ―Minha segunda filha já estava com seus 5 ou 6 aninhos. Eu já 

não ia mais a São Paulo mas tinha notícias dela por parte das minhas amigas 

Terezinha e Ana Maria‖ (LEITE, 2009, p. 115). A autora conclui que não foi uma boa 

mãe e não queria ter tido filhos, mas acabou cedendo às pressões sociais. Afirma 

ser uma boa ―quase-mãe‖ para o enteado, filho do companheiro com quem viveu até 

sua morte, mas lamenta a maternidade em sua vida, vendo-a como ruim para si e 

para as filhas. Em suas palavras: 

 
Eu não devia ter tido filhos. Não tenho vocação nenhuma para ser 
mãe e acabei cedendo às pressões, à imposição de que a mulher 
tem que ter filhos. Isso não quer dizer que eu esteja maldizendo 
minhas filhas. Elas são boníssimas pessoas e, a bem da verdade, 
nunca foram um fardo para mim. Eu é que sou um fardo para elas, 
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tenho certeza. Sei que não sou boa mãe. Não sou a mãe que 
ninguém desejaria ter. Embora, sem imposições, eu seja uma quase-
mãe muito boa para o Rafael. Eu pensei o tempo todo sobre isso 
durante a minha vida. Como mãe, eu, que agora também sou avó, 
nunca consegui ser nem metade do que pude ser para os outros. 
Fico triste por ter me imposto como mãe para minhas filhas. É 
estranho isso, mas é verdade (LEITE, 2009, p. 156). 
 

 O fato de ceder às pressões sociais, sendo, em algumas situações, seduzida 

por elas, não só pode ser observado em sentimentos relacionados à maternidade, 

como também no que se acredita por realização pessoal e felicidade. Quando a 

autora é pedida em casamento pelo pai de uma de suas filhas, essa influência dos 

modelos sociais de felicidade é perceptível. Ela, mais uma vez, sustenta o quanto 

pode ser difícil fugir das amarras simbólicas impostas pelos valores culturais 

dominantes:  

 
[...] me fez uma proposta impressionante. Era muito simples. O 
primeiro passo era ir morar com ele. [...] Uma vez aceita essa 
proposta, bastava que eu deixasse a zona para todo o sempre. Uma 
vez deixando a zona, bastava esquecer definitivamente meu 
passado, passando uma borracha na mancha que havia em minha 
vida. E nunca, nunca mais falaria sobre isso com quem quer que 
fosse. Assim eu ganharia o prêmio de me tornar imediatamente uma 
mulher de respeito, a mãe da filha dele.  
Sim, era um absurdo. Acontece que toda pessoa sonha em ter 
alguém. Ter alguém, uma vida junto, uma família feliz. Ainda por 
cima, ele me acenava com uma real possibilidade de, uma vez 
mudando de vida, ter o perdão da minha mãe e a minha primeira filha 
de volta.  
Passei a sonhar com tudo isso e aceitei. Aceitei feliz como uma 
Cinderela. Toda mulher tem um dia de Cinderela. É difícil fugir da 
nossa cultura o tempo todo. [...] Liguei para minha irmã, pedi que ela 
contasse para minha mãe. E sonhei, sonhei, sonhei. Como a mais 
pobre mortal, acreditei que era a mulher mais feliz do mundo (LEITE, 
2009, p. 73). 

 
 Em relação a esse fato, fica evidente a dificuldade encontrada por Gabriela 

para atingir determinados objetivos sem se submeter aos valores patriarcais. Para 

ter um companheiro, ser respeitada e viver feliz com suas filhas, teria que abdicar do 

seu passado e se enquadrar em princípios absurdos para ela. Ao aceitar a proposta, 

percebemos as dificuldades encontradas pelas mulheres para viver a contrapelo das 

exigências sociais impostas ao seu gênero. Durante muito tempo ela sustentou seus 

valores, mas, nesse momento, acabou cedendo. O tempo que viveu com o 

companheiro lhe trouxe a ilusão de poder se adequar aos padrões, mas a felicidade 

oferecida pelo patriarcado pressupunha ser traída, fato que a fez desistir. 
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Em relação à prostituição, a escolha pela profissão parece ter relação com 

seus questionamentos às diferenças entre o masculino e o feminino e entre as 

possibilidades e caminhos que eram destinados, pela sociedade, um e outro, 

principalmente no que tange à sexualidade: 

 
Passei a ir sempre ao Redondo para poder conversar com mais 
liberdade sobre a vida e as mudanças da época. Precisava de novos 
ventos e novos papos. Eu tinha fome de entender a complexidade de 
uma formação baseada em valores católicos, e por isso conversava 
muito. Queria fazer sexo e exercer minha sexualidade sem culpa. 
Queria abraçar, beijar, conhecer melhor o corpo masculino, seus 
desejos e suas fantasias. Queria ser uma mulher desejável, usar 
calcinhas e sutiãs vermelhos, sentir os homens em meu corpo, 
transar muito e nunca me fartar. Não queria casar nem viver junto 
com ninguém. Somente ver e sentir muitos homens me desejando. 
Por que eu não poderia viver como eles, que sempre estavam com 
mulheres diferentes? Por que nós, mulheres, tínhamos que nos 
contentar em ter um único homem ao longo de toda a vida? Eu 
queria ter a liberdade sexual deles e não sabia por onde começar 
(LEITE, 2009, p. 42). 
 

