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ABRÃO, Maria Amélia Paiva. MODOS DE VER E SER: um estudo dos discursos sobre
mulheres nas telenovelas de Gloria Perez e suas manifestações na vida cotidiana. 2020. Tese
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RESUMO

Estudar a cultura implica investigar a multiplicidade das relações sociais que se formam em
detrimento da convivência em comunidade, mediadas pelos meios de comunicação e
legitimadas por bens materiais/ simbólicos. O presente projeto de pesquisa tem por objeto os
discursos sobre mulheres tecidos em cinco telenovelas de Gloria Perez e o consumo cultural
que emergem tanto das narrativas quanto do cotidiano das receptoras/ consumidoras. Os estudos
sobre as mulheres têm contribuído para a compreensão da sociedade contemporânea
investigando questões de gênero, classe e étnicas que atravessam o universo feminino
desvelando relações culturais de poder. Ao incorporar em suas tramas temas relacionados às
mulheres, a telenovela produz e reproduz imaginários/ representações de gênero, modos de ser,
estilos de vida e de consumo que resultarão em circulação, recepção e ressignificação de
sentido. Nesse enfoque, formulamos como problema de pesquisa a questão: “Como os
discursos sobre as mulheres foram se transformando ao longo dos anos nas telenovelas de
Gloria Perez e na sociedade brasileira; e como estas transformações se manifestam na vida
cotidiana das receptoras/ consumidoras destes produtos midiáticos?” Isto posto, temos como
objetivo principal analisar as transformações nos discursos sobre as mulheres produzidos pelas
telenovelas de Gloria Perez e a recepção das mensagens pelas brasileiras, à luz dos Estudos
Feministas. Dentre os objetivos secundários destacamos: a) identificar algumas marcações
temporais e sociais de consumo através das personagens; b) comparar os discursos midiáticos
e as transformações sociais ocorridas ao longo dos anos no Brasil; c) verificar como as
receptoras/ consumidoras de telenovelas ressignificam as representações de gênero
apresentadas nas narrativas. Realizamos uma pesquisa qualitativa longitudinal de viés
multimetodológico. Para as análises das cinco telenovelas (Barriga de Aluguel (Globo, 1990),
Explode Coração (Globo, 1995), América (Globo, 2005), Salve Jorge (Globo, 2012) e A Força
do Querer (Globo, 2017)), adotamos a semana composta que consiste na gravação de dias
alternados de uma programação. Os discursos das cenas selecionadas foram investigados pela
análise do discurso de linha francesa (ADF), em diálogo com autores como Fiorin, Orlandi e
Mangueneau. A pesquisa empírica parte de entrevistas em profundidade com brasileiras
residentes no Brasil e em Boston, Estados Unidos, entre mulheres de 20 a 55 anos de idade,
abarcando diferentes gerações, com o intuito de identificar as diferenças e semelhanças entre
as brasileiras que vivem nos dois países, bem como as transformações dos discursos através do
tempo. Para realizar as análises das falas das entrevistadas recorremos à ADF. Ressaltamos que
o projeto se ancora nos Estudos Culturais pensando ainda a articulação comunicação e consumo
a partir dos Estudos de Recepção e Consumo.
Palavras-chave: Comunicação e Consumo; Telenovela; Estudos Feministas e de Gênero;
Gloria Perez
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ABSTRACT

Studying culture implies investigating the multiplicity of social relations that are formed to the
detriment of coexistence in community, mediated by the communication media and legitimated
by material/symbolic assets. Women’s studies have contributed to comprehending
contemporary society, specially the most current ones, which investigate issues of gender and
sexuality and question class and ethnic relations. By incorporating themes related to the
feminine universe into their plots, Brazilian telenovelas produce and reproduce gender
representations, ways of being, lifestyles and consumer patterns that result in the circulation,
reception and redefinition of meaning. In this approach, I had defined the following research
problem: “How have women-related discourses transformed themselves over the years in
Gloria Perez’s telenovelas and in Brazilian society; and how do such transformations manifest
themselves in the daily lives of female receivers/consumers of such media products?”. The
study’s objective is to analyze both the transformations in the women-related discourses
produced by Gloria Perez’s telenovelas and the reception of messages by Brazilian women in
the light of Women’s and Gender Studies. Among the specific objectives I highlight: a) Identify
several temporal and social markers of consumption via the characters; b) Compare the media
discourses and social transformations that have occurred over the years in Brazil; c) Check the
manner in which female telenovela receivers/consumers give new meanings to the gender
representations presented in the narratives. A longitudinal qualitative study of a multimethodological nature was chosen, which was included an analysis of five of Gloria Perez’s
TV soaps that aired between the 1990s and 2017: Barriga de Aluguel (Globo, 1990), Explode
Coração (Globo, 1995), América (Globo, 2005), Salve Jorge (Globo, 2012) and A Força do
Querer (Globo, 2017). The scenes were analyzed via a constructed week sample, which
consists of recording alternate days of the program. In order to analyze the discourses related
to women in Gloria Perez’s telenovelas and in the statements of our female interviewees, I
adopted French Discourse Analysis (FDA). To do so, I had brought Fiorin, Gregolin,
Mangueneau and Orlandi into the discussion. The second phase of the study was consisted of
in-depth interviews of Brazilian women residing in Brazil and in Boston (USA). The sample
was made up of women between 20 and 50 years of age in order to examine the generational
and temporal aspects. The study was based on interdisciplinary theories such as Cultural
Studies, Reception Studies and Consumer Studies.

Keywords: Communication and Consumption; Telenovela; Women and Gender Studies,
Gloria Perez
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INTRODUÇÃO

Somos sujeitos sociais, cujas vidas se entrelaçam e se constroem no cotidiano, lugar
de produção e trocas simbólicas – o eu só se forma na mediação com o outro, percutindo a voz
de muitos outros.
A vida cotidiana é o espaço das ações rotineiras, vivenciadas na cotidianidade, como
ir às compras, à escola, navegar na internet, passear com os amigos, dentre outros. Práticas que
se operacionalizam de maneira natural, repetitivamente ao longo dos dias/ anos. Porém, mais
do que um ambiente do fazer individual, o cotidiano pressupõe uma vida vivida na coletividade,
em comunidade, onde os significados são produzidos e reproduzidos ancorados nas interações
sociais. É um campo multifacetado das relações humanas, no qual se produzem e circulam os
significados sociais, uma esfera de poder, de embates, em que a classe dominante opera
consenso.
Sheringham (2006) configura a vida cotidiana a partir do dia, um microcosmo do
cotidiano, onde ocorrem a retransmissão e reiteração dos significados. Também a observa desde
as ruas, da circulação, da interconexão, do convívio interpessoal, “é o espaço que equivale à
jornada”1 (SHERINGHAM, 2006, p. 375, tradução livre) e ao que ele denomina de projeto,
que diz respeito às práticas sociais.
Se os discursos são formados no decorrer do tempo, dos dias, repassados de forma
naturalizada nas relações sociais, trazemos alguns questionamentos: o que é ser mulher na
sociedade brasileira? Como as mulheres têm sido representadas midiaticamente? Quais foram
as transformações sociais relacionadas às mulheres nos últimos anos?
Em suas pesquisas sobre as mulheres e o trabalho, Bruschini (1994, 2007) constata
que houve diversos avanços ao longo dos anos. Entretanto, a dupla jornada continua sendo o
maior impedimento para que progridam profissionalmente ao terem que conciliar o trabalho
com as atividades domésticas, que incluem a criação dos filhos, na maioria das vezes, sem o
auxílio de seus companheiros.

Segundo a autora, ainda que as mulheres sejam maioria da

população brasileira, apenas 53% encontram-se ocupadas/ empregadas, enquanto o número de
homens na mesma situação sobe para 70% (BRUSCHINI, 2007, p. 539).
O passar dos anos trouxe novos rearranjos familiares, as mulheres se tornaram chefes
de família, algumas ganham mais do que o marido, há as mães solos, as uniões homoafetivas que configuram novos modos de ser e estar em sociedade. Do mesmo modo, o envelhecimento

1

“[…] is the spatial counterpart of the journée” (SHERINGHAM, 2006, p. 375).
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da população brasileira enseja às mulheres uma maior expectativa de vida (75,5 anos) e sua
prevalência na população idosa (BRUSCHINI, 2007, p. 540).
Se em alguns segmentos elas estão se fortalecendo, em outros ainda há muito o que
avançar. O Brasil é o quinto país com o maior número de feminicídios e as mulheres negras são
as maiores vítimas (ONU MULHERES, 2016). A violência contra a mulher é marcada por
abusos constantes, sendo silenciada por familiares e/ ou pelo medo do rechaço social, pela
sensação de impotência frente ao agressor, pela falta de amparo, e, em alguns casos, pelo fato
de serem financeiramente dependente do homem; muitos desses fatores a mantém neste
universo insalubre e fatal.
Estudar a cultura implica investigar a multiplicidade das relações sociais que se
formam em detrimento da convivência em comunidade, mediadas pelos meios de comunicação
e legitimadas por bens materiais/ simbólicos. Para investigar a cultura de uma sociedade se faz
necessário compreender sua complexidade, pois ela se manifesta enquanto “processos sociais
de significação”, cuja produção e circulação de sentidos os reconfiguram (GARCÍA
CANCLINI, 2015).
Observamos que a compreensão dos “processos sociais de significação” implica em
uma imersão na cotidianidade, na cultura de uma sociedade, desde as práticas sociais, no modo
de vida em comunidades, até as mensagens postas em circulação nos diversos meios de
comunicação. Afinal, “uma das características particulares do homem tem sido o seu desejo e
habilidade para se comunicar, para trocar significados com o próximo” (WILLIAMS, 1992,
p.21, tradução livre)2.
A telenovela é uma obra aberta, escrita sob o ponto de vista de um autor, suas
percepções sobre o mundo que o cerca, aquilo que vê, ouve e vivência. Este a cria com suas
diversas histórias, tramas e subtramas, com as características típicas do formato: conflitos
familiares, histórias de amor, triângulos amorosos, vingança, humor, suspense. A narrativa tece
um permanente diálogo com a cotidianidade, não apenas de onde extrai muitos de seus temas,
mas de onde recebe o retorno constante por parte de seus receptores/ consumidores. A
permanência ou a alternância do enredo, das personagens, dos conflitos é resultado dos índices
de audiência, de grupos de discussão e até do comportamento dos telespectadores nas mídias
sociais. “Desse modo, sua atualidade se espraia para devolver a todos a síntese dos campos
recortados na reordenação ficcional que os torna compreensíveis” (MOTTER, 2004, p.289).

2 “[...] una de las características particulares del hombre ha sido su deseo y su habilidad para comunicarse, para
intercambiar significados con sus prójimos” (WILLIAMS, 1992, p.21).
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A Rede Globo é a maior produtora de ficção seriada (telenovela, minissérie, série) do
Brasil, que integra 29% da programação do seu horário noturno semanal, 18h às 24h. Deste, a
telenovela representa 14%. A emissora encontra-se presente em praticamente todos os lares
com televisão do país, com uma cobertura de 99,4% do território nacional (MIDIA DADOS,
2017). Sua produção é exportada para diversos países ou transmitida pela da Globo
Internacional. Atenta à cultura da conexão (JENKINS, 2009; JENKINS; GREEN; FORD,
2014), está presente no Portal Globo.com, nas mídias digitais (Instagram, Facebook, YouTube,
LinkedIn, Twitter, Pinterest) e via streaming com a GloboPlay.
Possui diversos autores consagrados que vêm fazendo história na teledramaturgia,
encantando os receptores/ consumidores com enredos contemporâneos ou de época, pautando
temas até para a grande mídia. Dentre eles, Gloria Perez se destaca por escrever histórias atuais,
por vezes, consideradas polêmicas, com traços bem característicos, especialmente ao destacar
personagens femininas e apresentar temas ainda incipientes na sociedade. Ademais, suas tramas
promovem ações socioeducativas (merchandising social), naquilo que foi a precursora ao expor
o transplante de órgãos em De Corpo e Alma (Globo, 1992). A autora iniciou sua trajetória
escrevendo duas novelas em coautoria: Eu Prometo (Rede Globo, 1983), com Janete Clair, e
Partido Alto (Rede Globo, 1984), com Aguinaldo Silva. Sua primeira obra autoral foi na extinta
Rede Manchete, denominada Carmem (Rede Manchete, 1987). Ao regressar a Rede Globo,
produziu Barriga de Aluguel (Rede Globo, 1990), um grande sucesso de audiência, que trouxe
como tema principal a barriga de substituição, em um período em que a fertilização in vitro
dava seus primeiros passos no Brasil. A telenovela mais recente foi A Força do Querer (Rede
Globo, 2017), sucesso de audiência ao nutrir um permanente diálogo com a vida cotidiana.
Os discursos sobre as mulheres em uma telenovela vislumbram modos de ser,
pertencer e consumir, cujos objetos presentes em cena atuam como marcadores temporais e de
distinção social, sua simbologia desvela “práticas socioculturais e do imaginário de uma
sociedade” (BACCEGA, 2011, p.34).
Tendo como lócus privilegiado de análise o cotidiano e o discurso sobre mulheres nas
telenovelas de Gloria Perez, ancoramo-nos nos Estudos Culturais, que propõem estudar a
cultura não apenas como um movimento intelectual e da elite, mas como práticas sociais
vivenciadas no cotidiano pelos mais diversos grupos em um dado momento histórico, e nos
Estudos Feministas e de Gênero para refletir sobre as mulheres sob a ótica de teorias que
investigam as relações de poder e de gênero para uma maior compreensão social. Estudar as
mulheres implica investigar os discursos midiáticos cujas representações femininas refletem e
refratam a vida cotidiana. Através de uma pesquisa qualitativa longitudinal de cinco narrativas
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de Gloria Perez, consagrada por escrever telenovelas com personagens femininas marcantes,
pudemos delinear as transformações sociais relacionados às mulheres nas telenovelas e as
ocorridas na vida cotidiana verificadas a partir dos discursos das receptoras/ consumidoras.

OBJETO

a) Problema de Pesquisa
Os estudos sobre as mulheres têm contribuído para a compreensão da sociedade
contemporânea, das primeiras pesquisas, que enfatizavam a natureza fixa e binária, às atuais
que investigam questões de gênero, sexualidades e questionam as relações de classe e raça/
etnia em um enfoque interseccional (COLLINS, 2014, 2016; HIRATA, 2014). Através deles,
verificamos como as demandas relacionadas às mulheres afetam e são afetadas no cotidiano
social. Ao incorporar em suas tramas temas relacionados ao universo feminino, a telenovela
produz e reproduz imaginários/ representações de gênero, modos de ser, estilos de vida e de
consumo que resultaram em circulação, recepção e ressignificação de sentido.
À Luz dos Estudos de Consumo e dos Estudos Feministas e de Gênero, definimos
como problema de pesquisa: “como os discursos sobre as mulheres foram se transformando ao
longo dos anos nas telenovelas de Gloria Perez e na sociedade brasileira; e como se manifestam
na vida cotidiana das receptoras/ consumidoras destes produtos midiáticos?”

b) Objeto de Pesquisa
A presente pesquisa tem por objeto os discursos sobre mulheres tecidos em cinco
telenovelas de Gloria Perez e o consumo cultural que emergem tanto das narrativas quanto do
cotidiano das receptoras/ consumidoras.

c) Justificativa
A telenovela é um produto cultural cujos conteúdos se espraiam pelo cotidiano, em
que tecem permanente diálogo, pautando temas para a grande mídia e conversações nas mídias
digitais. Como recurso comunicativo (LOPES, 2009), aborda diversas questões em suas
narrativas, dentre as relacionadas ao universo feminino ressaltamos: desigualdade de gênero,
conquistas laborais, maternidade, violências, desaparecimento de filhos, entre outras,
“detalhamento de situações do cotidiano que criam entre telespectador e a trama uma certa
identidade marcada pelos pequenos gestos, pelos anseios comuns” (MOTTER; MUNGIOLI,
2007, p. 6).
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Toda estrutura é pensada em uma lógica para envolver seus receptores/ consumidores,
desde a história, ao modo de contá-la: com tramas, subtramas, com os ganchos para gerarem o
suspense entre uma cena e outra, além da repetição (PALLOTTINI, 1998), que tem o intuito de
relembrar cenas ou o de integrar o enredo com diversos programas da emissora, criando uma
“estética da repetição” (MARTÍN-BARBERO, 2003) e colaborando com os modos de ver a
telenovela.
As personagens trazem emoção e encantamento ao enredo, aos conflitos abordados. A
telenovela é ficção, porém seu cotidiano ficcional dialoga com a cotidianidade do telespectador,
que reconhece os fragmentos que demarcam a narrativa, seu espaço/ tempo, que os aproxima
da realidade concreta. Para Motter (2001), este acercamento faz com que a telenovela participe
ativamente da construção da realidade, criando novas realidades, ou seja, produzindo novos
sentidos a partir do processo comunicacional.
Os objetos inseridos em uma narrativa classificam suas personagens, revelam os estilos
de vida. O consumo faz parte desta sociedade, consome-se para pertencer, para distinguir-se,
para “ser”. Estudar o consumo é estudar a relação do sujeito com os objetos, com as marcas e
com a sociedade, com os grupos aos quais o sujeito se integra e nos quais vivencia essas
experiências. Devemos pesquisá-lo para além da visão economicista da produção, circulação e
aquisição dos bens, deslocando para os usos/ apropriações (GARCÍA CANCLINI, 2015), como
o sujeito se apropria e dá significado aos bens a partir de suas interações, de suas práticas
sociais. Alonso (2006) afirma que o consumo é produção social e investigá-lo é entender como
“um ator social vive sua posição na estrutura social” (ALONSO, 2006, p. 105, tradução livre)3.
O consumo pode ser analisado na teleficção como um demarcador social e temporal.
Segundo Cuklanz (2000), é inegável a relação entre os meios de comunicação e as
transformações sociais, porém, “o relacionamento entre o horário nobre da televisão e a
mudança social é complexo, historicamente significativo e ainda parcialmente compreendido”
(CUKLANZ, 2000, p. 1, tradução livre)4. Para a autora, a mídia se tornou mais aberta a
determinados assuntos, começou a inserir em sua programação temas antes considerados tabus
na sociedade. Entretanto, as mudanças ocorrem em conformidade e no ritmo das reações da
audiência, ou seja, o diálogo é feito de maneira a não desagradar a maioria dos telespectadores.
Ancorada na teoria de Gramsci, afirma que o poder hegemônico – os meios de comunicação opera por consenso, negociando determinados sentidos.

3
4

“la manera que en un actor vive su posicion en la estructura social” (ALONSO, 2006, p. 105).
“The relationship between prime time television and social change is complex, historically significant, and as yet
only partially understood” (CUKLANZ, 2000, p. 1).
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Nesse enfoque, estudar a telenovela é estudar a cultura de uma sociedade, a partir de
um dos formatos mais consagrados e democráticos, pois a maioria da população brasileira tem
acesso a ela, reafirmando que a “cultura não é um campo autônomo nem externamente
determinado, mas um local de diferenças e de lutas sociais” (JOHNSON, 2006, p.13). Ainda,
nas palavras de Hamburguer (2005),
A telenovela é um dos raros textos consumidos por cidadãos pertencentes às
mais diversas classes sociais, um repertório privilegiado para mediar
diferenças. [...]. Sendo assistidas e apropriadas por um corpo tão diversificado
de telespectadores, cujas reações são de alguma forma incorporadas ao texto,
novelas captam e expressam a dinâmica cotidiana de luta por inclusão social
(HAMBURGER, 2005, p.73-74).

Ao levantarmos as transformações dos discursos sobre mulheres nas telenovelas de
Gloria Perez, verificamos como o diálogo com o cotidiano foi sendo elaborado. Do mesmo
modo, a pesquisa de campo, com entrevistas em profundidade com as receptoras/ consumidoras
das telenovelas elucidou alguns apontamentos acerca das modificações na vida cotidiana das
brasileiras residentes em Brasília, Goiânia, São Paulo e na grande Boston.
Os estudos feministas e de gênero têm contribuído para compreender a sociedade e as
relações de poder. São diversas correntes teóricas feministas que buscam investigar/ reivindicar
os direitos das mulheres e busca pela justiça social. Inicialmente, viam a subordinação das
mulheres sob o prisma do patriarcado, observando sua inserção na esfera público e privada
(PISCITELLI, 2002; ROSALDO, 1974). As feministas negras perceberam a necessidade de um
recorte racial para estudar as mulheres, uma vez que a desigualdade também se estabelece entre
elas. A própria definição de sexo e gênero se modificou, este não é mais definido por uma
natureza fixa e binária. A teoria interseccional amplia os estudos feministas a partir de uma
investigação ancorada no gênero, na classe e na etnia, esta “remete a uma teoria transdisciplinar
que visa aprender a complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio
de um enfoque integrado” (BILGE apud HIRATA, 2014, p.62-63).
Estudar os discursos sobre mulheres nas telenovelas sob a ótica dos Estudos Feministas
e de Gênero nos possibilitou uma maior compreensão das transformações sociais que foram
ocorrendo ao longo dos anos na sociedade brasileira. Quais foram as conquistas, seja no campo
profissional ou pessoal, os embates, violências, que apareceram nas narrativas e como foram se
modificando com o passar dos anos. Não há como dissociar as mulheres dos Estudos Feministas
e de Gênero, pois as histórias das mulheres se mesclam com a dos Feminismos.
A pesquisa qualitativa longitudinal, abarcando as telenovelas veiculadas no período
entre 1990 a 2017, nos proporcionou delinear quais foram as transformações relacionadas às
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mulheres nos discursos midiáticos e na sociedade brasileira. Ao investigarmos as personagens
femininas de Gloria Perez verificamos como a autora trouxe para as cenas as representações
sociais das mulheres em diferentes épocas, cada qual com seus conflitos, anseios, modos de
ver, consumir e viver na sociedade brasileira. A problemática nos permitiu contextualizar as
relações de poder, as ideologias e os desafios enfrentados.
Logo, problematizar a telenovela e a relações de gênero, no que tange às mulheres e
seus modos de ser nos possibilitou avançar nos Estudos de Telenovela, desvelando cenários e
novos modos de pesquisa deste objeto tão importante no Campo da Comunicação.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Analisar as transformações nos discursos sobre mulheres produzidos pelas telenovelas
de Gloria Perez e a recepção das mensagens pelas brasileiras residentes em Brasília, Goiânia,
São Paulo e grande Boston, à luz dos Estudos Feministas e de Gênero.

2.2 Objetivos Específicos

a) Identificar algumas marcações temporais e sociais de consumo através das personagens;
b) Levantar os discursos midiáticos sobre mulheres e as transformações sociais ocorridas
ao longo dos anos no Brasil;
c) Verificar como as receptoras/ consumidoras de telenovelas ressignificam os discursos
das narrativas;
d) Examinar como os marcadores de consumo inseridos nas tramas se relacionam com as
identidades das mulheres pesquisadas;
e) Levantar algumas similitudes e diferenças entre as personagens e o cotidiano das
brasileiras entrevistadas.

A pesquisa propõe uma reflexão teórica sobre mulheres articulada aos Estudos de
Comunicação e Consumo sob o olhar dos Estudos Feministas e de Gênero. Pensamos a
comunicação a partir dos Estudos Culturais, em que estudar a cultura é compreender o espaço
de produção e disputa pela manutenção dos sentidos e dos Estudos de Recepção, que investigam
os modos de ver do sujeito ativo por meio suas relações sociais.
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Optamos pela pesquisa qualitativa longitudinal de viés multimetodológico, que incluiu
a análise de cinco telenovelas de autoria de Gloria Perez, veiculadas entre os anos de 1990 e
2017, Barriga de Aluguel (Globo, 1990), Explode Coração (Globo, 1995), América (Globo,
2005), Salve Jorge (Globo, 2012) e A Força do Querer (Globo, 2017), e entrevistas em
profundidade realizadas com mulheres brasileiras entre 20 a 55 anos, abarcando três gerações.
A seleção das mulheres foi feita presencialmente, nas cidades de Brasília, Boston, Goiânia e
São Paulo.
A autora Gloria Perez é reconhecida por trabalhar questões relativas às mulheres em
suas narrativas e por abordar assuntos considerados polêmicos, como: barriga de aluguel,
namoro pela internet, transplante de órgãos, transexualidade, entre outros. As telenovelas
selecionadas suscitaram debates na sociedade no período em que foram transmitidas.
Os dados coletados foram investigados a partir da Análise do Discurso de Linha
Francesa (ADF), que visa estudar a opacidade dos discursos, os ditos e não-ditos, o
interdiscurso, compreendendo as relações entre textos, sujeito e sociedade. Para Baccega
(2007), a palavra é a mediação entre o homem e a realidade objetiva, é pelos discursos que os
significados vão sendo transmitidos em uma sociedade.

É claro que cada um desses discursos vai refratar a realidade a partir de suas
normas, visto que cada um deles tem uma função social específica na
totalidade da sociedade. O que nos une é, portanto, a base na qual se assentam,
ou seja, a linguagem verbal (BACCEGA, 2007, p. 31).

As cenas analisadas foram selecionadas pela semana composta, que consiste na
gravação de dias alternados de uma programação, esta amostragem requer a representação de
todos os dias da semana através de uma alternância periódica dos conteúdos (RIFFI; AUST;
LACY, 1993). A estrutura da telenovela, com suas repetições e intervalos faz da semana
composta uma metodologia ideal para verificação das cenas.
Feita as análises das telenovelas, selecionamos algumas cenas e temas para as
entrevistas em profundidade com as brasileiras. Segundo dados da imigração americana, em
2017, havia cerca de 445 mil brasileiros no país e um terço encontrava-se em situação irregular.
O estado de Massachusetts é o segundo com maior concentração de brasileiros (MPI, 2019),
daí o nosso interesse em entrevistar algumas brasileiras que vivem na região da grande Boston.
Através da pesquisa longitudinal pudemos vislumbrar algumas das transformações
pelos discursos midiáticos sobre mulheres e pelos discursos das entrevistadas de diferentes
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gerações. Do mesmo modo, este estudo nos permitiu uma melhor compreensão da sociedade
brasileira no que tange às questões relativas às mulheres.
No primeiro capítulo apresentamos a discussão teórica com a inter-relação entre os
Estudos de telenovela, Consumo e Feministas e de Gênero.
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1. TELENOVELA, CONSUMO E ESTUDOS FEMINISTAS E DE GÊNERO:
ATRAVESSAMENTOS

A telenovela serve para desfrutar um prazer conhecido, mas também para
compreender o que atormenta/ diverte cada sociedade, encontrar as morais coletivas
e compreender a política de nosso tempo. Assim, a telenovela se converteu em um
espaço de opinião pública popular na América Latina5 (RINCÓN, 2017, p. 3,
tradução livre).

No Brasil, as pesquisas sobre telenovelas e/ou a ficção seriada conquistaram espaço
no Campo da Comunicação - de Norte a Sul do país encontramos pesquisadores interessados
em investigá-las sob diversos recortes e categorias de análise. Alguns estudam o processo
comunicacional envolvendo desde a produção até a recepção de um produto, outros se atêm a
perscrutar o discurso narrativo e há os que se centralizam nos estudos na recepção, seja qual for
a linha de pesquisa adotada, a telenovela tornou-se um produto da Indústria Cultural de grande
relevância ao Campo, dada a sua acuidade de adentrar o cotidiano brasileiro.
Ao pesquisarmos uma telenovela veremos que o consumo permeia todo o processo,
insere-se no enredo, dada sua lógica comercial, seja com ações de product placement, nos
intervalos comerciais e/ ou inseridas em novas plataformas de conteúdo - como contas de
Instagram criadas para personagens. Do lado da recepção há os consumidores de produtos
midiáticos e dos produtos publicizados pela mídia. E assim, chegamos às mulheres, em sua
diversidade e pluralidade, que são representadas pelos discursos ficcionais, que elas
acompanham ao longo dos meses seja acolhendo, negociando e/ ou rechaçando suas histórias.
Desenhamos assim um circuito compostos por três campos interdisciplinares de
pesquisa: o da Comunicação (produção/ recepção), o do Consumo e o não menos importante
Estudos Feministas e de Gênero. Isto posto, neste capítulo, abordaremos a importância da
telenovela no campo comunicacional - enquanto produto cultural popular -, e sua interrelação
com os demais estudos.

1.1 MULHERES, TELENOVELAS E PESQUISA
Neste tópico, faremos o resgate dos Estudos de telenovela no Brasil, “lembrar não é
reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje, as experiências do

5

La telenovela sirve para disfrutar un placer conocido pero también para comprender que atormenta/divierte a
cada sociedad, encontrar las morales colectivas y comprender la política de nuestro tiempo. Así la telenovela se
ha convertido en um espacio de opinión pública popular en América Latina (RINCÓN, 2017, p. 3).
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passado” (BOSI, 1987, p.55). O tempo presente é constituído pela efemeridade que se contrapõe
ao tempo do conhecimento, que requer o acúmulo, a desconstrução e formulação de novas
perspectivas. Nas palavras de Lopes (2000, p. 50-51), “a tradição é vista como um ponto de
partida, na qual enraíza-se a identidade de uma ciência, porém, nunca no sentido de fechar um
saber, mas abri-lo para dar continuidade à sua construção, pois um saber não é, em essência,
nem estático, nem definitivo”. Hoje os Estudos de Ficção Seriada encontram-se legitimados no
Campo da Comunicação, mas não faz muitos anos que pesquisadoras da USP inseriram o debate
sobra a importância em se estudar um produto que vinha sendo ignorado pela comunidade
acadêmica, mas que era líder absoluto de audiência no Brasil: a telenovela. Este resgate, faz-se
necessário para inteirar aqueles que adentram este campo, bem como reavivar a importância
destes estudos no Brasil, principalmente em tempos em que os financiamentos às Ciências
Sociais e Humanas vêm sendo questionados pelo governo e por outras áreas do conhecimento.
A oralidade é inerente à cultura latino-americana que com seus contos, cantigas e
lendas, narrava histórias, construía memórias e as compartilhava entre as regiões. Quando o
jornal impresso surge no Brasil no final do século XVIII apenas a elite tinha acesso a ele, por
causa do seu letramento. Já a rádio se populariza na década de 1930 e adentra o cotidiano dos
brasileiros com suas histórias, programas de auditório e radionovelas. A programação da rádio
é copiada pela televisão, que surge na década de 1950, mas, uma década depois, se moderniza,
com o surgimento do videoteipe, possibilitando a remodelação das telenovelas que se
distanciam do melodrama e se aproximam do cotidiano brasileiro (BORELLI, 2001).
Duas telenovelas obtiveram 100% de audiência no capítulo final: Selva de Pedra
(Globo, 1970) e Roque Santeiro (Globo, 1986) (OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 2018).
Em 1993, o formato respondia por 95% dos produtos exportados (TONDATO, 1998), era um
dos mais rentáveis da emissora Globo. Porém, até este período o interesse acadêmico nas
telenovelas permanecia baixo, foram dois trabalhos produzidos na década de 19706, cinco na
década de 19807 (MALCHER, 2002) e só a partir da década de 1990 que as pesquisas sobre

6

FFLCH -USP - Imitação da vida: pesquisa exploratória sobre a telenovela no Brasil de Sônia M. P de Barros
(1974) e UFRJ - Rio de Janeiro, com uma dissertação denominada de “O estereótipo visual na telenovela brasileira
como instrumento de educação permanente” de João Luís Van Tilburg (1975).
7
UNB – dissertação “A ideologia sexual dos Gigantes” de Jane Jorge Sarques (1981); FGV - , “O projeto
ideológico das telenovelas brasileiras: análise de conteúdo” de Icléia Rodrigues de Lima (1981); UFPA “Educação sexual e telenovela: liberação sexual ou determinismo ideológico” dissertação de Elisa Rocha (1987);
Univ. Metodista de Piracicaba “Da narrativa literária a telenovela: o exemplo de Gabriela Cravo
e Canela” de Aurora Barbosa (1987) e “Romance: pedagogia e história (a produção da arte na sociedade burguesa)”
de Cezar Toledo (1987).
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telenovela se intensificaram. Período em que coincide com a criação do Núcleo de Pesquisa de
Telenovela (NPTN), em 1992, na USP, pela Profa. Dra. Anamaria Fadul, influenciada pelo
professor Prof. Dr. José Marques de Melo.
Na mesma década, Fadul cria o NT Telenovela, no Intercom 1993 (Congresso da
Sociedade Brasileira para Estudos Interdisciplinares da Comunicação), com o objetivo de
fomentar as pesquisas em ficção seriada no Brasil, convidando, pessoalmente, pesquisadores
de outros países para participar do evento. Na primeira edição, dos 24 trabalhos apresentados,
13 eram produção nacional e os demais estrangeiros, número que foi se invertendo ao longo da
década e, em 1997, dos 11 trabalhos apresentados, apenas um era estrangeiro, do Uruguai
(MOTTER et. al, 1997)8.
Em 1995, atuando no NPTN, a profa. Dra. Maria Aparecida Baccega coordena um
projeto integrado denominado “Ficção e Realidade: a telenovela no Brasil; o Brasil na
telenovela”, com nove subprojetos que investigavam a telenovela sob diferentes perspectivas,
sendo financiado pela FAPESP. O projeto desenvolvido por Baccega, “o campo da
comunicação: os valores dos receptores da telenovela”, tinha como objetivo investigar as
temáticas relacionadas à família e seus subtemas. Embora a pesquisa objetivasse compreender
a família, por meio dela, a equipe levantou alguns traços referente às mulheres inseridas dentro
do casamento. Ao todo foram pesquisadas 12 telenovelas: 10 entre os anos de 1986-1990 e duas
entre os anos de 1995-1997. Entre os temas, constataram o da virgindade, que conferia um bom
status às mulheres, o das mães solo, que carregavam a culpa por criarem sozinhas os filhos, o
adultério feminino que era sempre punido, o casamento como forma de ascensão social para a
mulher. Em relação ao aborto, apenas o involuntário encontrava-se nas narrativas, além do
discurso da vital relação entre mãe e filho. Aquelas que abordaram a relação entre mulheres
mais velhas com homens mais jovens foram consideradas um escândalo (BACCEGA, 1998).
Mesmo sem dialogar com os estudos feministas e de gênero, vemos que as pesquisadoras
levantaram questões relativas às mulheres nas análises das telenovelas, com um olhar
interseccional apenas de classe, observando as mulheres em relação aos homens e dentro de um
casamento.
Em 1997, Baccega assume a coordenação do NTPN e, em 2000, a Profa. Dra. Solange
M. Couceiro de Lima assume a liderança compartilhada com a Profa. Dra. Maria de Lourdes
Motter. Em 2005, sob a coordenação da Profa. Dra. Maria Immacolada Vassalo de Lopes, o
8

Publicação coordenada por Maria Aparecida Baccega com resumos dos trabalhos, incluindo análise dessa
produção realizada por Maria Lourdes Motter, a partir do levantamento e organização de 77 artigos acadêmicos,
apresentados nos Grupos de Trabalho da Intercom ao longo dos anos citados (LOBO; MALCHER, 2005).