 Assim, o mundo da prostituição passou a chamar sua atenção: 

 
Entre o bar Redondo e o luxuoso hotel Hilton havia uma boate de 
prostituição extremamente chique: La Licorne. Ela teve seu auge nos 
anos 70 e 80, quando reunia homens riquíssimos e as prostitutas 
mais bonitas do Brasil. A movimentação das mulheres começou a me 
chamar a atenção. Elas chegavam nos melhores carros, com 
vestidos longos muito sensuais, bem maquiadas e perfumadas, com 
a aura das divas do cinema de Hollywood. Entravam na boate e eu 
ficava imaginando o que acontecia lá dentro. [...] comecei a me 
imaginar como elas, saindo de um carro, elegante e perfumada, 
dando tchauzinho para os meus amigos do Redondo e entrando 
maravilhosa na boate para atender meus homens. Percebi que, se 
eu quisesse, poderia mudar radicalmente de vida (LEITE, 2009, p. 
44). 
 

 Pode-se observar que seu interesse pela prostituição iniciou quando ela 

começou a pensar em seus desejos sexuais e a percebê-los incompatíveis à 

sociedade, semelhante às matronas que não podiam se entregar às suas fantasias 

mais devassas e acabavam por se tornar prostitutas, em fins do século I e início do 

II, em Roma, como foi descrito por Beauvoir (1970): ―Mas há muitas mulheres que se 

opõem à maternidade e multiplicam os divórcios; as leis continuam a proibir o 

adultério: algumas matronas chegam a inscrever-se entre as prostitutas para não 

serem perturbadas em suas devassidões‖ (p.117). 
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 No entanto, quando decide se prostituir, o primeiro cliente desperta os valores 

dominantes internalizados por Gabriela, que pensa em desistir:  

 
Sentei na cama e fiquei olhando para o homem sem saber o que 
fazer. Ele me perguntou se eu era nova na casa. Expliquei que era 
minha primeira vez na zona e ele, meu primeiro cliente. ‗Todas dizem 
a mesma coisa‘, disse ele, rindo e já começando a tirar a roupa. Eu 
continuava sentada sem saber o que fazer, e foi aí que ele constatou 
a minha total inexperiência. Só de cueca, sentou-se ao meu lado e 
me abraçou. Instintivamente, me afastei com nojo e comecei a 
chorar. Ele viu que, de fato, eu não estava mentindo. Vestiu a roupa 
me olhando, tirou um dinheiro do bolso e me deu: ‗Vá pra casa, aqui 
não é lugar pra você!‘ 
Naquele dia fiquei profundamente comovida com aquele 
desconhecido que estava preocupado comigo, e até cheguei a 
pensar que, de fato, ali não era meu lugar (LEITE, 2009, p. 46). 
 

 Aquele homem trouxe à tona o pensamento dominante de mulher casta e 

pura com o qual foi educada e que se apresentava como um simbolismo difícil de 

romper. Não foi apenas na primeira vez que a autora demonstrou sua dificuldade em 

se desvencilhar das amarras socioculturais: 

 
Mas apesar de toda a disposição para trabalhar na prostituição, eu 
ainda enfrentava muitas contradições internas. Estava muito difícil 
encarar o significado da minha opção radical de vida. Ainda me 
sentia perdida, sem saber se continuava ou não. Me deparei com 
meus próprios preconceitos e estigmas. Apesar de estar ganhando 
dinheiro, me sentia suja e envergonhada pelo que estava fazendo 
(LEITE, 2009, p. 47). 
 

 Tal sentimento em relação à prostituição associa-se aos significados 

negativos atribuídos à profissão. Beauvoir (1970) resgata parte dessa 

representação: 

 
Em Paris, as mulheres de petit gouvernement trabalhavam em 
lupanares a que chegavam pela manhã e deixavam à noite após o 
toque de recolher; residiam em certas ruas de que não tinham o 
direito de se afastar. Na maioria das outras cidades, as casas de 
tolerância situavam-se fora dos muros. Como aos judeus, obrigavam-
nas a usar vestimentas e insígnias distintivas. Na França, a mais 
geralmente empregada era uma agulheta de determinada cor 
suspensa a um dos ombros; comumente a seda, as peles, os 
adornos das mulheres honestas eram-lhes vedados (p. 127). 
 