13

NPTN transforma-se em CETVN (Centro de Estudos de Telenovela), ano em que inicia os
trabalhos do OBITEL (Observatório Ibero-americano de ficção televisiva), uma rede de
pesquisadores de diversos países. Em 2007, forma-se o OBITEL Brasil, com 11 instituições de
seis estados brasileiros. Se a década de 1990 caracteriza-se pelo início dos estudos de telenovela
e ficção seriada no país, a partir da década seguinte vemos a legitimação do campo e a formação
de redes de pesquisa. Muitos dos conceituados pesquisadores de telenovela passaram pela USP,
sob orientação das professoras acima citadas, como: Marcia Perencin Tondato, Maria Cristina
Mungioli, Maria Ignês Carlos Magno, Nilda Jacks, Veneza Ronsini, Isabel Ferin, Isabel
Orofino, entre outros, algumas retornaram a seus respectivos estados/ país expandindo o
interesse por estes estudos.
A telenovela é “o grande produto cultural brasileiro”, tanto [...] “pelo alcance dentro
do país como em repercussão internacional”, afirma Baccega em entrevista para as páginas
amarelas da Veja (VEJA, 1996, p. 10). Ou seja, um produto cuja qualidade extrapola fronteiras,
reconhecido internacionalmente, e que está presente na vida da maioria da população brasileira,
que discute seus temas, sofre e/ ou torce junto às personagens, não poderia ser renegado à mera
distração, entretenimento alienante, ou um subproduto. Com seus temas extraídos do cotidiano
e inseridos no universo ficcional, a telenovela reproduz o discurso dominante, mas também o
questiona ao entrepor questões atuais e prementes e, que sob a chancela do ficcional, adentra
os lares brasileiros e institui o diálogo acerca de assuntos considerados tabus. No ir e vir, novos
significados começam a surgir perenemente na sociedade e assuntos, antes silenciados, vem à
luz, tornando-se discussão corriqueira e convencional.
Pelos estudos de telenovela informamo-nos tanto do tempo corrente quanto do inscrito,
ou seja, de discursos que pairavam no cotidiano de uma época, por isso a importância de analisála dentro de um contexto histórico e em diálogo com outras áreas do conhecimento. Ao
investigarmos este produto midiático o fazemos pelo campo da comunicação, que é
interdisciplinar, em que saberes outros se convergem para o objeto de análise, “ganham outra
especificidade [...]. Essa especificidade será agora não mais a que se prende ao domínio do qual
provém, mas aquela que, no confronto de cada ciência com as demais, permite-lhe distinguirse” (BACCEGA, 2007, p. 84).
Uma narrativa da/ sobre a nação (LOPES, 2003; LOPES, 2018) que penetra o Brasil
com suas histórias não apenas do eixo Rio-SP, mas que traz o rural, o histórico, a cultura de
regiões longínquas com seus contos/ lendas, as problemáticas urbanas, os diversos conflitos
sociais, geracionais que se coadunam, entretém e informam. Um recurso comunicativo
(LOPES, 2018) que educa entretendo - mesmo que apresentando um mundo editado,
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fragmentado, traz em seu conteúdo matrizes populares com as quais o público se diverte, se
informa, se reconhece e se transforma (BACCEGA 2002; BACCEGA, FÍGARO, 1997).
A telenovela nos permite a compreensão da história cotidiana de uma sociedade, que
se apresenta no desenrolar particularizado da narrativa, fragmentos da realidade inseridos pelo
discurso, pela linguagem. É pela tradição da oralidade que a ficção seriada se adentra
sobremaneira o cotidiano do brasileiro, mesmo aquele que não assiste uma obra conhece seu
enredo, suas personagens, pois ela extrapola o espaço midiático, da casa do telespectador, dos
diálogos familiares, e insere-se no trabalho, no chopp com os amigos ou nas mídias digitais,
como Twitter e Facebook - novos espaços de socialização e de discussão de uma telenovela.
Não há como negar a sua importância na trama cultural da sociedade e nas (re)significações
que os receptores fazem dos assuntos abordados.
A cultura popular – a arte popular - nunca esteve tão evidenciada como nos tempos da
Covid-199. No período de quarentena, de isolamento obrigatório, para muitos, são produtos
como a telenovela, shows de artistas, séries, dentre tantos outros, que enveredam e entretém os
longos dias - com a ausência familiar, de amigos e de afetos.
Compreendido a relevância destes estudos no campo da comunicação, a seguir,
veremos como os Estudos Feministas e de Gênero se inter-relacionam com este campo e a
importância de um olhar sobre e pelo viés destes estudos.

1.2 A INTERFACE COM OS ESTUDOS FEMINISTAS E DE GÊNERO

Consideramos relevante compreendermos a importância dos movimentos sociais na
formação dos Estudos Feministas e de Gênero. Em uma sociedade em que aos homens cabiam
o controle político, religioso e científico, às mulheres restavam consentir ou resistir. O
conhecimento sequer pertencia à natureza feminina, poderia causar danos à saúde como
“comportamento aberrante, esterilidade, degeneração racial [...], inclusive porque, do
desenvolvimento do cérebro feminino, resultava a atrofia do útero” (SOIHET, 2000, p. 15). No
final do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos surgiam os movimentos sufragistas,
período que denominam de primeira onda feminista. No Brasil, o movimento aparece no início
da década de 1920 sob a figura, principalmente, de Bertha Lutz – acadêmica e da elite, que

9

A Covid-19 é uma infecção respiratória provocada por um novo coronavírus (SARSCoV). Os casos iniciais da
doença foram diagnosticados em Wuhan, China, em agosto de 2019, e rapidamente o vírus foi se espalhando
por todos os continentes. No Brasil, as primeiras transmissões foram relatadas em março de 2020. Em 23 jun.
2020 havia 1.146.906 pessoas contaminadas no Brasil, com o total de 52.771 mortos (UOL, 2020).
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lutava pelo direito das mulheres ao voto e de concorrer a cargos públicos (TELES, 1999;
SOIHET, 2000; PINTO, 2003). Por parte das operárias - imigrantes italianas, portuguesas e
espanholas-, surge o feminismo anarquista que questionava o espaço público, a opressão
masculina e a exploração do trabalho da mulher. Estes movimentos ocorrem na região Sudeste,
mas foram importantes para iniciarem mudanças em uma época em que mulheres e pessoas
indesejáveis na sociedade eram enviados para serem esquecidas em hospitais psiquiátricos,
como o Colônia, em Barbacena-MG (ARBEX, 2019).
A chamada segunda onda feminista surge nos EUA e Inglaterra por volta dos anos de
1960, buscava justiça social e econômica, além de promover debates sobre sexualidade e
direitos reprodutivos. É durante a segunda onda que aparece o feminismo radical que enfatizava
que a raiz da desigualdade entre homens e mulheres era o patriarcado – o movimento
questionava a heterossexualidade, a pornografia e o excesso de feminilidade da mulher (TONG,
2009).
Este é um período que coincide com a ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985), ou
seja, as pautas eram outras. Com o início da ditatura, muitas mulheres foram presas, torturadas,
mortas, acusadas de subversão, outras exiladas. Dentre aqueles que foram denunciados, cerca
de 12% eram mulheres (TELES, 1999).
A ONU intitula o ano de 1975 como o “Ano Internacional da Mulher”, realizando
eventos no Brasil e em várias partes mundo. Para muitos, este é o marco da retomada do
feminismo no país - com ressurgimento de debates sobre as mulheres. Entretanto a união das
mulheres, principalmente da periferia, permaneceu durante toda a ditadura, elas se mobilizavam
reivindicando políticas públicas que garantissem acesso à educação, ao transporte e direitos
trabalhistas. As mulheres também foram fundamentais na luta pela anistia (TELES, 1999;
BLAY, 2017).
Ao final da ditadura, em 1985, os movimentos feministas que se formaram na década
de 1970 mobilizaram lideranças para pressionar os constituintes na elaboração de ementas que
favorecessem às mulheres na Constituição de 1988. Esta mobilização garantiu a igualdade
constitucional entre homens e mulheres, direitos à creche, licença-maternidade, direito às
presidiárias de permanecerem com o recém-nascido, entre outros.
A terceira onda feminista inicia-se na década de 1990 nos Estados Unidos e nos anos
2000 na Inglaterra, questionando o excesso de feminilidade da mulher e combatendo o pós-
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feminismo10 (EVANS, 2015). É na década de 1990 que o conceito de interseccionalidade
insere-se na agenda da justiça social, pois sem a interseção de classe e raça, de sexualidades,
entre outras, não seria possível almejá-la. Neste período, os binarismos começam a ser
questionados: mulheres em oposição a homens, sexo feminino verso masculino. E as mídias
digitais tornam-se uma ferramenta de mobilização, de construção de redes e de divulgação de
eventos. Consideramos relevante apresentar o que ocorria fora do Brasil para identificarmos as
semelhanças e diferenças entre os países. Além disso, faz necessário pontuar o que ocorre nos
Estados Unidos uma vez que parte de nossa pesquisa é realizada em Boston.
No Brasil, a partir da década de 1990, o movimento feminista se ramifica e intensifica
em busca de melhorias e maior participação política das mulheres. Ao afirmarem que o pessoal
é político as feministas brasileiras estabelecem mudanças no paradigma entre o público e
privado, exigindo políticas públicas que agissem na esfera privada para coibir as agressões às
mulheres, a criação de abrigos e delegacias especializadas no atendimento às vítimas
(CARNEIRO, 2003; COSTA, 2006). Carneiro (2003) utiliza a expressão “enegrecendo o
feminismo” para assinalar o percurso das mulheres negras no feminismo brasileiro, apontando
a desigualdade de gênero, inserindo a pauta antirracista e a busca por uma sociedade
multirracial e pluricultural. A autora ressalta a importância da intersecção do gênero, que
transforma as mulheres em sujeitos políticos e faz com que estas assumam o seu lugar, suas
falas e seus olhares para os seus processos de luta e não se prendam às reivindicações/ demandas
das mulheres que não são as do grupo ao qual pertencem.
Embora as mulheres lésbicas já viessem se articulando desde a década de 1970 dentro
do movimento LGBTTs (LESSA, 2007; SIMÕES, FACHINI, 2009), em 1990 as lesbianas
constroem agenciamentos dentro dos movimentos feministas na busca de cidadania - eram
vítimas de violência física e simbólica, obrigadas a se casarem e a serem mães dentro de
relações heteronormativas. Assim como o feminismo radical norte-americano, o grupo
questionava a heterossexualidade compulsória e o patriarcado (LESSA, 2007).
Os movimentos feministas começam a atuar na esfera política, dentro dos partidos,
tanto no Legislativo, quanto no Executivo e menos na esfera social, diminuindo a visibilidade
sobre eles ao longo dos anos 2000. Com o acesso às novas tecnologias e a internet vemos a
retomada/ intensificação dos ativismos a partir da segunda metade da década de 2010. “As
meninas descobriram o feminismo e foi uma festa para as velhinhas”, disse a pesquisadora
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O pós-feminismo é um movimento que surge afirmando que as mulheres já conquistaram seus direitos e não
necessitam mais dos feminismos.
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Hollanda ao Estadão sobre o atual ativismo das jovens brasileiras (Estado S. Paulo, 2019). Os
feminismos retornaram na esfera virtual com novas ramificações e reivindicações, com
questões de gênero e sexualidades redefinidas.
Quanto à produção acadêmica, nos Estados Unidos e Inglaterra, o interesse pelos
estudos feministas e de gênero inicia-se com o movimento da segunda onda feminista, na
década de 1960. As acadêmicas perceberam que toda produção científica era pautada nos
ensinamentos dos homens, nas narrativas por eles contadas. Dessa forma, as jovens feministas
acadêmicas iniciaram um movimento dentro das Ciências Sociais e Humanas para romper a
cultura androcêntrica – era necessário fazer com que a história das mulheres emergisse das
ciências não mais sob o olhar dos homens (SCOTT, 1992). Este foi um período que
movimentou as universidades, expôs os preconceitos, os assédios, as dificuldades dos grupos
minoritários na produção científica, mobilizando pesquisadores e estudantes. Os estudos sobre
as mulheres iniciam-se como disciplinas e, em 2003, já havia se tornado programa (Women’s
and Gender Studies) em pelo menos 36 universidades norte-americanas (BOXER, 2002).
No Brasil, desde o séc. XIX as intelectuais feministas vêm se destacando nos
movimentos, mas a produção acadêmica vigora a partir dos anos de 1970, principalmente nas
Ciências Sociais, Humanas e na área da Saúde. A tese defendida por Heleith Saffioti, “A mulher
na sociedade de classe: mito e realidade”, em 1969, é um marco por trazer questões relativas às
mulheres e realizando a intersecção das classes. Toda sua trajetória acadêmica foi dedicada às
pesquisas sobre as mulheres brasileiras (PINTO, 2003). É importante ressaltar, que embora
Saffioti tenha trabalhado a mulher em oposição ao homem, ao ler a sua produção vemos que a
autora reconhece a existência de diferentes relações de poder, “os processos socioculturais de
discriminação e outras categorias sociais constitui o caminho mais fácil e curto para legitimar
a ‘superioridade’ dos homens, assim como a dos brancos, a dos heterossexuais, a dos ricos”
(SAFFIOTI, 1987, p. 11).
Ao longo dos anos, surgiram grupos de pesquisa, núcleos, revistas, projetos,
disciplinas, mas não existe nenhum programa específico de Estudos Feministas e de Gênero no
Brasil. O mais próximo de um programa é o Pagu (Núcleo de Estudos de Gênero), referência
no país, criado em 1993 na Universidade de Campinas (PINTO, 2003). No Campo da
Comunicação, desde 2015, vemos o surgimento de núcleos de pesquisa, seminários e grupos de
trabalho - como o GT “Comunicação, Gêneros e Sexualidades”, criado em 2019, na Compós,
resultados do aumento do número de teses, dissertações e artigos com estes estudos.
Se a década de 1990 é o período de redemocratização do Brasil, de legitimação de
novos campos do conhecimento e de intensa mobilização social, com diversos ativismos
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reivindicando espaços, visibilidades e políticas públicas. Nos anos de 2010, vemos o
surgimento de novos movimentos, com novas pautas, a necessidade de reafirmar/ solidificar a
democracia do Brasil e os Estudos Feministas e de Gênero adentrar novos campos científicos,
sendo inseridos por agentes dispostos a questionar o monopólio do conhecimento (BOURDIE,
1993), em geral, acadêmicas feministas e/ ou pesquisadores LGBTQIA+.
São vários as teorias dentro dos Estudos Feministas e de Gênero e a interseção entre
elas ocorrem a partir do nosso corpus de pesquisa, no nosso caso, estamos trabalhando com
discursos sobre mulheres em cinco telenovelas de Gloria Perez transmitidas entre 1990 a 2017
e como estes discursos se manifestam na vida das entrevistadas, que apenas conheceremos no
ato da entrevista. Porém, sabemos que são mulheres, entre 20 a 55 anos, residentes na grande
São Paulo, Goiânia, Brasília e na grande Boston, neste caso, são mulheres imigrantes.
O Estudo Feminista Interseccional faz parte de nossa pesquisa como estratégia
analítica (COLLINS, 2015; COLLINS, BILGE, 2016), voltaremos nesta questão
posteriormente. Este surge nos anos de 1990, nos Estados Unidos, com os estudos de raça/
classe/ gênero, foi “nos estudos das mulheres - não nos estudos raciais ou étnicos, nem nos
estudos de estratificação social (classe) em sociologia, nem em psicologia ou em outras
disciplinas tradicionais - que surgiram os estudos de raça, classe, gênero e sexualidade"11
(WEBER apud COLLINS, 2015). O Estudo Feminista Interseccional observa o mundo em sua
heterogeneidade, como a vida política e social interagem e afetam de forma distinta cada sujeito.
E ao a adotarmos uma lente analítica compreendemos que as categorias propostas não
funcionam enquanto simples categorias, mas que atuam mutuamente, construindo-se umas
sobre as outras. Por isso, o Estudo Feminista Interseccional funciona como eixo de nossa
pesquisa, pois buscamos a multiplicidade e diversidade de mulheres em recortes pré-definidos
e em outros que serão encontrados nos discursos tanto das telenovelas, quanto das entrevistadas,
intersecções que não atuam de forma isolada.
Nossa pesquisa é uma pesquisa sobre mulheres em um dos produtos da indústria
cultural mais importante do Brasil, que é a telenovela. Os Estudos Feministas e de Gênero
questionam o status quo, desafiam a dicotomia imposta entre homens e mulheres, questionam
as relações de poder, o gênero, as sexualidades, as construções e discursos históricos, sociais,
políticos, sobre as mulheres, as feminilidades, masculinidades, enfim, observam a sociedade
de forma crítica, adentrando às questões culturais e econômicas sob um olhar que contradiz o

11

“It is in Women’s Studies – not in racial or ethnic studies, not in social stratification (class) studies in sociology,
not in psychology or in other traditional disciplines – that race, class, gender, and sexuality studies first
emerged” (WEBER apud COLLINS, 2015).
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hegemônico. Investigam os complexos mecanismos de regulação, de inclusão e exclusão social
(DIRCH; HAWKESWORTH, 2018).
Ao pesquisarmos as mulheres estamos falando de gênero, sexualidades, corpos, raça/
etnia, migrações, violências, justiça reprodutiva dentre tantos outros assuntos que emergem do
nosso objeto de pesquisa. Ao longo das análises os estudos serão apresentados à medida em que
os tópicos forem aparecendo.
Entretanto, posicionamos desde já a nossa compreensão sobre mulheres que em sua
diversidade e pluralidade abarca as mulheres não-trans e trans. A patologização da
transexualidade pelo campo médico e, em especial, pela psiquiatria, gerou o “padrão de corpo
errado” (BETTCHER, 2013, 2014) em que há um “desalinhamento entre identidade de gênero
e corpo sexuado” (BETTCHER, 2013, p. 383, tradução livre)12. Faz-se necessário ressaltar que,
até 2018, a transexualidade era vista como uma doença mental, classificada como um transtorno
de identidade sexual pela CID 10 – F6413.
Bettcher (2013, 2014, 2017) afirma que existem dois modelos dominantes quando se
discute a transexualidade: o “padrão de corpo errado” e o “padrão transgênero”. O primeiro
versa sobre um desarranjo entre identidade de gênero e órgão sexual, sob esta visão pousa a
ideia de que uma pessoa possui incondicionalmente um determinado órgão sexual, masculino
ou feminino, e com a cirurgia de redesignação sexual o corpo se ajusta à identidade de gênero.
Como se este processo fosse o caminho para que a pessoa se validasse enquanto homem ou
mulher.
O segundo modelo, de caráter político, é denominado de “padrão transgênero” em que
as pessoas trans desafiariam “o binário tradicional entre homem e mulher” (BETTCHER, 2014,
p. 234, tradução livre)14 - não se encaixando dentro destas categorias – e se localizariam para
além do binário. Para se inserirem socialmente o único caminho seria a cirurgia de redesignação
sexual, uma pressão imposta pelo poder hegemônico com o intuito de invisibilizar as pessoas
trans. A crítica da autora pousa no “além do binário”, pois parece invalidar a autoidentidade
daqueles que se consideram homem ou mulher, independentemente de sua genitália.

12

“[…] a misalignment between gender identity and the sexed body” (BETTCHER, 2013, p. 383).

CID é “a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde é um das
principais ferramentas epidemiológica do cotidiano médico Desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), tem como principal função monitorar a incidência e prevalência de doenças, através de uma
padronização universal das doenças, problemas de saúde pública, sinais e sintomas, queixas, causas externas
para ferimentos e circunstâncias sociais, apresentando um panorama amplo da situação em saúde dos países e
suas populações” (PREBMED, 2019).
14
“[…] the traditional binary between man and woman” (BETTCHER, 2013, p. 234).
13
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Bettcher (2013, 2018) afirma que os dois modelos pressupõem que exista apenas um
significado para gênero que acaba por apagar os significados resistentes e aceita o status
marginal das pessoas trans. A autora questiona a definição da palavra mulher, que, conforme
enfatiza, se modifica de acordo com o contexto - seu significado é político e regido pelas normas
dominantes. “Desse modo, uma pessoa trans pode ser considerada como ‘verdadeiramente
homem’ de acordo com práticas culturais dominantes, enquanto é vista como uma mulher em
uma subcultura trans mais amigável" (BETTCHER, 2013, p. 240, tradução livre)15.
As pessoas trans devem reivindicar o direito de serem mulher ou homem e o fazem
pela desconstrução da palavra, pela linguagem e pelos corpos, quando assumem suas
identidades de mulheres ou homens trans. Falar de mulheres é falar das diferentes formas de
opressão que se impõem sobre elas, sobre seus corpos. O corpo feminino não deve ser visto
apenas através de suas categorias biológicas, reprodutivas. Seriam as mulheres que não
conseguem ou não desejam gestar uma criança menos mulheres do que as demais? O fato de
um homem trans não ter um órgão sexual masculino o faz mulher? Ou o de uma mulher trans
não possuir uma vagina a qualifica como homem? Devemos acionar estes múltiplos
significados da palavra mulher - constantemente contestados, revisitados e alterados. Olhar as
mulheres apenas sob a ótica hegemônica é cercear a sua diversidade e pluralidade, limitando e
domesticando seus modos de ser, suas sexualidades e seus corpos.
Watson (2016) reitera o discurso de Bettcher sobre as mulheres trans ao dizer que se
faz necessário
[...]um movimento de mulheres, um movimento político. [...] Esse
movimento não pode ocorrer marginalizando, recusando-se a admitir e
negando a existência de nossas irmãs trans. Reconhecer nossas diferenças
como mulheres sempre esteve no centro do feminismo. Nem todas as mulheres
são mulheres como eu ou como você [...] (WATSON, 2016, p. 251-252,
tradução livre)16.

A partir da discussão de Bettcher sobre as mulheres trans, chegamos ao
Transfeminismo que propõe estudar estas mulheres sob suas próprias visões - não excluindo as
demais identidades trans. Fundamenta-se nas diversas formas de opressão, por isso a
importância da intersecção entre classe e raça, bem como das mulheres trans e não-trans.

“So a trans person can count as a “really man” according to dominant cultural practices while counting as a
woman in friendlier trans subculture” (BETTCHER, 2013, p. 240).
16
“[…] requires a women’s movement, a political movement. […]. This movement can’t occur while
marginalizing, refusing to recognize, and denying the existence of our trans sisters. Recognizing our differences
as women has always been at the center of feminism done right. Not all women are women like me or like you
[...]” (WATSON , 2016, p. 251-252).
15
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Posiciona-se contrária à Teoria Queer branca anglo-saxã que apaga a identidade do sujeito.
Considera a identidade das mulheres trans resistência e seu apagamento é opressivo
(KOYAMA, 2003; ESPINERA, BOURCIER, 2016; BETTCHER, 2018).
A libertação trans é sobre recuperar o direito de nos autodefinir longe das
autoridades médicas, religiosas e políticas. O transfeminismo vê qualquer
método de designação sexual como um constructo socio-politicamente
construído e defende um arranjo social em que o sujeito é livre para designar
seu próprio sexo (ou não-sexo) (KOYAMA, 2003, p. 250, tradução livre)17.

Bettcher expõe o quanto a invalidação da identidade é perversa às pessoas trans, que
têm seu “sexo duvidado, desafiado ou impugnado diariamente” (BETTCHER, 2018, p. 420,
tradução livre)

18

. Se o corpo de uma pessoa trans não se parecer com o de uma pessoa não-

trans, ele será questionado, rechaçado e visto como impostor. A autora questiona a ausência da
trans dentro da categoria mulher, uma vez que nesta se encontram lésbicas, negras, latinas, entre
outras subcategorias. A não aceitação é uma forma de excluir e de invisibilizar as mulheres
trans. Desta forma, o Transfeminismo evidencia outras formas de opressão e vê nas identidades
das mulheres trans uma forma de resistir e questionar o status quo.
Trouxemos esta perspectiva teórica, pois sabemos que ainda se faz necessário
justificar a inserção das mulheres trans na categoria mulher – vide Bettcher-, seja no Campo
da Comunicação como em outros campos do conhecimento.
Toda história é regulada por princípios narrativos e “a construção da identidade da
mulher tem-se enraizado na interiorização pelas mulheres de normas enunciadas pelo discurso
masculino” (CHARTIER, 1994, p. 108). A história é “prática ‘científica’, produtora de
conhecimentos, mas uma prática cujas modalidades dependem das variações de seus
procedimentos técnicos, dos constrangimentos que lhe impõem o lugar social e a instituição de
saber onde ela é exercida, ou [...] das regras que [...] comandam sua escrita” (CHARTIER,1994,
p. 111). Retomamos a importância da linguagem, presente na construção da história, nos
saberes científicos, no discurso cotidiano, no discurso das mulheres, dos meios de comunicação,
entre outros, para corroborar com a importância dos Estudos Feministas e de Gênero nos
Estudos de Telenovela.

“Trans liberation is about taking back the right to define ourselves from medical, religious and political
authorities. Transfeminism views any method of assigning sex to be socially and politically constructed, and
advocates a social arrangement where one is free to assign her or his own sex (or non-sex, for that matter)”
(KOYAMA, 2003, p. 250).
18
“[…] sex doubdet, challenge, or impugned in manifold daily transaction” (BETTCHER, 2018, p. 420).
17
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Isto posto, apresentaremos como os estudos de consumo se inter-relacionam com estes
na produção de conhecimento no Campo da Comunicação.

1.3 PENSANDO O CONSUMO E SEUS PARADOXOS

Os Estudos de Consumo vêm sendo investigados por diversas áreas do conhecimento
das Ciências Sociais e Humanas. Em 2003, os dos professores Dra. Maria Aparecida Baccega,
Dra. Vladmir Safatle e Dr. Clóvis de Barros Filho se reúnem e criam o Núcleo de pesquisa em
Comunicação e Práticas de Consumo na ESPM, que se consolidaria como Programa de PósGraduação em Comunicação e Práticas de Consumo (PPGCOM ESPM) em 2006, neste período
eram poucas as pesquisas sobre o assunto no Campo da Comunicação. Se no início da década
de 2000 os pesquisadores necessitavam explicar e demarcar a importância dos estudos dentro
do Campo Comunicacional, a partir de 2010 estes se legitimam e passam a ser investigados
dentro de várias instituições do Brasil. É difícil questionar a importância do consumo na
sociedade contemporânea - tida como a sociedade do consumo, pois é ele quem rege o mercado,
a economia, que outrora eram comandados pelos meios de produção.
Os Estudos de Consumo não possuem uma teoria unificada, dada a sua complexidade,
mas consistem em um uma multiplicidade de perspectivas teóricas que visam observar o
consumo enquanto um processo cultural, mercadológico e econômico. No qual o sujeito
consumidor se insere de maneira nem sempre clara aos olhos do pesquisador, daí a importância
da pesquisa empírica para elucidar certos pressupostos teóricos.
O consumo opera sob múltiplas facetas, inserido na vida cotidiana está presente ao
longo do dia na vida do sujeito: no alimento, na roupa, no meio de transporte, no lazer, no
trabalho, dentre tantas outras atividades possíveis. Sob a chancela de uma determinada marca
ou na ausência desta consumimos e, tanto o ato, quanto a escolha do produto, significam. Por
isso, “o consumo serve para pensar” (GARCÍA-CANCLINI, 2015; DOUGLAS;
ISHERWOOD, 2004). Pensar a cotidianidade, as lógicas de produção/ circulação/ significação/
consumo e os próprios consumidores.
Uma das perspectivas é o da significação do consumo (GARCÍA-CANCLINI, 2015;
BACCEGA, 2008; DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004), uma vez imerso na vida diária o
produto adquire os valores da cultura na qual se encontra. Daí a importância em analisar o
produto dentro de um contexto, investigar seus os usos e apropriações, ou seja, sem negar as
características objetivas do produto, verificamos seus usos sociais. Sob esta perspectiva
encontramos a da distinção social (BOURDIEU, 2007) cuja lógica seria marcar a diferença,
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fazendo isto por meio dos objetos. “A diferença é sempre relacional e carregada de valor. Não
somos apenas diferentes; somos sempre diferentes de [algo, alguém, ....]” 19 (DuCILLE, 2000,
p. 274, tradução livre). Os objetos com os quais compartilhamos significados dentro de um
grupo são os mesmos que nos distingue dos demais grupos. Dentro desta concepção do
consumo como objeto de valoração social, o consumo pode ser utilizado e analisado, por
exemplo, como uma forma de resistência, como podemos ver no funk ostentação em que marcas
de luxo são apropriadas por artistas removendo os demarcadores sociais nelas inseridas.
Ao adentrarmos em um estudo sobre mulheres não há como negar a intersecção com
a narrativa do consumo, que abarca a narrativa da beleza, da sedução, da feminilidade, dentre
tantas outras que demarcam a mulher e o feminino sob a perspectiva hegemônica, que tem o
potente discurso de que o sujeito é livre e possui o poder de escolha. Se a categoria mulher é
socialmente construída e por ela perpassam questões de classe, raça/ etnia, gênero, idade é
impossível aceitar o mito neoliberal da escolha (WILSON, 2000). Além da perspectiva
simbólica, uma opção seria analisar o consumo como expressão de identidade ou de
(des)possessão (ROCHA, 2017), o consumo pelas brechas, pelos poros.
A televisão possui uma estrutura comercial desde a sua essência, com patrocinadores
e anunciantes que inserem seus produtos entre e em sua programação (MARTÍN-BARBERO,
2003; PALLOTTINI, 1998; ANG, 1994). Quais são as narrativas do consumo na telenovela?
Como o consumo se insere nas estruturas sociais das personagens? Como esta narrativa se
transforma ao longo dos anos? Perguntas que nos provocam durante a análise das telenovelas,
identificando assim o consumo como um marcador temporal e social. Além disso, interessanos os usos que as personagens fazem dos produtos inseridos nas tramas.
Em relação à pesquisa empírica, há o interesse em investigar a relação das receptoras
com o consumo de bens materiais, mas, sobretudo, com o consumo midiático (TOALDO;
JACKS, 2013; ANG, 1994). Compreendendo as tecnologias da comunicação como um circuito
duplo, pois “são circuitos para criar circuitos” (SILVERSTONE; HIRSCH, 1994). É através
das mensagens que estas tecnologias produzem, que por elas circulam, que ocorrem as trocas
interpessoais.
Embora os modos de ver as telenovelas vêm se alterando nos últimos anos, com os
usos de novos dispositivos midiáticos e das plataformas streamings, a televisão ainda é o
produto mais utilizado para assisti-la, dada sua alta penetração no Brasil e a gratuidade da TV

19

“Difference is always relational and value-laden. We are not just different; we are always different from.”
(DuCILLE, 2000, p. 274, tradução livre).
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aberta. A prática de ver a televisão insere-se dentro da dinâmica do consumo doméstico
(SPAARGAREN; VLIET, 2000; SILVERSTONE; HIRSCH, 1994), que envolve relações
sociais e diversas práticas domésticas. Sassatelli (2012), relembra a existência da divisão sexual
do trabalho, que faz com que os que são realizados nas residências ainda sejam distribuídos de
maneira desigual. Desta forma, devemos considerar as mulheres imersas em estruturas e
arranjos familiares distintos que impactam estas práticas.
Como vemos, o consumo opera sobre uma lógica complexa e multifacetada, que
envolve operações contraditórias. A inter-relação com os Estudos Feministas e de Gênero
contribuirá com informações sobre o consumo midiático e de recepção. Como a narrativa do
consumo insere-se nos discursos e representações de identidades de gênero na teleficção e,
como circulam fora dela. Quando propomos investigar as mulheres nas telenovelas
questionamos as diversas relações de poder, as nuances em seus discursos e o atravessamento
do consumo desde a ficção até a vida cotidiana da receptora/ consumidora deste produto
midiático. Ou seja, visamos compreender o processo comunicacional a partir da inter-relação
destes estudos, considerando o Campo da Comunicação um campo multi/inter/transdisciplinar.
A seguir, apresentamos o capítulo metodológico, com os procedimentos a serem
adotados na seleção e análise das telenovelas e relativos à pesquisa empírica.

25

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E CORPORA DE ANÁLISE

Precisamos de uma postura diferente em relação às vozes das culturas subordinadas
– o que eu chamo, neste momento, de "crença feminista". A crença feminista significa
deixar de lado nossas respostas condicionadas e nos permitir experimentar uma
receptividade total ao “outro”. Significa que antes de submeter vozes previamente
silenciadas às nossas análises críticas, precisamos levá-las a descobrir como ressoam
e o que suas verdades podem significar para nós (STONE apud REINHARZ, 1992,
p. 242, tradução livre)20.

O primeiro capítulo propôs uma discussão teórica que deve “ser concebida como parte
integrante do processo metodológico, [...], ser o meio de ruptura epistemológica em face das
pré-noções do senso comum” (LOPES, 2001, p.124). Desta forma, ancoramo-nos em teorias
interdisciplinares como os Estudos Culturais, Estudos de Recepção e de Consumo para
investigar os discursos sobre mulheres nas telenovelas, ampliando a teorização com os Estudos
Feministas. A partir destes paradigmas teóricos delineamos os procedimentos metodológicos
tendo como método o qualitativo, frente a possibilidade de uma “compreensão profunda de
certos fenômenos sociais apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da
ação social face à configuração das estruturas societais, seja a incapacidade da estatística de dar
conta dos fenômenos complexos e dos fenômenos únicos” (HAGUETTE, 2010, p. 59).
As pesquisas qualitativas permitem examinar a sociedade em suas nuances, as relações
entre os sujeitos e destes com os meios de comunicação, seus usos e apropriações. É o olhar
atento do pesquisador para o cotidiano e as interações que dele emergem que o possibilitará
responder ao seu problema de pesquisa e seus objetivos. Nesse contexto, retomamos nossa
questão-problema a fim de traçarmos os procedimentos metodológicos, a pergunta a perscrutar
é: “como os discursos sobre mulheres foram se transformando ao longo dos anos nas telenovelas
de Gloria Perez e na sociedade brasileira; e como estas transformações se manifestam na vida
cotidiana das receptoras/ consumidoras destes produtos midiáticos?”.
Dada a necessidade de uma ampla investigação e de uma compreensão temporal dos
acontecimentos sociais tanto na teleficção como na pesquisa de recepção, optamos pela
realização de uma pesquisa qualitativa longitudinal (PQL) que visa apreender as mudanças ao
longo dos tempos, mais do que apresentar dados pontuais de diferentes épocas (BRANNEN,
2007; HOLLAND; THOMSON; HENDERSON, 2006; SALDAÑA, 2003; THOMSON, 2011).

“We need a different stance in relation to the voices of subordinated cultures - one I call, for the moment,
‘feminist belief’. Feminist belief means putting aside our conditioned responses and allowing ourselves to
experience total receptivity to ‘the other’. It means before subjecting previously silenced voices to our critical
faculties, we need to take them in to find out how they resonate and what their truth might mean for us”. (STONE
apud REINHARZ, 1992, p. 242)
20
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Consideramos necessário organizar os procedimentos metodológicos em duas partes:
na primeira, temos como corpora de análise as cinco telenovelas de Gloria Perez - Barriga de
Aluguel (Globo, 1990), Explode Coração (Globo, 1995), América (Globo, 2005), Salve Jorge
(Globo, 2012) e A Força do Querer (Globo, 2017); na segunda etapa a realização de entrevistas
em profundidade com mulheres brasileiras que vivem em Boston, Estados Unidos, e em três
cidades do Brasil, cada uma das etapas detalhadas a posteriori. A seguir, trazemos uma
discussão sobre como a pesquisa qualitativa longitudinal (PQL) contribuiu para o
desenvolvimento deste projeto.