 No entanto, o desejo de Gabriela Leite de tornar-se prostituta foi mais forte do 

que as amarras sociais: 
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[...] Percebi que se continuasse sentada na cama olhando feito uma 
boba um homem se despir, eu não seria uma boa prostituta. Ora, 
estava ali para transar e tinha que transar. [...] Sequei as lágrimas e 
voltei à porta para aquela multidão de homens subindo e descendo 
escadas enquanto as mulheres diziam: ‗Vem cá, meu benzinho.‘ [...] 
O segundo cliente foi mais fácil (LEITE, 2009, p. 46). 
 

 Dentro daquele novo universo de experiências, depara-se com os mistérios 

da prostituição, que a motivam:  

 
[...] Ele veio para cima de mim e gozou. Depois me pagou, mas disse 
que não tinha gostado, que eu era muito fria e sequer tinha gozado. 
Meu Deus, como é que eu iria gozar com um homem que nunca 
tinha visto mais gordo e de quem sequer sabia o nome? Era difícil 
ser puta, não bastava abrir as pernas e pronto, estava tudo resolvido. 
Longe disso. Havia mais e eu queria aprender (LEITE, 2009, p. 46). 
 

 Ela afirma que alguns homens procuram prostitutas para realizar fantasias 

exóticas: ―Tem uns caras na zona que passam a ser conhecidos das mulheres por 

serem frequentadores assíduos. Especialmente quando têm uma fantasia‖ (LEITE, 

2009, p. 60). E revela o quanto a prostituição é utilizada pelos homens como um 

espaço para concretizar desejos que acreditam não deverem ser realizados com 

suas esposas por serem mulheres dignas: 

 
Normalmente esses homens são casados e passam a vida inteira 
com uma mulher que jamais conhece esse outro lado da sua 
personalidade. Muitas vezes perguntei a eles: ―Você faz essas coisas 
com a sua mulher?‖ E me respondiam sempre: ―Não, minha mulher é 
a mãe dos meus filhos. Eu respeito ela.‖ A relação entre um homem 
e uma mulher, principalmente as antigas, pode cair num poço de 
solidão. E o mundo das fantasias, que é imenso, pode ser um 
antídoto para o problema (LEITE, 2009, p. 60). 
 

 Esse paralelo entre esposa e prostituta pode ser observado desde tempos 

remotos. Aos olhos da sociedade, as esposas devem ser respeitadas e, com elas, 

não se devem realizar desejos e fantasias, que são considerados como 

desrespeitosos de serem praticados com a ―mãe de seus filhos‖. Para isso serviam 

as prostitutas. Nesse sentido, podemos perceber como tende a ser o imaginário 

social em relação à maternidade e ao casamento: oposto ao prazer. Enquanto a 

maternidade é, de certa forma, sacralizada, a prostituição é profanada. Em Beauvoir 

(1970), temos que ―[...] o casamento tem como correlativo imediato a prostituição‖ (p. 

323). Essa autora cita Montaigne, quando conta que os reis da Pérsia levavam as 

esposas às festas, mas quando o vinho aguçava seus apetites sexuais desregrados, 



94 
 

estes ordenavam que as esposas voltassem aos lares e que as prostitutas, mulheres 

que não eram dignas de respeito, fossem satisfazê-los. Esse imaginário que 

contrapõe a representação da esposa e da prostituta é tratado nas palavras 

Beauvoir (1970): 

 
É preciso que haja esgotos para assegurar a salubridade dos 
palácios, diziam os Padres da Igreja. [...] a existência de uma casta 
de "mulheres perdidas" permite tratar as "mulheres honestas" com o 
mais cavalheiresco respeito. A prostituta é o bode expiatório; o 
homem liberta-se nela de sua turpitude e a renega. Quer um estatuto 
legal a coloque sob a fiscalização policial, quer trabalhe na 
clandestinidade, é ela sempre tratada como pária (p. 323). 
 

 No entanto, a imagem negativa relacionada às prostitutas não foi uma 

realidade sempre presente nas diversas culturas. Roberts (1998) sinaliza que a 

origem da prostituição se deu na pré-história, que ela denomina como pré-

patriarcado. Nessa época, as mulheres eram participantes da cultura de maneira 

muito mais significativa que os homens. Sendo consideradas criadoras da força da 

vida e adoradas como a Grande Deusa, ocupavam o centro das atividades sociais e 

controlavam sua própria sexualidade: 

 
Evidências das culturas contemporâneas da Idade da Pedra sugerem 
que as mulheres eram autônomas e desinibidas em sua expressão 
sexual; e as varinhas de contar (do paleolítico), antigos calendários 
lunares, mostram as mulheres mais antigas do mundo já controlando 
a sua fertilidade seguindo a sua periodicidade menstrual. Como os 
homens eram ignorantes do papel que desempenhavam na 
procriação, não havia a obsessão pela paternidade (definida aqui 
como a posse do homem sobre sua prole) que se tornaria típica mais 
tarde, nas culturas patriarcais. A unidade básica da vida social era 
matrifocal, centralizada nas mães e em seus filhos (ROBERTS, 1998, 
p.21). 
 