2.1 A PESQUISA QUALITATIVA LONGITUDINAL E OS ESTUDOS FEMINISTAS SOB
A ÓTICA DA COMUNICAÇÃO

A pesquisa qualitativa parte de pressupostos teóricos e interpretativos para uma
investigação social mais detalhada, cuja abordagem metodológica revela-se da questão
problema articulada no projeto. O propósito da pesquisa guiará o investigador no campo, bem
como as teorias por ele abordadas (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998;
CRESWELL, 2013; MASON, 2002; MARSHALL; ROSSMAN, 1999; RICHARDSON,
2012). Tanto o cotidiano, como as práticas e as relações entre os sujeitos não são previsíveis,
tampouco pariformes. Desta forma, a medida em que o investigador adentra o campo em busca
de suas questões outras emergem, fazendo da pesquisa qualitativa uma pesquisa dinâmica,
fluida, em que o estar no campo evoca um diálogo permanente com as teorias.
Outro ponto a ser destacado é a importância de se considerar o contexto: cultural, social
e político, seja tanto do ponto de vista do pesquisador, quanto do pesquisado. Do lado do
pesquisador, faz-se relevante apontar quais as correntes teóricas às quais se vincula e a linha de
pesquisa na qual se insere, ambas o conduzirão durante toda a investigação. E no campo, qual
o momento histórico e as posições sociais dos sujeitos pesquisados. Nas palavras de Creswell
(2013), “atualmente, a pesquisa qualitativa envolve uma atenção mais próxima à natureza
interpretativa da investigação e o posicionamento do estudo dentro do contexto político, social
e cultural do pesquisador”21 (CRESWELL, 2013, p. 45, tradução livre). Em suma, toda pesquisa
qualitativa aflora de um enquadramento histórico que deve ser desvelado pelo cientista, uma

21

“[…] qualitative research today involves closer attention to the interpretative nature of inquiry and situating the
study within the political, social and cultural context of the researchers” (CRESWELL, 2013, p. 45).
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vez que visa apreender minúcias de um fenômeno social. Essa compreensão só ocorre no e pelo
olhar do todo.
Se a investigação qualitativa busca uma maior apreensão de um dado social, ao invés
de uma descrição e/ ou quantificação de um estudo, ao optar pela pesquisa qualitativa
longitudinal (PQL) procuramos descortinar as mudanças sociais em um determinado período.
É um olhar não apenas intenso, mas também prolongado para verificar certos acontecimentos,
contemplar detalhes de uma sociedade através dos anos.
Desta forma, por meio da PQL se analisa as transformações sociais (HOLLAND;
THOMSON; HENDERSON, 2003; SALDAÑA, 2003; RUSPINI, 1999; THOMSON, 2003),
seja por uma pesquisa longitudinal de perspectiva futura, que irá acompanhar determinados
sujeitos e ou fenômenos ao longo dos anos, ou de uma análise retrospectiva, em que o
pesquisador investiga um período já transcrito (RUSPINI, 1999). Independentemente do
método escolhido, a PQL implica no reconhecimento do tempo e da mudança, pois não há
pesquisa qualitativa longitudinal sem que ambos estejam presentes (CORDEN; MILLAR,
2007; SALDAÑA, 2003; RUSPINI, 1999).
O tempo não é vivenciado da mesma maneira em todas as sociedades, nem mesmo
entre os sujeitos de um grupo análogo. Afirmando que “o tempo não é mais linear no paradigma
pós-moderno; o tempo ser curva em novas e criativas formas cronológicas” 22 (SALDAÑA,
2003, p. 6, tradução livre), Saldaña o observa por meio de três perspectivas: a) o tempo como
um construto cultural, nessa visão, podemos compreender que o tempo para um morador de
São Paulo e para alguém que vive no interior do Brasil não é o mesmo; b) o tempo generificado
e construído como um instrumento de poder e controle e c) como uma construção individual e
subjetivamente interpretada, ou seja, a experiência do tempo é particular a cada sujeito, o
mesmo acontecimento pode ser vivenciado por diferentes pessoas, mas a duração transcorrerá
para cada uma distintivamente.
O tempo pode ser identificado sob três vieses: tempo presente, curso de vida e
enquadrado por eventos e pelo período histórico. O tempo presente estaria ligado ao andamento
da vida cotidiana. O segundo diz respeito às fases e transições relativas ao curso de vida. Por
fim, “o tempo histórico fornece um contexto para o entendimento tanto do tempo presente como
do tempo do curso de vida, e ao colocar as pessoas em sua geração chama a atenção para quais
os valores e experiências materiais que serão compartilhadas a partir da vivência coletiva do

“Time is no longer linear in the postmodern paradigm; time curves in new and creative chronological forms”
(SALDAÑA, 2003, p. 6).
22
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mesmo conjunto histórico de eventos culturais e políticos” 23 (CORDEN; MILLAR, 2007, p.
584, tradução livre).
Desta forma, vislumbramos o tempo de diversas maneiras: aquele vivenciado
individualmente e subjetivamente na cotidianidade, cuja experiência se faz pelas construções
culturais e de gênero. O tempo que se modifica no curso de vida e, por fim, aquele
compartilhado na coletividade através do tempo histórico.
A mudança implica em um processo contínuo (CORDEN; MILLAR, 2007;
SALDAÑA, 2003; RUSPINI, 1999) - ocorre em um período e é identificada de diferentes
maneiras pelos sujeitos. “Visto que o tempo é contextual, nossas ações sociais e circunstâncias
dentro dele também são contextuais, a mudança é contextual”24 (SALDAÑA, 2003, p.9,
tradução livre). Toda transformação social insere-se em um enquadramento histórico e cultural,
no decurso entre o antes e o agora. Para compreender o presente, faz-se necessário um olhar
para o passado e esta visão contextual do tempo trará algumas nuances daquilo que estar por
vir.
Barbosa (2012) critica a natureza presentista das pesquisas em comunicação, para a
autora a compreensão do presente se faz no olhar para o passado. As pesquisas em comunicação
investigam o processo comunicacional, seja pelas práticas do sujeito ou da produção. Se a
história se relaciona com a dimensão humana é na investigação histórica que se compreenderá
o presente, o passado e o futuro. “A história nada mais é do que atos comunicacionais de homens
de outrora. E só porque são um ato comunicacional é que esses restos, rastros e vestígios
puderam chegar ao presente. O passado só se deixa ver sob a forma de processos
comunicacionais duradouros” (BARBOSA, 2012, p.149). Todo o discurso se constrói num
processo histórico complexo (BARBOSA, 2012).
Isto posto, propomos este olhar para o passado com intuito de estudar os discursos e
as transformações sociais relacionadas às mulheres visando a compreensão do presente. Uma
vez que a “pesquisa longitudinal pode ser realizada em várias direções e em vários níveis de
complexidade”25 (RUSPINI, 1999, p.226, tradução livre) a adotamos a partir de uma análise
retrospectiva, investigando os discursos sobre mulheres nas telenovelas de Gloria Perez entre

“Historical time provides a context for understanding both present time and lifecourse time, and placing people
in their generation draws attention to what values as well as material experiences people might share as a
consequence of collective exposure to the same historical set of cultural and political events and exposures”
(CORDEN; MILLAR, 2007, p. 584).
24
“Since time is contextual, and our social actions and circumstances within it are contextual, change is contextual”
(SALDAÑA, 2003, p.9).
25
“[…] longitudinal research can be performed in many directions and at various levels of complexity” (RUSPINI,
1999, p.226).
23
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os anos de 1990 e 2017, para posteriormente observar as suas manifestações no cotidiano das
receptoras/ consumidoras.
Apresentar um estudo sobre mulheres à luz dos Estudos Feministas significa dizer que
este é um estudo para as mulheres e norteado pela mudança social (DOUCET; MAUTHNER,
2006; SALGADO, 2008; REINHARZ, 1992). Os procedimentos metodológicos das pesquisas
feministas tendem a abarcar a diversidade e pluralidade das mulheres e das questões que as
envolvem, buscam “inovação metodológica, desafiando maneiras convencionais ou
tradicionais de colecionar, analisar e apresentar os dados”26 (DOUCET; MAUTHNER, 2006,
p.40, tradução livre). Observar as mudanças sociais no que tange às mulheres implica investigar
as relações de poder e questões relativas à justiça social, disparidades que ocorrem não apenas
nas relações entre homens e mulheres, mas entre as próprias mulheres. Nesse enfoque, a
interseccionalidade é evocada como uma forma de investigação social crítica, cujas estruturas
centrais estariam relacionadas ao poder, à desigualdade social, ao contexto social, à
complexidade e à justiça social (COLLINS; BILGE, 2016). Nas palavras de Collins e Bilge,
A interseccionalidade é uma forma de compreender e analisar a complexidade
do mundo, nas pessoas, nas experiências humanas. Os eventos e condições da
vida social, política e o self raramente podem ser entendidos como moldados
por um único fator. Eles são geralmente moldados por muitos fatores, de
maneiras diversas e mutuamente influentes. A desigualdade social, a vida das
pessoas e a organização do poder em uma determinada sociedade são melhor
entendidas como sendo moldadas não por um único eixo de divisão social,
seja raça ou classe, mas por vários eixos que se unem e influenciam uns aos
outros. A interseccionalidade utilizada como uma ferramenta analítica dá às
pessoas uma melhor visão à complexidade do mundo e de si mesmas
(COLLINS; BILGE, 2016, p. 2; 193, tradução livre).27

Uma pesquisa sobre mulheres deve englobar eixos interseccionais e não optar por uma
análise isolada, assim, teremos uma maior compreensão social. O feminismo interseccional nos
guiará em todas as análises das telenovelas, no entrelaçamento entre gênero, classe, raça/ etnia,
sexualidades, entre outros, para que possamos compreender as relações de poder e as mudanças
sociais relativas às mulheres. Dessa forma, este projeto “mais do que enunciá-las, requer pensar

“[…] methodological innovation through challenging conventional or mainstream ways of collecting, analyzing,
and presenting data” (DOUCET; MAUTHNER, 2006, p.40).
27
“Intersectionality is a way of understanding and analyzing the complexity in the world, in people, in human
experiences. The events and conditions of social and political life and the self can seldom be understood as
shaped by one factor. They are generally shaped by many factors in diverse and mutually influencing ways.
When it comes to social inequality, people's lives and organization of power in a given society are better
understood as being shaped not by a single axis of social division, be it race or class, but by many axes that
together and influence each other. Intersectionality as an analytic tool gives people a better access to the
complexity of the world and of themselves” (COLLINS; BILGE, 2016, p. 2; 193).
26
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sobre elas e organizar a investigação em relação a elas”28 (SALGADO, 2008, p. 86, tradução
livre).
Na fluidez da pesquisa qualitativa, o diálogo com os estudos feministas será
permanente, sempre que do campo emergir questões a serem pesquisadas. O olhar para as
mulheres será feito por teorias que se dedicam a estudá-las em sua complexidade e diversidade.
Segundo Cuklanz (2016), as teorias feministas explicam as relações de poder nos
discursos midiáticos, que devem ser analisados pela intersecção de “classe, raça, sexualidade e
outras categorias, incluindo religião e etnia”29 (CUKLANZ, 2016, p. 1, tradução livre). Para a
autora, a forma de investigar as mulheres na Comunicação foi se transformando ao longo dos
anos à medida em que as teorias feministas iam avançando seus estudos sobre as mulheres. Na
década de 70, estes focavam na sub-representação das mulheres nos meios de comunicação.
Essa perspectiva de análise permaneceu nos anos 80 que buscava ainda as desigualdades entre
homens e mulheres nos discursos midiáticos. As décadas de 90 e 2000 geraram discussões a
respeito das representações da violência de gênero e “as maneiras pelas quais essas
representações refletiam a ideologia dominante”30 (CUKLANZ, 2016, p. 2, tradução livre).
No que tange os estudos sobre mulheres na Comunicação no Brasil, Escosteguy (2002)
afirma que as pesquisas de recepção que utilizam a categoria gênero as fazem para “indicar uma
distinção sexual entre feminino e masculino, isto é, como uma variável sociodemográfica”,
mais do que uma “mudança no patamar analítico” (ESCOSTEGUY, 2002, p. 2). Com base em
uma pesquisa realizada por McAnany e La Pastina entre 1970 e 1993, a autora reconhece que
a etnografia vem sendo amplamente utilizada nos estudos de recepção na América Latina e que
a pesar de as mulheres serem temas recorrentes nesses estudos, as investigações não ocorrem
em diálogo com os estudos feministas. Constata-se o recorte de classe, mas não há a intersecção
de raça, etnia ou outras que possam aprofundar o debate acerca das mulheres. “O fato de
privilegiar como ambiente de investigação o espaço doméstico e a família” (ESCOSTEGUY,
2002, p. 5), fez com que essas pesquisas fossem compostas em sua maioria por mulheres, o que
permitiu uma maior compreensão do universo feminino nos últimos anos, “revelando o
contexto no qual recebem as mensagens mediáticas e quais os usos que fazem dessas narrativas
dentro de sua vida cotidiana” (ESCOSTEGUY, 2002, p. 5).

“significa más que enunciarlas: requiere pensarlas a ellas y organizar la investigación en relación con ellas”
(SALGADO, 2008, p. 86).
29
“[…] class, race, sexuality, and other categories including religion and ethnicity” (CUKLANZ, 2016, p. 1).
30
“[…] the ways in which these representations reflected dominant ideology” (CUKLANZ, 2016, p. 2).
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Em 2017, elaboramos um breve levantamento de dados que pudesse apontar algumas
nuances em relação aos estudos sobre as mulheres na Comunicação, em especial aqueles que
adotam como corpus as telenovelas. Buscamos na plataforma Capes, de periódicos, trabalhos
que continham as palavras mulher(es) e telenovela(s) e que pelo resumo identificasse o interesse
de investigação pelas mulheres no polo da produção (telenovela) e/ ou recepção. Realizamos
essa mesma busca no Congresso da Compós, nos GT’s: “Estudos de Televisão” e “Recepção:
processos de interpretação, uso e consumo mediáticos” e na Intercom Nacional, GP’s: “Ficção
Seriada” e “Televisão e Vídeo”, o período analisado foi entre os anos de 2013 a 2017. Na
plataforma de periódicos Capes foram encontradas 19 produções que atendiam aos critérios
pré-estabelecidos. Na Compós, encontramos seis artigos, enquanto na Intercom Nacional foram
17 artigos.
Não podemos inferir que a presença de autoras feministas tenha despertado uma
discussão aprofundada sobre as mulheres, entretanto faz-se importante constatar que os artigos
escritos desde 2016 apresentam um maior número de autoras feministas, alguns estudos
anteriores a esta data não apresentaram nenhuma corrente feminista entre suas referências
bibliográficas. Verificamos, assim, que há um aumento gradativo em estudar as mulheres à luz
dos estudos feministas, discussão que se faz necessária, pois são teorias que visam entendê-las
em sua diversidade, pluralidade e complexidade, paralelamente às relações de poder.
Distanciando-se de reflexões que investigam as mulheres sob lentes teóricas exclusivamente
masculinas – com um olhar do homem sobre a mulher (DOUCET; MAUTHNER, 2006).
Em sua tese de doutorado, Tomazetti realiza um levantamento entre os anos de 1972
a 2015, de teses e dissertações que realizam algum tipo de interface com os estudos feministas
e de gênero - das 13.265 investigadas, foram encontradas 316 pesquisas. Optamos por realizar
o mesmo procedimento feito nas revistas e nos congressos, lançamos nosso olhar nas teses e
dissertações que possuíam em seu título as palavras mulher(es) e telenovela(s) entre os anos de
1990 a 2015, apenas três pesquisas foram encontradas (Tabela 1). Como ressalta o autor, estes
eram “estudos com mulheres, porém não das mulheres” (TOMAZETTI, 2019, p. 90).

Ano
1990

Título

Autor

Yo compro esa mujer – kirsh, romantismo e Cristiane
consumismo nas telenovelas latino-americanas
Costa

Universidade

Henrique UFRJ

Telenovela e a identidade feminina de jovens de classe Lírian Sifuentes
UFSM
popular
2014 Mundos possíveis e telenovela: memórias e narrativas Valquíria Michela John UFRGS
melodramáticas de mulheres encarceradas
Tabela 1: Pesquisas entre 1990 e 2015 cujos títulos possuíam as palavras mulher(es) e telenovela(s)

2010
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A análise de discurso de linha francesa (ADF) foi utilizada na análise das telenovelas
definidas como corpora e na análise das falas das entrevistadas, pois não há discurso sem
ideologia e a opacidade do texto é fruto de um sujeito socialmente construído. A seguir,
abordamos como a ADF contribuiu para a compreensão dos sentidos produzidos nas narrativas
e daqueles que circulam socialmente entre/sobre as mulheres.

2.2 O DISCURSO SOBRE AS MULHERES SOB A ANÁLISE DE DISCURSO DE LINHA
FRANCESA (ADF)

Estudar a(s) cultura(s) de uma sociedade mediada(s) pelos meios de comunicação
implica investigar questões relativas à linguagem e à produção de sentidos. As palavras são
formadas por “uma multidão de fios ideológicos” (BAKHTIN, 2014, p. 42) que tecem as
relações sociais. Para Bakhtin (2014), elas carregam significados que vão sendo lentamente
modificados, constituindo-se “o meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de
mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica”
(BAKHTIN, 2014, p. 42). Desta forma, cada época tem sua formação ideológica e discursiva
que foi sendo construída pelas palavras, que são mediadoras entre o homem e a realidade
concreta. Seus significados se deslocam ao longo dos anos, num processo lento e, por vezes,
imperceptível, com intuito de preservar o status quo. Por isso, Hall aponta para “a importância
crucial da linguagem e da metáfora linguística para qualquer estudo sobre cultura; a expansão
da noção de texto e da textualidade, ambos como fonte de significado [...]; o reconhecimento
da textualidade e do poder cultural, da representação como lugar de poder e regulação”
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(HALL, 1992, p. 283, tradução livre).
Pesquisar a cultura que se desenvolve na vida cotidiana requer pensar as relações de
poder, as relações entre os sujeitos e como a ideologia dominante se propaga pela linguagem:
dos discursos midiáticos, dos rituais, das representações imagéticas, da religião, da política,
entre outros. A linguagem é “não só um dos elementos, mas também é um dos cocriadores da
cultura” (SCHAFF, 1971, p. 268), é prática social solidificada. Esta só se constitui na vida em
sociedade, nas relações sociais, no espaço da coletividade - em que os sentidos são produzidos,
reproduzidos e transmitidos ao longo das gerações.
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“[…] the crucial importance of language and of the linguistic metaphor to any study of culture; the expansion
of the notion of text and textuality, both as a source of meaning […]; the acknowledgement of textuality and
cultural power, of representation itself, as a site of power and regulation” (HALL, 1992, p. 283).
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Segundo Gramsci, é no âmbito da cultura que o poder hegemônico opera por consenso,
exercendo a educação e a “direção intelectual e moral da sociedade” (MATTELART;
MATTELART, 1990, p. 90). Os valores da ideologia dominante operacionalizam-se pelas
ideologias do cotidiano na e pela linguagem, pelos discursos que florescem na cotidianidade.
“A classe dominante tenta conferir ao signo ideológico um caráter intangível e acima das
diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos índices sociais de valor que aí se
trava” (BAKTHIN, 2014, p. 48). Ou seja, a ideologia dominante atravessa as formações
ideológicas, que delineiam os modos de pensar de uma classe social, e, consequentemente, às
formações discursivas, configurando-se em espaços dialéticos que comportam tanto a
conservação, quanto a mudança (BACCEGA, 2007).
Todo discurso remete a outros discursos, a uma memória discursiva, a uma memória
não cronológica, “não tendo, pois, temporalidade, mas historicidade: anônima e atemporal”
(ORLANDO, 2017, p.17). Assim é o interdiscurso, um já dito de diversas maneiras e em vários
tempos, que traz consigo o saber e a manutenção de um sistema. Carrega visões de mundo,
formações ideológicas de uma determinada classe social: valores, como pensar, agir, entre
outros (BACCEGA, 2007; FIORIN, 2000, ORLANDI, 2005).
É pelo imaginário social que muitas das representações e visões do mundo se
perpetuam, um imaginário que se concretiza pelos símbolos ritualísticos, pelos mitos e estilos
de vida apresentados na mídia que colaboram com a sua manutenção e perpetuação. Esta se
constitui em “verdadeiras comunidades de imaginação ou comunidades de sentido”
(GREGOLIN, 2003, p. 97).
Para Hall (2016), a representação é a produção e compartilhamento de significados
que ocorre pelo uso da linguagem em uma cultura. O autor recorre ao conceito de formação
discursiva (Foucault) para uma maior compreensão da representação, ou seja, todo discurso
insere-se em uma formação discursiva/ ideológica. Desta forma, faz-se necessário a
compreensão da memória discursiva, das relações de poder e da posição do sujeito ao analisar
uma dada representação.
Neste contexto, investigamos os discursos sobre mulheres nas telenovelas de Gloria
Perez. A telenovela enquanto narrativa da nação (LOPES, 2009) tece um permanente diálogo
com a vida cotidiana. Opera pela dicotomia, ora reforça valores hegemônicos, ora transgride ao
trazer temas considerados polêmicos, mas que retratam a realidade das minorias. Seus textos
refletem e refratam a memória social, a intertextualidade que atravessa o tempo e se manifesta
no esquecimento. Muitos dos seus discursos repousam no ideológico disfarçado na obviedade
do discurso competente (CHAUÍ, 2006, 2016) “que sob a auréola da neutralidade e da
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objetividade dos conhecimentos técnicos-científicos [...] [torna-se] um poderoso elemento
ideológico para justificar o exercício da dominação” (CHAUÍ, 2016, p. 113). Logo, “[...]
passam a vender signos e imagens graças à invenção de um modelo do ser humano sempre
jovem [...], saudável [...] e feliz [...]” (CHAUÍ, 2016, p. 58), ou seja, em sua programação são
reforçadas as representações de determinados modelos/ comportamentos sociais. Por outro
lado, ao trazer para a discussão temas ainda incipientes na sociedade, a telenovela colabora para
ampliar o debate destes assuntos pela população, contribuindo para possíveis transformações
sociais.
A ADF foi utilizada para investigar os discursos sobre mulheres nas telenovelas e a
movência de seus significados - como foram representadas as mulheres, quais estereótipos
positivos/negativos e como a autora legitimou e/ ou apresentou rupturas nos discursos
femininos ao longo dos anos.
Do mesmo modo, a ADF nos possibilitou interpretar os discursos das mulheres
pesquisadas, suas redes de memória e seus trajetos visando depreender como os discursos
midiáticos se manifestam em sua vida cotidiana.
Como a telenovela extrai da vida comum os seus temas, buscamos o olhar de duas das
maiores revistas semanais das décadas estudadas, Manchete e Veja, para ver quais os assuntos
relacionados às mulheres foram evidenciados em suas capas. Não tivemos a pretensão de
analisá-las, mas de apresentar uma possível relação entre o que era discutido socialmente e os
discursos da ficção, verificando suas transformações. Assim, obtivemos um conhecimento
maior sobre a época vivida por cada entrevistada. Nosso olhar levou em consideração as capas
que se enquadravam nas cinco categorias de análise propostas. As escolhas pelas revistas
semanais ocorreram por estas conterem os assuntos mais discutidos durante uma semana na
sociedade.
A seguir, detalhamos os procedimentos metodológicos da primeira etapa da pesquisa
que consiste nas análises das cinco telenovelas de Gloria Perez transmitidas na Rede Globo
entre os anos de 1990 a 2017.
2.3 A ANÁLISE DAS TELENOVELAS – UM OLHAR PARA A PRODUÇÃO

Resgatemos o nosso objeto de pesquisa para delinearmos os procedimentos
metodológicos que contribuíram para alcançar os objetivos propostos. Esta pesquisa se debruça
nos discursos sobre mulheres tecidos em cinco telenovelas de Gloria Perez e o consumo cultural
que emerge tanto das narrativas, quanto do cotidiano das receptoras/ consumidoras. As novelas
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investigadas foram transmitidas entre os anos de 1990 a 2017, na Rede Globo. Com exceção da
primeira narrativa escrita por Perez (Barriga de Aluguel), que foi ao ar às 18h, todas as demais
foram veiculadas às 20h/ 21h32, são elas: Barriga de Aluguel (Globo, 1990), Explode Coração
(Globo, 1995), América (Globo, 2005), Salve Jorge (Globo, 2012) e A Força do Querer
(Globo, 2017).
Diversos fatores nos levaram a escolhê-las, em primeiro lugar, a tradição da autora em
escrever histórias com protagonistas mulheres, trazendo assuntos incipientes na sociedade para
serem debatidos. Além disso, Perez foi a precursora em ações socioeducativas (merchandising
social) ao abordar o transplante de órgãos em De Corpo e Alma (Globo, 1992) e manteve esses
trabalhos ao longo de quase todas as suas obras. Outro ponto relevante é o fato de ser uma das
três autoras que produzem para o horário das 21h, considerado o mais importante da Rede
Globo. Embora a emissora tenha um quadro de autoras de telenovelas, no período analisado,
estas se concentraram nos horários das 18h e das 19h, às 21h participaram de produções apenas
Gloria Perez, Ana Maria Moretzhn e Maria Adelaide Amaral, estas últimas escreveram em
coautoria com outros autores. Dessa forma, Perez é a única mulher a escrever sozinha neste
horário ao longo dos 27 anos analisados, ao todo, foram sete telenovelas. Perez trilhou seu
caminho desde o início de sua trajetória na Rede Globo, quando escrevia em coautoria com
Janete Clair e Aguinaldo Silva, suas obras de teleficção se tornaram sucesso de audiência,
conquistou o reconhecimento da emissora, de seus fãs e dos fãs de ficção seriada, fazendo com
que se tornasse uma das principais autoras de teledramaturgia do Brasil.
A seleção das telenovelas seguiu ainda alguns critérios específicos, como: a) possuir
mulheres como protagonistas e com personagens de destaque, b) cujas histórias apresentem
temas relevantes no período em que foram produzidas e/ ou c) subtramas com ações
socioeducativas voltadas ao universo feminino.
A metodologia da semana composta foi utilizada para selecionar as cenas das
telenovelas analisadas. Esta consiste em assistir a uma programação em dias alternados,
formando uma “semana composta”, em nosso caso, a alternância na observação da narrativa
formará uma “telenovela composta”. A estrutura deste formato ficcional emprega o uso da
repetição como uma maneira de recontar determinados acontecimentos, ao longo da narrativa
cenas são recapituladas como se fossem memórias de um personagem, que reavivam
acontecimentos ao telespectador ou instruem àqueles que não a assistem com assiduidade.
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Durante muitos anos as principais telenovelas da Rede Globo foram transmitidas no horário das 20h,
denominadas de “novela das oito”. A partir de 2007, com Duas Caras (Globo, 2007), após várias mudanças na
programação, fixou-se o horário das 21h para estas telenovelas.
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Assim sendo, a semana composta se mostra uma metodologia eficaz aos estudos de telenovela
ao criar uma eficiente amostra que “assume uma variação cíclica de conteúdo para diferentes
dias da semana e requer que todos os dias da semana sejam representados”33 (RIFFI; AUST;
LACY; 1993, p. 134, tradução livre).
Ancorados nos estudos feministas e de gênero foi realizado um recorte interseccional
de gênero, raça/ etnia, sexualidade e classe social das personagens investigadas: em cada
telenovela selecionamos mulheres de classes sociais, raça/ etnia e sexualidades distintos. Outras
intersecções surgiram ao longo de cada obra, como uma especificidade das histórias contadas,
que foram cruzadas e apontadas durante o estudo.
Tendo como um dos objetivos levantar as transformações sociais pelos discursos sobre
mulheres nas telenovelas, selecionamos cinco categorias de análises que permitiram essa
observação temporal, são elas: arranjos familiares/ maternidade, migrações/ interculturalismo,
trabalho, sexualidades/ sensualidades, direitos/ conquistas/ violências. Categorias que se
mesclam, se confundem e pensando que o consumo atravessa todas as categorias, sendo um
demarcador temporal e social. A escolha pelas categorias fundou-se nos temas abordados em
cada telenovela. Por exemplo, se em Barriga de Aluguel (Globo, 1990) o consumo da
reprodução assistida foi o tema principal trabalhado no enredo, deste extraímos a maternidade
como categoria de análise para as demais narrativas.
Destacamos que ao longo das reflexões outros temas intrínsecos às telenovelas foram
apontados e perscrutados sob o olhar dos Estudos Feministas.
Após a realização da semana composta e análise das cenas pelas categorias propostas,
fizemos a comparação entre os discursos sobre mulheres ao longo das telenovelas com o intuito
de levantar alguns pontos que ensejam suas transformações ao longo dos anos. Feito isso,
selecionamos os tópicos que foram abordados nas entrevistas em profundidade, levando em
consideração as categorias investigadas. Do mesmo modo, elegemos algumas cenas que foram
apresentadas às entrevistadas a fim de aprofundar a discussão sobre algum tema.
A seguir, abordamos a realização das entrevistas em profundidade com mulheres
brasileiras que vivem no Brasil – Brasília, Goiânia São Paulo - e na grande Boston, Estados
Unidos.

33

“[construct week samples] assumes cyclic variation of content for different days of the week and requires that
all the different days of the week be represented” (RIFFI; AUST; LACY; 1993, p. 134).
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2.4 ESTUDO DE RECEPÇÃO – MULHERES BRASILEIRAS E PRODUÇÃO DE
SENTIDOS

Os estudos de recepção abarcam a comunicação como um processo (HALL, 2003) que
não se finda no receptor, tampouco se inicia no emissor, mas engloba a dimensão cultural na
qual se insere o receptor - sujeito ativo - e instaura a produção e (re)significação de sentidos.
Segundo estes estudos, investigar os meios de comunicação é enveredar pelas lógicas de
produção, entretanto, seus conteúdos não seguem apenas as práticas de mercado, mas são
extraídos do cotidiano, uma vez que o poder hegemônico opera por consenso em uma contínua
negociação de valores com a população.
Estudar o receptor envolve entender o consumidor e vice-versa, suas escolhas, seu
consumo midiático e cultural, que refletem seus estilos de vida e suas relações sociais. O
receptor, “sujeito ativo, não só interpreta, ressignificando as mensagens da mídia, como também
inclui essa ressignificação no conjunto de suas práticas culturais, modificando-as ou não.
Receptor e o consumidor estão juntos” (BACCEGA, 2011, p.33). Investigar a cultura de uma
sociedade é delinear as relações de poder, as relações humanas e as práticas de consumo que
vão se transformando ao longo dos anos. Desta forma, “os processos de recepção devem ser
vistos como parte integrante das práticas culturais que articulam processos tanto subjetivos
como objetivos, tanto micro (ambiente imediato controlado pelo sujeito) como macro (estrutura
social que escapa a esse controle)” (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002, p. 32).
Neste enfoque, ao analisarmos as telenovelas desejávamos compreender quais as
imagens relativas às mulheres estavam presentes nos discursos e vice-versa. Com as entrevistas
em profundidade observamos a recepção das brasileiras, ou seja, como os discursos sobre as
mulheres se manifestavam em seu cotidiano. Em suma, “o que nos interessa nos estudos latinoamericanos de recepção é compreender como os sujeitos se relacionam com os meios de
comunicação, como se dão as relações de comunicação e como se constroem os efeitos de
sentido” (FÍGARO; GROHMANN, 2017, P. 153).
Para apreender as transformações sociais das mulheres a partir dos discursos que
circulam socialmente adotaremos a entrevista em profundidade como procedimento
metodológico para analisar as receptoras/ consumidoras das telenovelas de Gloria Perez. Este
método busca se
aprofundar em determinadas questões, ao recorrer ao conhecimento e [à]
informação mais detalhada do que as alcançados em questionários, entrevistas
informais ou grupos focais, por exemplo. Esta informação, geralmente, diz
respeito a assuntos muito pessoais, relacionados às subjetividades, às
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experiências vividas, à valores e decisões, à ideologia, ao conhecimento
cultural e/ou às perspectivas34 (JOHNSON, 2001, p. 104, tradução livre).

Ao entrevistarmos e questionarmos uma multiplicidade e diversidade de mulheres
levamos em consideração que não estávamos em busca de um discurso comum a todas, mas
das múltiplas interpretações e significados sobre determinados temas, por isso o recorte
interseccional para a compreensão dos discursos.
Nossa amostra foi composta por mulheres das classes baixa, média e alta, de diferentes
raças/ etnias e sexualidades. Segundo Johnson (2001), não há um consenso acadêmico em
relação ao número de entrevistas em profundidade que deva ser realizada. Há autores como
Spradley (1979) que sugere entre 25 a 30, McCracken (1988) propõe uma média de oito
entrevistas. Entretanto, “o número de entrevistas necessário para explorar uma determinada
questão de pesquisa depende da natureza dessa questão e do tipo informação que o entrevistador
procura”35 (JOHNSON, 2001, p. 113, tradução livre). Para o autor, o entrevistador encerra a
pesquisa quando concluir que obteve a quantidade de informação necessária para responder seu
problema. Nesse enfoque, realizamos 25 entrevistas na grande Boston e 20 nas cidades
selecionadas no Brasil, uma vez que desejávamos apreender um maior número de mulheres
pelo recorte interseccional.
Buscamos a pluralidade entre as brasileiras e consideramos que os modos de ver a
telenovela vem se modificando nos últimos anos pelos usos e apropriações da segunda tela, que
podem “ser os mais variados: interação nas mídias digitais para comentar ou buscar
informações sobre uma programação, troca de mensagens [...]. A televisão sempre foi um
espaço de socialização [...] [que] se amplia através das mídias digitais e do uso da segunda tela”
(BACCEGA et al., 2017, p. 156-157). Borelli e Priolli (2000), apontam que os modos de ver
televisão já vinham se modificando com a entrada da televisão a cabo e a multiplicidade de
canais. “Na telenovela, em particular, parece haver uma disputa entre o zapping e a estratégia
do suspense, [...], que visa prender a atenção do telespectador” (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p.
168). Não podemos desconsiderar que a mudança na forma de consumir os produtos midiáticos
alteram sua produção, se a audiência cai, buscarão recursos para (re)conquistá-la. No caso das

“[...] deeper information and the knowledge than is sought in surveys, informal interviewing, or focus groups,
for example. This information usually concerns very personal matters, such as an individual's self, lived
experience, values and decisions, occupational ideology, cultural knowledge, or perspective” (JOHNSON,
2001, p. 104).
35
“The number of interviews needed to explore a given research question depends on the nature of that question
and the kind or type of knowledge the interviewer seeks” (JOHNSON, 2001, p. 113).
34
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telenovelas, as mudanças vêm ocorrendo em sua estrutura e em seus discursos que são
produzidos neste ir e vir no cotidiano, sua fonte de inspiração.
Para a entrevista na grande Boston foi necessária minha inserção na comunidade
brasileira local, entramos em contato com entidades como Brazilian Women’s Group,
organização criada por brasileiras para dar apoio às imigrantes na cidade. A cidade foi escolhida
por ser a segunda cidade norte-americana com a maior concentração de brasileiros (MPI, 2019).
Selecionamos mulheres entre 20 a 55 anos para entrevistar, faixa etária escolhida por
questões geracionais que nos ajudarão na compreensão das transformações sociais no período
estudado. As mulheres maduras eram as jovens que assistiam à telenovela Barriga de Aluguel
(Globo, 1990) na década de 1990. Pela memória dessas mulheres vimos como determinados
temas foram discutidos pela autora e pela sociedade naquele momento, do mesmo modo, que
pudemos observar como esses discursos são produzidos na atualidade por essa geração. As
mulheres jovens nos deram um panorama dos discursos de sua geração sobre os temas
abordados, mesmo que não tendo visto as primeiras telenovelas ou visto em outro contexto, por
meio de reprise. O olhar geracional e temporal, através da memória nos possibilitou apreender
algumas das transformações dos discursos sobre mulheres que se manifestam no cotidiano das
entrevistadas.
Reafirmamos que o tempo é não apenas aquele vivido na individualidade e
subjetivamente no cotidiano, mas também são construções culturais e de gênero cuja
experiência é coletiva e se desenvolve no curso de vida, sendo compartilhadas no tempo
histórico. Observar o tempo é perceber a importância da dimensão histórica, que investigaremos
nesta pesquisa pelos discursos sobre

mulheres, suas transformações e presença na vida

cotidiana das pessoas analisadas.
A escolha por entrevistar apenas mulheres se justifica pela proposta de compreender
as mudanças dos discursos midiáticos relacionados a esse gênero pelo viés feminista e suas
consequentes transformações ao longo dos anos.
No capítulo 03 fazemos uma discussão sobre o autor e o autor-criador, para o que
trazemos a análise do primeiro capítulo das telenovelas produzidas por Gloria Perez com o
intuito apreender algumas de suas marcas autorais.
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3. PROCESSO AUTORAL DE GLORIA PEREZ: IMBRICAÇÕES NA VIDA
COTIDIANA

Sempre me fascinou o alcance da televisão, a possibilidade de entrar na casa das
pessoas e enfrentar o desafio de contar uma história numa linguagem acessível a todo
mundo. [...] a televisão permitia levar cultura às classes que não tinham poder
aquisitivo para pagar um ingresso de teatro ou de cinema, para comprar um livro. O
bom gosto é fruto da cultura estética, não a raiz (Gloria Perez).