 Assim, na pré-história, denominada por Roberts (1998) como pré-patriarcado, 

a sociedade era matriarcal, ou seja, organizada em torno da imagem feminina, em 

que a mulher era adorada como deusa e ocupava o centro da atividade social. 

Nesse momento, rituais sexuais eram realizados pelas sacerdotisas dos templos e 

essa prostituição sagrada era o foco do ritual religioso. O estigma carregado pelas 

prostitutas, nos dias atuais, não existia, tendo iniciado, posteriormente, em torno de 

3000 a.C., quando homens nômades tomaram consciência do papel masculino na 

procriação e passaram a invadir territórios matriarcais, competindo pela soberania e 

pelo poder. Desse momento em diante, diversos estereótipos foram dados às 
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prostitutas, de acordo com as necessidades e interesses dos homens, sejam eles 

econômicos, ou simplesmente sexuais.  

 Beauvoir (1970), ao traçar um histórico sobre a prostituição, ratifica a visão da 

prostituta como uma espécie de profissional que mantém os casamentos tradicionais 

―salvos‖ das fantasias, consideradas como nocivas para a manutenção dos valores 

dominantes: 

 
Relegadas hipocritamente à margem da sociedade, as prostitutas 
desempenham papel dos mais importantes. O cristianismo despreza-
as mas as aceita como um mal necessário. ‗Suprimi as prostitutas, 
diz Santo Agostinho, e perturbareis a sociedade com a libertinagem.‘ 
E posteriormente Santo Tomás — ou o teólogo que assinou com 
esse nome o livro IV do De regimine principium — declara: ‗Eliminai 
as mulheres públicas do seio da sociedade, e a devassidão a 
perturbará com desordens de toda espécie. São as prostitutas, numa 
cidade, a mesma coisa que uma cloaca num palácio; suprimi a 
cloaca e o palácio tornar-se-á um lugar sujo e infecto.‘ [...] A 
organização da sociedade tornava a prostituição necessária. ‗As 
prostitutas, dirá pomposamente Schopenhauer, são os sacrifícios 
humanos no altar da monogamia.‘ E um historiador da moral 
europeia, Lecky, formula a mesma ideia: ‗Tipo supremo do vício, são 
a guarda mais ativa da virtude‘ (p. 127-128). 
 

 Dessa forma, percebemos que a prostituição, tanto quanto a maternidade, 

sofrem influências culturais, não podendo ser consideradas questões distintivas 

entre boas ou más meninas. A mulher será considerada boa ou má, caso se 

enquadre ou não nos valores determinados socialmente. Dessa forma, para 

analisarmos a vida e a história de Gabriela Leite, é preciso que a tenhamos 

contextualizada, para que, dessa forma, seja possível considerar se ela pode ser 

vista como alguém que assenhorou-se do seu destino ou não. 

 É inegável que os ganhos financeiros influenciaram sua escolha profissional e 

ela os define como uma das razões para escolher a prostituição como atividade 

laboral: ―[...] naquele dia voltei para o pensionato na Amaral Gurgel, onde morava, 

com um bom dinheiro. Num único dia ganhei o que ganhava por mês no meu 

emprego na Shell‖ (LEITE, 2009, p. 46). No entanto, em vários trechos do livro, 

defende a prostituição como uma escolha que está relacionada ao prazer em 

exercer uma atividade laboral. Ao passar pela experiência de atender um cliente 

portador de deficiência, Gabriela relata:  
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Nunca teria vivido uma experiência assim se não fosse prostituta. [...] 
Essas pessoas se tornam importantes para nós. Toda prostituta tem 
clientes assim. Nem todas percebem que esse é um privilégio da 
nossa profissão, que é uma das suas partes mais nobres, esse 
aprendizado da solidariedade, da quebra de preconceitos tão 
enraizados na sociedade, que cultua o belo e exclui a diferença 
(LEITE, 2009, p. 61). 
 

 Além disso, quando a autora começa a se interessar pela luta pelos direitos 

de sua categoria profissional, demonstra como não só ela tinha prazer em ser 

prostituta, apesar da representação social negativa que a profissão possuía na 

sociedade. 