Toda escrita é um labor que exige tempo e dedicação por parte daquele que escreve.
Na produção de um texto para a televisão o olhar do autor se coaduna a outros olhares: dos
diretores, dos atores/ personagens, do formato, da edição, entre outros. Ao investigar uma
determinada telenovela contemplamos mais do que a história per se stante, caminhamos sob as
diversas ópticas que tecem a narrativa, dentre elas a do autor, que traz consigo sua trajetória
autoral e suas incursões pelo mundo que reverberam na história contada.
A telenovela é um formato consagrado no Brasil, possui influência dos antigos
folhetins e melodramas cubanos (MEYER, 1996; ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991), ou seja,
contam histórias de amor, ódio, crimes, ciúmes que caminham para um happy end. Cada autor
delineia seu enredo, criando ganchos entre um capítulo e outro para gerar o interesse dos
telespectadores, do mesmo modo que estabelece uma estética repetitiva que atrai e informa
aqueles menos assíduos.
Ao realizarem uma comparação entre trabalho fabril e indústria cultural, Ortiz, Borelli
e Ramos (1991) apontam a fragmentação do processo, com a segmentação de tarefas, como
uma dimensão industrial, que “imprime uma velocidade ao trabalho, que se distribui por todos
os setores envolvidos” (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1991, p. 153). Nesse processo de
produção, autores, diretores, técnicos e atores realizam cada um a sua tarefa, compondo o
produto final: a telenovela. A velocidade imposta aos autores para redigirem e entregarem
diversos capítulos que serão gravados em seguida fez surgir a figura do coautor, colaboradores
que, juntamente com o autor, discutem e escrevem as cenas. No processo fabril de ficção
seriada, uma doença e/ ou morte de um autor geraria a pausa, a descontinuidade e a consequente
perda de publicidade decorrente de um provável declínio da audiência. Desta forma, como
destaca Nogueira (2002), a partir dos anos 80 o coautor insere-se na criação da obra, salvos
raras exceções em que determinados autores permanecem com a exclusividade autoral.
Podemos afirmar que esta é uma das marcas da autora Gloria Perez, que em seus quase 40 anos
de profissão, a maioria na Rede Globo, escreveu apenas duas novelas em coautoria, uma com
Janete Clair – sua mestra no ofício da escrita -, outra com Agnaldo Silva. Para Perez, é

41
“impossível dividir fantasias” (Memória Globo, 2008, p. 428), considera que o trabalho/ tempo
dispendido para se reunir com os coautores e discutir os capítulos, o rumo da história, é o mesmo
de ter que escrever sozinha. Logo, quando está com uma novela no ar cria uma rotina que
consiste em isolamento para criação e redação. A autora tem o hábito de escrever em pé, pois
“gosta da sensação de urgência que a posição lhe traz” (Memória Globo, 2008, p. 428),
condizente com o processo fabril discutido anteriormente.
Sendo a “responsável legal” pelo desenvolvimento de todo o produto, desde a sinopse
até o último capítulo, é possível detectar ao longo de suas produções marcas autorais que
sobrepujam à direção e edição. Ao analisar suas telenovelas não podemos isolar a figura da
autora, pois mesmo “num universo de mímese, de recriação de ação, o

condutor dos

acontecimentos ficcionais é um ser imaginário, criado pelo autor a partir de realidades
experimentadas, da sua experiência pessoal e de suas vivências

do mundo real”

(PALLOTTINI, 1998, p. 179). O percurso da autora é impresso na linguagem da trama, nos
discursos proferidos pelas personagens e na história contada, nos temas que serão discutidos
entre os receptores ao longo dos meses em que a novela estiver no ar.
3.1 O EXTERIOR CONSTITUTIVO DAS TELENOVELAS

Um dos princípios da análise do discurso de linha francesa é o da heterogeneidade, ou
seja, não existe discurso homogêneo, neutro, e sim opaco, composto por uma profusão de outros
discursos que “materializam ‘visões de mundo’” (BACCEGA, 2007, p. 57) ao se inserirem em
diferentes formações ideológicas fixadas em formações discursivas que delimitam o modo de
pensar e dizer de uma sociedade (BACCEGA, 2007; FIORIN, 2000; FOUCAULT, 2014;
GREGOLIN, 2003); “trata-se de determinar as condições de seu funcionamento, de impor aos
indivíduos certo número de regras. [...] ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer
certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo” (FOUCAULT, 2014, p. 35).
Nas palavras de GREGOLIN (2003, p. 49, grifo autor), “as regras do modo de dizer
condicionam todos os atos de fala sociais”.
É no cotidiano que os significados se fixam e se proliferam por meio das práticas
sociais, da memória coletiva, dos esquecimentos. Podemos dizer que os discursos interagem,
confrontam e carregam outros discursos dependendo sempre da posição do sujeito, inserido em
um determinado espaço e tempo. O interdiscurso se faz na e pela memória coletiva e/ou
esquecimento, num já dito que se manifesta noutro dizer, disseminando e produzindo sentidos.
Uma vez que a história se constitui no decorrer do passado, presente e futuro, os sentidos podem
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ser reivindicados e transformados, “num movimento constante do simbólico” (ORLANDI,
2007, p. 37) que emanam das relações de forças, de poder. Em suma, o sujeito se insere em
determinadas posições, em formações ideológicas que determinam formações discursivas nas
quais integram seus discursos, seus saberes. Não há discurso neutro, tampouco discurso
instaurador, mas uma rede de discursos (formações discursivas) que comportam significados e
que, com o percurso da história, vai se transformando, se modulando e se fixando no cotidiano
de uma sociedade.
Se os discursos do sujeito são como palimpsesto cuja camada superficial encobre as
diversas camadas, os diversos discursos, e sendo o texto a materialidade do discurso, como
pensar o autor enquanto sujeito responsável por uma determinada obra?
Tomando em consideração o exposto até o momento, podemos afirmar que o texto,
assim como o discurso, é heterogêneo. A intertextualidade se constrói na repetição, na
paráfrase, na metáfase, na polissemia. “Às margens do texto, textos fantasmas diluem as bordas
da textualização, seus limites” (ORLANDI, 2005, p.95). Um mesmo texto é trabalhado,
aprimorado, aperfeiçoado incessantemente. Uma mesma história é contada diversas vezes e de
múltiplas maneiras, mudam-se as personagens, o local, mas a narrativa, o modo de contá-la
permanece.
Em uma história não há apenas o discurso do narrador, pois cada personagem
pertencente ao enredo traz suas diferentes visões de mundo, são também enunciadores de
discursos a quem o autor imputa vozes (FIORIN, 2000). É a partir da concepção dialógica da
linguagem que Bakhtin discorre sobre o autor, pois é na alteridade, na relação com o outro que
se constitui um discurso. Ao analisar o romance, o autor constata que nele “diferentes vozes
sociais se defrontam, se entrechocam, manifestando diferentes pontos de vista sociais sobre um
dado objeto” (FIORIN, 1997, p.234). Nesse sentido, o autor carrega não apenas os seus
discursos, que se constituem na relação com o outro, como subsome nas personagens discursos
outros que circulam na sociedade. É a relação de seu texto com os outros textos (intertexto) e
com o outro (leitores/ receptores/ consumidores). Este autor (autor-criador) possui um
excedente de visão do todo da obra e se coloca em uma posição frente, de interação com o herói
(personagem) e com o receptor/ consumidor. “Ser autor é assumir, de modo permanentemente
negociado, posições que implicam diferentes modalidades de organização dos textos, a partir
da relação com o herói e com o ouvinte” (SOBRAL, 2012, p.133).

Pelo princípio da

exterioridade o autor esquiva-se de uma linguagem e a observa pelos olhos do outro, dessa
forma o “autor-criador passa a ser identificado à voz social que cria e sustenta a unidade do
todo artístico” (FARACO, 2018, p. 42). Nesse enfoque, para conhecer o autor é importante
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saber sua trajetória de vida, os percalços, mas acima de tudo sua obra como um todo. Ao analisar
apenas a vida daquele que escreve conheceremos o autor-pessoa, ou indivíduo-autor, mas ao
investigarmos suas obras, sua relação com as personagens e com seus receptores conheceremos
o autor-criador.

3.2 PERCURSOS E PERCALÇOS DE GLORIA PEREZ

Para compreender um autor-criador precisamos entender a sua relação com o(s)
outro(s) - personagens e receptores/ consumidores-, e conhecer suas obras, só assim
identificaremos algumas de suas marcas autorais que lhe conferem um determinado estilo de
escrita. Ao nos inteirar a respeito do autor-pessoa, aquele que concede o nome a um texto,
perfazer sua trajetória de vida, seu processo de escrita, seus percursos e percalços, vamos
delineando contornos de um sujeito cujos discursos se inserem em determinadas formações
discursivas e que ao se colocar frente ao outro se transforma em autor-criador.
À vista disso, para chegar até as telenovelas pesquisadas, buscamos conhecer Gloria
Perez, seu processo de produção e a busca por inspiração. Recorremos às entrevistas concedidas
pela autora à diversas mídias e entrevistamos36 a Dra. Bianca Freire-Medeiros37, que trabalhou
como pesquisadora em obras escritas por Perez.
Uma das características das telenovelas redigidas pela autora são os fortes temas
debatidos em suas narrativas. Para Perez, são os temas que procuram o autor e é a partir deles
que ela constrói suas histórias e personagens. Embora se interesse por abordar culturas
diferentes, a única novela que iniciou a partir deste assunto foi Caminho das Índias (Globo,
2009), cuja ideia de escrever sobre a Índia emergiu após ir a uma festa do MIPCOM que
abordara a cultura indiana. O interesse em conhecer mais sobre esta cultura a fez escrever uma
novela que retratasse a Índia38.
Trabalha com até três pesquisadoras por obra e atua de maneira antropológica: ao
retratar um “determinado grupo, chego perto, convivo, preciso sentir como aquelas pessoas

36

Entrevista realizada por telefone no dia 03 de fevereiro de 2020.
Bianca Freire-Medeiros é professora do dept. e do Programa de Pós-graduação - Sociologia da Universidade de
São Paulo (USP) e pesquisadora associada do centro de estudos da metrópole, onde coordena o UrbanData Brasil/CEM: banco de dados bibliográfico. Foi pesquisadora da minissérie Amazônia – de Galvez a Chico Mendes
(Globo, 2007), das telenovelas América (Globo, 2005) e Caminho das Índias (Globo, 2009).
38
Dias de Gloria. Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-gloria-perez-maior-escritorabrasileira-de-novelas. Acesso em: 10 mar. 2020.
37
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enxergam a sua realidade, o que sonham, o que pensam” (Memória Globo, 2008, p. 458), afirma
Perez.
Freire-Medeiros, que atuou como pesquisadora nas telenovelas América (Globo, 2015)
e Caminho das Índias (Globo, 2009), retifica esse modus operandi da autora. Segundo ela, os
temas que serão aludidos em uma novela são divididos entre as pesquisadoras. Em América
(Globo, 2015), foi responsável pelas pesquisas relacionadas aos imigrantes que viviam nos
Estados Unidos. Sua vivência como Visiting Scholar naquele país acrescida à intensas
pesquisas, que incluíram entrevistas, visitas à penitenciarias em Los Angeles e na Florida, ida
à escolas norte-americanas, passeios em bairros típicos de imigrantes latinos, como o Little
Havana, em Miami, construíram um rico material de pesquisa para a telenovela, mantido em
sigilo ao longo de todo o processo. Além disso, todo e qualquer material de pesquisa necessário
para aprofundamento de um assunto, como livros e revistas, eram fornecidos à Medeiros.
As entrevistas com os imigrantes ocorriam organicamente, segundo a pesquisadora.
Dada a notoriedade de Gloria Perez e a forma como escreve sobre diversas culturas, os latinos
procuravam a equipe para dar seus depoimentos, desejavam contar suas histórias, não ficavam
com medo ou receosos de se exporem.
Outro ponto ressaltado pela socióloga foi o processo de pesquisa, que, diferentemente
do acadêmico, exige rapidez, pois muitos assuntos são investigados no decorrer da narrativa. À
medida em que a história transcorre novos conteúdos vão aparecendo, necessitando de rápidas
consultas, uma vez que aquela não pára.
Ciente de que a telenovela é ficção, Freire-Medeiros pontua que nem todos os assuntos
foram retratados ipsis litteris, pois a temática precisa cativar os receptores/ consumidores.
Sendo assim, alguns tópicos eram apresentados de forma mais fantasiosa que o real. Cita como
exemplo os Coiotes, caracterizados como pessoas más, que enganavam aqueles que desejavam
fazer a travessia pelo México. A pesquisadora ressalta que boa parte daqueles que seguem por
este caminho sabem dos perigos e agruras que enfrentarão, porém decide fazê-lo por não terem
outra opção de viagem. Relembra ainda a cena em que um personagem é morto a tiros, após ser
picado por uma cobra, durante o trajeto. Esta cena foi baseada em fatos reais e relatada em uma
das entrevistas.
Reafirma muito do que é dito em entrevistas sobre Gloria Perez, que esta é uma autora
que escreve sem coautoria e se haure no universo ficcional. Além de “antenada no que está
acontecendo, mobiliza demandas sociais”. Mantém um constante diálogo com atores, diretores
e audiência, “é permeável à reação do público”. As tecnologias, em constante transformação, e
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o novo são de grande interesse da autora. Ressalta, ainda, o carinho e admiração que esta tem
por Janete Clair.
Por fim, Freire-Medeiros diz que Perez enxerga o feminino como “algo não
espontâneo, deliberadamente construído”. Não aprecia personagens femininas que necessitam
ser cuidadas, estas são consideradas chatas pela autora. Nesse sentido, afirma que Perez não
gostou dos rumos que a personagem Sol – América (Globo, 2005) - estava tomando e exigiu
mudanças. A socióloga termina a entrevista apontando a força/ a potência de Gloria Perez, sua
facilidade em transitar dentro da Rede Globo.
A entrevista com Freire-Medeiros trouxe questões centrais que norteiam o processo de
criação de Gloria Perez. Com o objetivo de transcender as informações concedidas,
perscrutaremos a trajetória da autora visando delinear acontecimentos que eivarão seus
discursos.

3.2.1

Do Acre à Rede Globo

Embora nascida na cidade do Rio de Janeiro, em 1947, Gloria Perez cresceu e estudou
em Rio Branco, Acre, até os 16 anos, onde “revistas e jornais [...] chegavam com seis meses de
atraso” (MEMÓRIA GLOBO, 2008, p. 431). Havia um isolamento geográfico, residia em um
local de difícil acesso, porém os livros da biblioteca pessoal de seu pai e a imaginação das
crianças da região preenchiam o tempo ocioso.
Filha de juiz federal, ainda morou em Brasília e São Paulo antes de fixar residência no
Rio de Janeiro. Em Brasília, iniciou os estudos em Direito – não concluído-, em concomitância
com Filosofia. Após se casar, foi morar no Rio de Janeiro onde cursou graduação e mestrado
em História na UFRJ (MEMÓRIA GLOBO, 2008). Em cada cidade obteve um aprendizado e
nas mudanças levava consigo a cultura local, as histórias.
Morando no Rio de Janeiro redigiu alguns scripts para apresentar à Rede Globo, mas
não obteve sucesso. Prestes a defender sua dissertação de mestrado, soube que Janete Clair
estava doente e a procura de uma colaboradora para a obra Eu Prometo (Rede Globo, 1983),
sendo assim, “não escreveria algo da minha cabeça, mas um texto que tivesse seu estilo [de
Janete Clair]”, disse Perez (MEMÓRIA GLOBO, 2008, p. 433). Para ela, a experiência como
colaboradora de Janete Clair foi incrível, pois “se aprende a escrever sob o ponto de vista do
outro, o que para o escritor é muito importante, pois você vai escrever personagens [...].”
(OFÍCIO EM CENA, 2019).
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A empatia com Clair ocorreu de imediato, logo no primeiro encontro, e começaram a
trabalhar juntas. “Janete escreveu no hospital, até o último minuto, quando todo mundo já
pensava que eu fazia tudo sozinha. Ditava o capítulo que cabia a ela e eu apenas anotava”
(Memória Globo, 2008, p. 435). Em todas as entrevistas que concede, Gloria Perez pontua sua
trajetória, enfatiza a relação de carinho, admiração e respeito por Janete Clair, a quem credita
seu aprendizado como roteirista. Para ela, o formato da telenovela moderna vem de Clair, “o
formato como espetáculo. [...] onde você tem que se emocionar, você tem que rir, você tem que
pensar. Essa mistura é dela, essa unidade é dela” (COMO SERÁ?, 2015).
Possui a visão de que o escritor nasce pronto e que na escola se aprende apenas a
técnica. O olhar deste deve se voltar à “dramaturgia da vida”, aos dramas e sentimentos
humanos (OFÍCIO EM CENA, 2019). Perez afirma que não possui fórmulas para escrever, que
tem horror a elas (ÉPOCA, 2009). Apresenta como marca registrada a inclusão de ações
socioeducativas em suas telenovelas, foi precursora ao abordar a Aids e a doação de sangue em
Carmem (Manchete, 1986), além de acrescentar à trama depoimentos de pessoas reais, outro
pioneirismo. Em sua visão, a telenovela faz com que as pessoas discutam por meses um
determinado assunto, “porque não utilizar essa força para que a sociedade se veja, como em um
espelho”, mais do que um simples discurso, as ações socioeducativas devem ser dramas reais
(COMO SERÁ?, 2015) que a autora extrai do cotidiano, andando pelas ruas, lendo jornais.
Ao pensar em uma novela Perez leva sempre em consideração a diferença cultural e a
alteridade. Afirma não ter medo do dissemelhante, aprendeu cedo a conviver com este ao sair
do Acre e ir morar em Brasília, onde todos que lá residiam eram de outras regiões do país
(OFÍCIO EM CENA, 2019). Sempre gostou de tecnologias e como elas provocam mudanças
na sociedade, na cultura, lazer, medicina, entre outros. Vemos isso em Barriga de Aluguel
(Globo, 1990) com a reprodução assistida, em De corpo e Alma (Globo, 1992) ao abordar o
transplante de órgãos, em Explode Coração (Globo, 1995) quando retratou o namoro virtual, a
clonagem em O Clone (Globo, 2001), o encurtamento entre os territórios em América (Globo,
2005) e, mais recentemente, a redesignação sexual em A Força do Querer (Globo, 2017). A
autora adianta que no “próximo trabalho [previsto para final de 2021], a revolução tecnológica
será o pano de fundo para o exercício das velhas paixões humanas”, cujas pesquisas encontramse avançadas (RD1, 2020). Para Perez, foi esse olhar para o futuro face as mudanças
tecnológicas que lhe rendeu a fama de escrever novelas fantasiosas (TRIP, 2009; ÉPOCA,
2019). Porém, ao observar suas obras constata-se que ela apenas antevê o que já se encontrava
no horizonte social.
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Ainda sobre o ofício da escrita, afirma que o autor não precisa trazer algo novo, mas
um olhar distinto sobre aquilo que já existe, sobre as relações humanas. Só com muita leitura,
conhecimento das tradições e acompanhamento de outras obras é que o novo se forma. Embora
se entrelace com o cotidiano a telenovela faz parte do mundo ficcional, ou seja, é ficção, é
criação, invenção. Reitera que à dramaturgia impõe-se o limite do entretenimento, mesmo
trazendo pautas sociais “o limite da eficiência vai depender de como as instituições respondam
a esse momento favorável” em que uma campanha se encontra no ar (MEMÓRIA GLOBO,
2008, p. 440-441).
Quanto à criação das personagens, Gloria Perez enfatiza que não as escreve em
detrimento de um ator, fazer isso limitaria sua imaginação. As idealiza como pessoas comuns,
o mais próximo possível do real. Só após esboçar no papel uma personagem é que cogita um
determinado ator, cuja decisão de escolha perpassa o diretor da novela. “A personagem termina
de ser composta em movimento, ela é sempre movimento”. Ao incorporar a personagem o ator
trará novos elementos para constituí-la e na flutuação entre obra/ ator/ receptores e autor a
personagem se constrói (OFÍCIO EM CENA, 2019; MEMÓRIA GLOBO, 2008).
Sempre atenta na audiência, não esconde que realiza modificações em uma obra caso
o IBOPE revele queda, pois escreve para construir emoções nos telespectadores. De maneira
enfática, afirma que não é o público que determina “o caminhar da história, nem ele quer isso”
(MEMÓRIA GLOBO, 2008, p. 481). Este gosta de ser surpreendido e só pensa sobre aquilo
que conhece, que já viu. Fascinar o público é introduzir novas possibilidade ao arquivo de
memória que possuem (OFÍCIO EM CENA, 2019; MEMÓRIA GLOBO, 2008). Ou nas
palavras de Bakthin (2014, p. 117), “o mundo interior e a reflexão de cada indivíduo tem um
auditório social próprio e bem estabelecido”, nosso pensamento é formado com base na cultura
na qual nos inserimos, nosso ponto de vista, nossos valores não são constitutivos do ser humano,
mas se formam a partir de sua exterioridade. Ao incorporar elementos novos a uma narrativa,
Gloria Perez provoca às vezes o incomodo, mas também a surpresa frente ao inesperado.