 Em entrevista para Marília Gabriela no programa ―De frente com Gabi‖, 

publicada no dia 03/11/2011, Gabriela Leite afirma: ―Enquanto a gente viver nessa 

sociedade que tem dificuldades pra viver a sua sexualidade, a prostituta vai 

existir.‖28, defendendo que a prostituição está mais relacionada à sexualidade do que 

a questões econômicas. Nessa mesma entrevista ela, inclusive, afirma não acreditar 

que existam pessoas que não tenham nenhuma opção. Ela acredita que as 

mulheres optam pela profissão de prostituta, mas a sociedade tem dificuldade em 

encarar essa verdade:  

 
Ou pra tentar esconder um pouquinho, né? [...] medo. O seu medo. 
É. [...] eu... depois de tantos anos vivendo todas estas questões, eu 
acho que o que incomoda muito é saber que existem mulheres que 
transam por dinheiro, né? E transam com todos os homens. Isso... 
isso faz mal pros homens principalmente. E pras mulheres também, 
né? [...] São ameaças. É. [...] para os dois. [...] E, no entanto, eles 
precisam da existência dessa prostituta, né? É tão contraditório. [...] 
senão já tinha acabado.29 
 

 Em entrevista anterior, publicada em 21/04/2011, no programa ―Provocações‖, 

Gabriela relata a Antônio Abujamra que: 

 
Até porque Marx, ele... ele trabalha a história do... do lumpesinato, 
que as prostitutas são lumpem e tal, né? Ele nunca conseguiu. 
Porque pra se explicar a prostituição tem que entrar na discussão 
sobre a sexualidade, não na... não na questão econômica. O 

econômico é uma bobagem perante tudo isso‖.
30

 

                                                             
28

 Entrevista dada a Marília Gabriela no programa De frente com Gabi, SBT Online, publicado em 

03/11/2011 (6:07-6:15 min.) 
29 

Entrevista dada a Marília Gabriela no programa De frente com Gabi, SBT Online, publicado em 
03/11/2011. (9:18-10:01 min.) 
30 

Entrevista dada a Antônio Abujamra no programa Provocações, TV Cultura Digital, publicado em 
19/04/2011. (3 min. e 14 seg. a 3 min. e 34 seg.) 
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 E demonstra indignação por não ser respeitada: ―[...] as pessoas não 

aceitavam meu modo de vida e minha profissão‖ (Leite, 2009, p.105), além de 

expressar sua discordância dos valores dominantes: ―Não aceito a visão moralista 

de que uma mulher séria é aquela que tem um único homem e passa a vida 

recatadamente cuidando dos filhos‖ (Leite, 2009, p. 106). Cita que prostitutas eram 

rotuladas como mulheres que viviam em meio à violência e a doenças venéreas e 

que, quando voltou a trabalhar, após ter feito uma cirurgia, os clientes achavam que 

as sequelas pós-operatórias eram marcas de violência física sofrida por ela devido à 

profissão: 

 
Voltei a trabalhar, agora tendo que explicar aos novos clientes o que 
era aquela imensa cicatriz. Eles sempre achavam que era resultado 
de uma facada. Sim, porque puta, além de doença venérea, não tem 
outras doenças, somente sequelas de brigas. Assim pensam as 
pessoas, é esse o estigma (LEITE, 2009, p. 112). 
 

 Em 1857, Parent-Duchâtelet afirmou ser a falta de trabalho a principal causa 

da prostituição. Mas em inquérito, o Dr. Bizard associa a prostituição a mulheres que 

se entregaram ao primeiro homem que lhes apareceu, ―Muitos inquéritos concordam 

a esse respeito: há muitas mulheres que se deixam deflorar pelo primeiro que 

aparece e que acharão em seguida natural entregar-se ao primeiro que surgir‖ 

(BEAUVOIR, 1970, p. 328). Em outro momento da mesma obra, reafirma a 

associação entre prostituição, falta de opção, perda da virgindade seguida de 

abandono e problemas econômicos, como notamos no trecho a seguir: 

 
Em 1857, Parent-Duchâtelet verificara que, em 5.000 prostitutas, 
1.441 tinham sido influenciadas pela pobreza, 1.425 seduzidas e 
abandonadas, 1.255 abandonadas e deixadas sem recursos pelos 
pais. Os inquéritos modernos sugerem mais ou menos as mesmas 
conclusões. A doença leva muitas vezes à prostituição a mulher 
incapacitada para um trabalho verdadeiro, ou que perdeu seu lugar; 
ela destrói o equilíbrio precário do orçamento, obriga a mulher a 
inventar apressadamente novos recursos (BEAUVOIR, 1970, p. 327).  
 

 No entanto, ao retratar as hetairas é que Beauvoir (1970) parece se aproximar 

mais do que defende Leite (2009). Quando fala dessas mulheres que exercem sua 

profissão para atingirem sua máxima liberdade, equiparando-se aos homens e 

tornando-se sujeitos, é que Beauvoir (1970) desvenda o que parece ser o verdadeiro 

significado da prostituição para Gabriela Leite:  
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Na França, a mulher que se nos afigura mais virilmente independente 
é talvez Ninon de Lenclos. Paradoxalmente, essas mulheres que 
exploram ao extremo sua feminilidade criam para si uma situação 
quase equivalente à de um homem; partindo desse sexo que as 
entrega aos homens como objeto, reencontram-se como sujeitos. 
Não somente ganham a vida como os homens, mas ainda vivem em 
uma companhia quase exclusivamente masculina; livres de costumes 
e de propósitos, podem elevar-se – como Ninon de Lenclos – à mais 
rara liberdade de espírito (BEAUVOIR, 1970, p. 337). 
 

 O que se percebe, é que ser livre; exercer a profissão que lhe dá prazer, 

lidando com homens, que a autora afirma adorar ―Adoro os homens. Gosto de estar 

com eles, e não conheço homem feio. Todos são bonitos: cada um com seu cheiro 

característico, seu andar, seu modo de olhar‖ (LEITE, 2009, p. 8); e falar o que 

pensa, tornando-se, verdadeiramente, sujeito, como o são os homens; são as 

razões que levam a biografada a optar por uma vida que não se enquadra aos 

valores de uma sociedade que se organiza sob a égide do patriarcado. 

 Nesse sentido, é possível inferir que, a despeito das contradições vividas por 

Gabriela Leite, trata-se de uma mulher que rompeu com paradigmas significativos de 

sua época. Vivendo em busca da liberdade, a contrapelo dos valores tradicionais, 

ela fez suas escolhas direcionando-se para a realização de seus sonhos. Como é 

perceptível em suas próprias palavras: 

 
Existe uma terceira coisa que eu prezo muito. Talvez seja a que mais 
prezo, aliás. É a liberdade. Liberdade de pensar diferente, de vestir 
diferente, de se comportar diferente... Não sei direito de onde veio 
essa minha paixão pela liberdade (minha vida é feita de muitas 
certezas, mas também de infinitas dúvidas e contradições), mas ela 
veio para ficar. [...] Fui, sou e vou continuar sendo responsável pelos 
meus atos. O que pensar sobre eles é resultado do conceito de vida 
de cada um. Enquanto eu puder continuar exercendo minha 
liberdade, não tenho com o que me preocupar (LEITE, 2009, p.9). 
 

 Assim, mesmo tendo duas filhas, por não ter conseguido romper com 

algumas amarras simbólicas, ela nunca teve a maternidade como centro. Seu foco 

era a realização pessoal, ainda que isso tenha lhe feito ir de encontro com o que se 

espera de uma mulher. Ela trilhou seu caminho na direção das três coisas que mais 

gostava, como cita no início de sua obra: homens, falar o que pensa e liberdade. 

Associando esses três elementos, ela, mesmo depois de aposentada, lutou por 

diversas frentes para conquistar os direitos da profissão que escolheu para exercer 

durante toda sua vida, seja tornando-se candidata a cargos político-partidários, 
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participando de manifestações ou instituições ou, até mesmo, fundando a ONG 

Davida e a grife Daspu. 

 Acreditamos que seja essa a razão que levou a autora a optar pela 

prostituição: a despeito do que os valores hegemônicos preconizam, foi na 

prostituição – e não na maternidade – que ela encontrou a liberdade e a realização 

pessoal que almejava. Foi como prostituta que ela se tornou sujeito, que se fez 

ouvida e que encontrou razões para dar sentido à sua existência e para lutar para 

que outras profissionais de sua categoria também fossem respeitadas e tivessem 

uma vida mais digna. 

 Trilhando caminhos que a levaram em direção a ser o que desejava, ela 

negou a maternidade baseada em valores biologizantes e essencialistas. Ainda que 

não tenha conseguido abortar, se desvencilhou das filhas, demonstrando que o 

amor maternal é construído e, como qualquer outro sentimento, pode ir do mais 

profundo ao inexistente, ainda que isso tenha lhe custado, na maioria das vezes, ir 

em direção ao oposto do que a sociedade patriarcal considerava como valores 

essenciais. Nesse sentido, é inegável que Gabriela Leite não se assenhorou do seu 

destino, se considerarmos o conceito de ser senhora do destino que pautou a 

construção da personagem Maria do Carmo. 

 Sua relação com a sexualidade também não se encaixa nos moldes 

preestabelecidos, afinal ela tinha uma vida sexual diversificada, relacionando-se com 

diversos homens, de acordo com seu desejo. Além disso, vendia o corpo, em uma 

situação que, comprovadamente, poderia optar por outra profissão. A vida dedicada 

a ser uma profissional do sexo, para Gabriela, foi uma escolha deliberada, num 

universo de outras possibilidades profissionais que poderia exercer. Em relação a 

isso podemos pensar sobre as razões que levam uma mulher a se prostituir. 

Bourdieu (2012) discorre que a sacralidade da vagina tende a influenciar o 

pensamento de que a mulher só busca a prostituição, porque é a última alternativa 

que encontra para sobreviver. Ela seria, nesse caso, vista como negativa por 

associar a troca do corpo por dinheiro, indo contra a entrega corporal de forma 

gratuita: 

 
É, evidentemente, porque a vagina continua sendo constituída como 
fetiche e tratada como sagrada, segredo e tabu, que o comércio do 



100 
 

sexo continua a ser estigmatizado, tanto na consciência comum 
quanto no Direito, que literalmente exclui que as mulheres possam 
escolher dedicar-se à prostituição como a um trabalho. Ao fazer 
intervir o dinheiro, certo erotismo masculino associa a busca do gozo 
ao exercício brutal do poder sobre os corpos reduzidos ao estado de 
objetos e ao sacrilégio que consiste em transgredir a lei segundo a 
qual o corpo (como o sangue) não pode ser senão doado, em um ato 
de oferta inteiramente gratuito, que supõe a suspensão da violência 
(BOURDIEU, 2012, p.25-26). 
 

 Gabriela Leite não tinha a sacralização da vagina como um princípio. Seu 

corpo foi utilizado por ela como instrumento profissional para a busca do prazer e 

para alcançar a liberdade. Foi através da sua profissão que se tornou sujeito. Nesse 

sentido, podemos concluir que Gabriela Leite não pode ser considerada senhora do 

destino de acordo com o conceito que estabelecemos em nossos estudos: baseado 

na personificação da personagem Maria do Carmo, a senhora do destino na 

telenovela de Aguinaldo Silva. 
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O ATO DE ASSENHORAR-SE DE SI E A POLITIZAÇÃO DAS LETRAS 

 

 No presente trabalho, fizemos um breve levantamento do contexto em que 

ocorreu o processo de impeachment de ex-presidenta Dilma Rousseff, os fatos que 

o precederam e os que o seguiram. Com isso, foi possível sustentar a hipótese de 

que ele estava associado e questões político-ideológicas e de gênero que permeiam 

a realidade nacional e internacional. Percebemos, com isso, que vivemos um 

momento em que grupos brasileiros historicamente dominantes passaram um 

período de perdas econômicas, de cargos, de direitos e de poder e tiveram 

diminuídas algumas de suas regalias, enquanto classes e gêneros tradicionalmente 

desfavorecidos obtiveram algumas conquistas.   

Insatisfeitos por perderem a soberania, esses grupos se organizaram para 

retomar o poder. Considerando que ainda detinham maioria no Congresso Nacional, 

impediram votações que seriam responsáveis por conceder mais direitos às classes 

menos favorecidas, dentre elas a que atribuiria os devidos direitos à categoria das 

prostitutas – conhecida como Lei Gabriela Leite – que carrega esse nome em 

homenagem a uma prostituta brasileira que escolheu essa profissão e dedicou a 

vida para lutar pelos direitos da sua categoria laboral. Concomitantemente, esses 

grupos realizaram manobras políticas que possibilitaram que um impeachment a 

uma presidenta legitimamente eleita, Dilma Rousseff, pudesse ocorrer. 

 Para tornar real o objetivo almejado e poder reaver a posição de dominação, 

esses grupos associaram-se à mídia nacional – tendo a Rede Globo de Televisão 

como seu principal expoente – aparelho ideológico do Estado que historicamente 

contribuiu para a conquista e manutenção da soberania de grupos dominantes no 

poder. Essa emissora utilizou de diversos instrumentos para intervir na realidade no 

sentido de auxiliar as elites dominantes na retomada da soberania, seja veiculando 

notícias falsas, omitindo notícias que comprometessem seus aliados ou, até mesmo, 

construindo uma grade de programação que, de maneira simbólica, veiculasse como 

positivos ou negativos os perfis de pessoas e categorias na tentativa de estimular o 

ganho ou a perda de espaço na sociedade, respectivamente. 

 A mídia passou a dar menos visibilidade a mulheres que ganhavam 

oportunidades para alcançar posições tradicionalmente ocupadas por homens em 

nossa sociedade patriarcal. Em contrapartida, mulheres que permaneciam em 
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espaços nos quais esses grupos gostariam que se mantivessem, eram estimuladas. 

Isso ocorria através de revistas e jornais, que veiculavam mensagens de que as 

mulheres nasceram para ocupar determinadas posições, ou através da veiculação 

de personagens de telenovelas que sinalizavam que as ―verdadeiras mulheres‖ eram 

aquelas que se mantinham no lugar de segundo dos pares, subordinadas aos 

homens e à imanência – lugar preestabelecido essencialmente para elas. 

 Nesse sentido, desejava-se estimular, no imaginário social, a ideia de que as 

mulheres que realmente seriam senhoras dos seus destinos fossem aquelas que se 

dedicavam à família e à maternidade. Para isso, a TV Globo veiculou uma telenovela 

que representava como senhora do seu destino uma mulher que, ainda que não se 

enquadrasse completamente ao patriarcado, era uma significativa representante 

dele em relação aos valores patriarcais de família, maternidade e sexualidade. 

 Em contrapartida, a Lei Gabriela Leite não foi votada pelo Congresso 

Nacional por trazer uma categoria sórdida e que tinha como representante, que dava 

nome à lei, uma prostituta com uma imagem de mulher discrepante dos valores 

patriarcais. Gabriela Leite, pouco antes de morrer, deixou uma biografia em que, 

através de depoimentos, nos permitiu investigar seu perfil. Por meio de sua análise, 

foi possível constatar que a biografada não se encaixava no modelo de senhora do 

destino que a Rede Globo tentou veicular: a prostituta que escolheu a profissão e 

abdicou das relações maternais de acordo com os moldes dominantes, 

definitivamente, não se enquadrava no perfil que a telenovela considerava como 

senhora do destino em consonância com a imagem de mulher que a elite brasileira 

desejava estimular. Afinal, ainda que carregasse contradições, Gabriela dedicou a 

vida à liberdade e à luta para se desvencilhar dos valores impostos pelo patriarcado. 

 No entanto, de acordo com o modelo feminista, senhoras do destino são as 

mulheres que não se ajustam aos valores padrões do patriarcado, tal como Gabriela 

Leite, em oposição ao que foi personificado na personagem Maria do Carmo. Quem 

realmente questiona barreiras sociais e vive uma vida direcionada ao rompimento 

das amarras simbólicas, buscando a transcendência, é Gabriela Leite e não Maria 

do Carmo. 

 Porém, percebemos que, apesar de, entre Gabriela Leite e Maria do Carmo, a 

primeira poder ser considerada a que se assenhorou do seu destino, é inevitável 

lançarmos o questionamento da posição ocupada pela Rede Globo em todo esse 

cenário. Foi essa emissora que reapresentou uma telenovela, trazendo valores que 
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queria estimular, coadunada com forças dominantes. Ao mesmo tempo, foi ela que 

sempre funcionou como aparelho ideológico do Estado; apoiando e reforçando elites 

retrógradas e dominadas por valores patriarcais, os governos militares brasileiros e 

as decisões da Câmara Legislativa. Não seria a Rede Globo, então, no campo 

simbólico, a verdadeira Senhora do destino? 

 Além disso, a partir das contradições vividas por Gabriela Leite, é possível 

constatar que são muitos os obstáculos que devem ser superados para que as 

mulheres assenhorem-se de si e não caiam nas ciladas do patriarcado. Apesar de 

viver em constante luta para conquistar a liberdade e ser dona dos seus desejos e 

escolhas, é possível perceber, ao investigar sua vida, que romper com as amarras 

do patriarcado foi tarefa árdua para Gabriela e o é para as mulheres que se arriscam 

a trilhar caminhos que não são os estimulados numa sociedade dominada por 

homens.  

 A construção simbólica dominante na sociedade patriarcal sinaliza para a 

importância de se dedicar a estudos que problematizem os diferentes discursos que 

estão em jogo para manter mulheres sob a dominação dos valores masculinos. Dos 

contos de fada aos valores religiosos, passando pelos discursivos midiáticos e pela 

legislação brasileira, é perceptível que o desafio desta pesquisa não acaba quando 

concluímos qual das duas personagens estudadas assenhorou-se de si. Afinal, 

Gabriela Leite, em comparação à Maria do Carmo, rompeu com mais amarras, mas 

a Lei Gabriela Leite, que sintetiza a luta travada por ela em defesa das prostitutas, 

não foi votada. Além disso, são fortes as marcas deixadas pela biografada de que o 

assenhorar-se de si não é tarefa fácil e vem acompanhado de sofrimento e 

arrependimentos.  

 Dessa forma, ao constatarmos a construção cultural discursiva que permeia 

nossa sociedade, percebemos a importância de que os espaços sejam ocupados 

por discursos de resistência, pela politização dos textos da TV, da vida, para 

evidenciar a força da opressão e sua consequente violência acompanhada de 

diversas formas de mortes. Por fim, é notória a necessidade de politização das artes 

e das letras, especificamente, como artifícios para que seja possível que grupos 

minoritários alcancem direitos e vivam com mais dignidade. 
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