3.2.2

A ressignificação da dor

Gloria Perez inicia sua tão sonhada carreira como coautora de Janete Clair, que estava
com câncer e prevendo não conseguir terminar a história de Eu Prometo (Globo, 1983) buscou
auxílio. O curto e intenso período em que juntas trabalharam foi o suficiente para que Perez
aprendesse o ofício e construísse uma relação de amizade e gratidão. Afirma que tudo que viveu
“com a Janete foi muito importante para que eu conseguisse sobreviver às situações pelas quais
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passei mais tarde” (MEMÓRIA GLOBO, 2008, p. 436). Após a morte de Clair, terminou a
telenovela com a supervisão de Dias Gomes, autor e marido da autora.
Mesmo com estilo de escrita muito distintos, escreveu Partido Alto (Globo, 1987) com
Agnaldo Silva. Para ela, a parceria não poderia dar certo, pois além de não se conhecerem não
trabalhavam da mesma maneira e, por ambos serem estreantes, possuíam várias inseguranças
(MEMÓRIA GLOBO, 2008).
Depois de ter seu projeto adiado na Rede Globo39, recebeu o convite de José Wilker
para adaptar Carmen para a televisão, na extinta Rede Manchete. Impossibilitada de levar a
sinopse de Barriga de Aluguel (Globo, 1990) para a emissora da família Bloch, regressou à
Globo quando esta aceitou colocá-la no ar. Afirma que o período em que trabalhou na Rede
Manchete foi importante, pois apesar da desorganização de uma empresa que estava sendo
constituída, havia um convívio muito próximo com as pessoas (TRIP, 2009).
Barriga de Aluguel (Globo, 1990), estreada na faixa das 18h, foi um sucesso e
conduziu Perez para a faixa das 20h40 - horário em que, durante anos, foi a única mulher a
escrever telenovelas. Sua primeira obra das 20h, De Corpo e Alma (Globo, 1992), foi marcada
por uma grande tragédia, a atriz Daniella Perez, filha da autora, que trabalhava na telenovela,
foi brutalmente assassinada por seu colega de profissão, juntamente com a esposa, Guilherme
de Pádua e Paula Thomaz, respectivamente.
A morte de Perez foi amplamente divulgada, midiatizada. A autora não pôde viver o
luto da perda da filha, teve de dividi-lo com o público e terminar a telenovela. De uma certa
forma, voltar a escrever após 15 dias do assassinato de Daniella era o que a mantinha viva,
presa ao real - “ou me acabava ou me mantinha em pé”. Segundo a autora, escrevia utilizando
apenas a técnica, pois não tinha cabeça para delinear a narrativa. Em paralelo, colhia
informações, testemunhas e pistas para o processo dos assassinos, que foram condenados em
1999 (O GLOBO, 2014). Durante anos, todas as informações obtidas por ela ficaram
armazenadas em seu blog41 e foram anexadas ao processo.
O desejo de Perez pela condenação dos assassinos fez com que ela se dedicasse ao
caso, colheu mais de 1 milhão de assinaturas para mudar a lei de crimes hediondos, que passou
a incluir o homicídio qualificado - praticado por motivo torpe ou fútil. A mudança ocorrida
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A minissérie Barriga, em 1986, que posteriormente se transformou na novela Barriga de Aluguel (Globo, 1990)
(Anexo 1).
40
As novelas das 21h eram transmitidas às 20h. O horário foi modificado a partir do ano 2000, com a novela Laços
de Família (Globo, 2000).
41
Blog da autora Gloria Perez. Disponível em: http://gloriafperez.blogspot.com/. Acesso em 15 mar 2020.
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através da lei 8.930/1994 prevê que este homicídio não permite o pagamento de fianças e a ida
para o regime semiaberto requer mais tempo do assassino na cadeia.
Outra grande perda ocorreu em 2002, seu filho Rafael Perez, que possuía uma
síndrome rara, que limitava sua coordenação motora e fala, morre de causas naturais (TRIP,
2009). Já em 2009, enquanto escrevia a telenovela Caminho das Índias (Globo, 2009) descobriu
um linfoma e teve de submeter-se ao tratamento de quimioterapia. Mais uma vez, Perez
encontrou na escrita uma maneira de se fortalecer diante da adversidade (O Globo, 2014).
Ao saber da possibilidade da GloboPlay produzir uma série sobre o goleiro Bruno42, a
autora expressou publicamente, em sua conta do Twitter, sua indignação: “Só pode ser piada!
E de mau gosto!43”. A Rede Globo chegou a comprar os direitos sobre o livro ''Indefensável —
O goleiro Bruno e a história da morte de Eliza Samúdio'' (EXTRA, 2020), escolher diretora
(Amora Mautner) e atriz (Vanessa Giácomo) para a produção, porém, diante da repercussão
negativa, cancelou a série (VEJA, 2020).
As histórias de perdas e as dificuldades encontradas ao longo da vida não fizeram
Gloria Perez esmorecer, pelo contrário, esta mostra-se uma mulher resiliente, que a cada
desdobramento se avulta. Não seria esta uma das características de suas heroínas? “Elas são
abusadas. Lutam por uma causa, nem que estejam erradas. O que importa é a força com que
vão atrás daquilo” (O Globo, 2009).

3.3 AS HISTÓRIAS CONTADAS PELA AUTORA

A importância das telenovelas na cultura brasileira e para a indústria cultural é de
conhecimento de Gloria Perez, sabe que o tempo da narrativa se adequa ao tempo ordenado. Se
antes a telenovela parecia mais lenta aos olhos de hoje, é porque assim era o tempo vigente. As
coisas aconteciam de maneira lenta, a comunicação, o trabalho. Atualmente, o ritmo da
telenovela é mais acelerado, as cenas, os acontecimentos, e isso é reflexo da transformação do
espaço/ tempo social.

Para a autora, se quiser compreender a sociedade brasileira, sua
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Em 2010, o então goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, matou, esquartejou e deu os pedaços de Eliza
Samúdio, mãe de seu filho, para os cachorros comerem. Foi condenado a 20 anos de prisão, indo para o regime
semiaberto em 2019.

43

Twitter Gloria Perez. Disponível em:
https://twitter.com/gloriafperez/status/1215078301947088896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E1215078301947088896&ref_url=https%3A%2F%2Femais.estadao.com.br%2Fnoticias
%2Ftv%2Cgloria-perez-critica-serie-da-globo-sobre-goleiro-bruno-piada%2C70003150778. Acesso em 15
mar. 20.
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transformação, basta analisar as telenovelas, “isso não será feito através do cinema brasileiro,
será feito através das novelas” (OFÍCIO EM CENA, 2019).
Os modos de ver a telenovela se transformaram ao longo dos anos (BACCEGA et al.,
2017; TONDATO et. al, 2019), mas Perez não se surpreende com a mudança, afirma que
escreve sempre pensando no público, de maneira que este possa assistir a suas obras em todos
os lugares. “Por isso, é que tem que ser absolutamente compreensível a ideia que você quer
passar. Tanto do ponto de vista da fala, quanto do ponto de vista da imagem” (OFÍCIO EM
CENA, 2019). Para a autora, o interesse por histórias é inerente ao homem, enquanto houver
gente no mundo, haverá os contadores de histórias, de telenovelas (MEMÓRIA GLOBO, 2008).
Parafraseando Baccega (2013), o discurso da telenovela tem por objetivo a construção
da realidade estética. A telenovela não é representação do real, mas um questionamento desta
realidade, pois carrega o olhar do autor, sua compreensão do mundo. É no cotidiano que ele
busca inspiração para sua obra e o desfecho da narrativa revela seu desejo frente à sociedade:
“mudança ou permanência do status quo” (BACCEGA, 2013, p. 129).
Perez é uma autora considerada polêmica, transita entre dois pólos: por uns é
duramente criticada, por outros, adorada. Como sugere o subtítulo de uma matéria da revista
Veja (2002), “a novela de Gloria Perez faz sucesso porque é ruim ou é ruim porque faz
sucesso?”. Entretanto, a busca por “Gloria Perez” no acervo da revista mostra que todas as suas
obras, desde Eu Prometo (Globo, 1983), foram citadas em alguma matéria ou por algum
colunista. Suas personagens dão visibilidade a diversos artistas e os assuntos tratados se
transformam em pautas para a revista. Gloria Perez é sempre uma referência quando se trata de
ficção seriada, seus colegas de trabalho também recorrem a seu nome para justificar alguma
afirmação. Muitos consideram suas novelas um dramalhão (VEJA, 1992, 2004), que abordam
o universo suburbano (VEJA, 1996, 2004), cujas personagens, na visão de Villares (VEJA,
2002, p. 133), “estão lá para divertir, e não para chatear os espectadores com lamúrias sobre
dificuldades cotidianas”.
Dada a relevância do horário nobre e o protagonismo de Gloria Perez como autora,
selecionamos cinco de suas obras, transmitidas entre 1990 e 2017, como corpus de análise desta
pesquisa. Ao longo deste capítulo enfatizamos a importância em se conhecer o autor-criador,
suas obras e conhecendo-as veremos a movência dos sentidos nos discursos. Por isso, a seguir,
abordaremos em um contexto geral todas os trabalhos conduzidos por Perez.

3.3.1 O que dizem as obras não selecionadas para a pesquisa
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Gloria Perez escreveu dez telenovelas, duas como coautora e o total de cinco
minisséries/ séries (Desejo – Globo, 1990; Hilda Furacão – Globo, 1998; Amazônia, de Galvez
a Chico Mendes – Globo, 2007; Dupla Identidade – Globo, 2014; Mulher – Globo 1998).
Também foi a idealizadora de A Diarista (Globo, 2003), projetada para ser um “especial de fim
de ano”, mas com a adaptação para série Perez abandonou o processo (EXTRA, 2019).
Esta pesquisa aborda cinco obras de Gloria Perez, selecionadas de acordo com os
critérios metodológicos detalhados no capítulo 02. O delineamento de outras telenovelas pode
nos dar pistas para a análise daquelas que serão investigadas. Para tanto, recorremos às matérias
publicadas em revista e assistimos o primeiro capítulo, que traz as personagens e a história
principal. Excluiremos as telenovelas escritas em coautoria Eu Prometo (Globo, 1983) e
Partido Alto (Globo, 1984) e Pecado Capital (Globo, 1998) por serem um remake da novela
escrita por Janete Clair, em 1975. As minisséries e séries também não serão incluídas por se
tratarem de um formato fechado. Além do formato, o horário traz um público diferente daqueles
que assistem a telenovela.
Buscamos nas telenovelas não selecionadas os discursos sobre mulheres, as histórias
contadas, que foram recontadas, replicadas, e/ ou modificada ao longo dos anos. O primeiro
capítulo apresenta as personagens principais, sua vida cotidiana, suas aspirações, problemas.

3.3.1.1 A pombagira cigana

No final da década de 80, José Wilker assume o departamento de teledramaturgia da
extinta Rede Manchete e convida Gloria Perez para estrear na emissora como autora de
telenovelas (MEMÓRIA GLOBO, 2008; VEJA, 1985). A novela Carmem (Manchete, 1987)
é uma adaptação da ópera Carmen (1875), de Georges Bizet, e do romance (1845) de Prosper
Mérimée. Perez afirma que a Carmem escrita por ela seria uma brasileira, moradora do Rio de
Janeiro dos anos de 1980 (MANCHETE, 1987).
A telenovela conta a história da jovem Carmem (Lucélia Santos), moradora do bairro
Saúde, região portuária do Rio de Janeiro, que faz um pacto de sangue com a pombagira44
cigana em troca de poder de sedução sobre todos os homens. Caso se apaixonasse por algum, o
pacto seria quebrado e a sua alma teria de ser entregue à pombagira.
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A figura da pombagira torna-se conhecida a partir da década de 1920, é uma entidade feminina incorporada por
médiuns. Traz a representação de uma mulher forte, sexualmente resolvida e liberada da submissão do homem.
“São sedutoras, feiticeiras, eróticas e sábeis, tais personagens abarcam ascendências diversas que se combinam em
imagens de femininos subversivos” (BARROS, BAIRRÃO, 2015, p. 128).
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Todas as vezes em que Carmem desejava seduzir um homem ou entrava em conflito,
seu corpo era incorporado pela pomba-gira. A mulher passa a atrair diversos homens, muitos
ficavam aficionados por ela e tornavam-se violentos. Ao perder o controle, tenta desfazer o
pacto, que acaba sendo quebrado quando se apaixona por Camilo (José Wilker). Carmem perde
tudo, dinheiro, poder e chega a se prostituir. Descobre que para desfazer o pacto precisa resgatar
um punhal dado a um de seus amantes, que acaba apunhalando-a. Ao morrer começa a ser
perseguida pela pombagira, mas é salva pelos seres de luz, que a tiram das trevas e a transforma
em uma rosa, com o intuito de evoluir (IBBD, 2012; REDE MANCHETE;
TELEDRAMATURGIA)45.
Para a autora, “Carmem tem um temperamento livre, forte e independente” (BLOG
GLORIA PEREZ, 2013). Relembra que a personagem se apaixona loucamente por Ciro (Paulo
Betti), sendo capaz fazer tudo por amor: desembarca com pedras preciosas no Brasil, vai presa,
e Ciro (Paulo Betti) a abandona. A partir dessa decepção amorosa, recorre à ajuda da pombagira.
Ao contrário da obra original, Carmem não é uma cigana, mas passa a incorporar uma
ao fazer o pacto com a pombagira cigana. Desta forma, Perez mescla o místico e mágico da
obra de Mérimée. “Se a personagem fosse apenas uma cigana, podia não ser aceita como um
arquétipo do universo brasileiro. E a pombagira é um de nossos arquétipos mais perfeitos”
(MANCHETE, 1987, p. 111).
O primeiro capítulo se inicia com uma criança (Carmem), aparentemente num velório
e embaixo de chuva (Figura 01). Sua mãe, Alzira Cruz (Beatriz Segall), aparece e a tira do local,
dizendo: “Carmem, você nunca acredite no que um homem te diz, nunca! Amor serve é para
isso, pra gente ficar assim, no meio da rua”.
Ocorre um salto no tempo, Carmem conhece Ciro (Paulo Betti) na zona portuária
(Figura 02), se apaixona e decide ir para o Peru com o homem. Em conversa com a mãe, que é
contra a viagem, diz: “Eu não nasci para viver com medo de amanhã, nem de depois de amanhã.
Eu nasci para ser livre mãe, [...], para fazer o que eu quero e na hora que eu quero”.
O capítulo mostra ainda a viagem ao Peru, a volta de Carmem ao Brasil sozinha
trazendo a mala de Ciro, que continha esmeraldas. Termina com a polícia chegando para
prendê-la por contrabando.

45

Resumo da sinopse compactada e fornecida pelos três sites supracitados; apenas em um constava a data de
publicação. Link com acesso a eles na Bibliografia.
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Figura 01: Carmem quando criança
Fonte: Carmem (Manchete, 1987)

Figura 02: Carmem e Ciro na Zona Portuária
Fonte: Carmem (Manchete, 1987)

No primeiro capítulo observamos que a após ficar viúva Dona Alzira (Beatriz Segall)
cuida sozinha da filha Carmem (Lucélia Santos), que na fase adulta se mostra uma jovem livre
e atraente. As roupas de Carmem são sempre soltas, no estilo boho46, ou nas palavras do
figurinista Sérgio Reis, um estilo sem compromisso, cuja inspiração não foram as páginas das
revistas, mas “estranhas misturas e combinações” que observou sentado no banco da praça e
vendo as pessoas passarem (MANCHETE, 1987).
O capítulo mostra o policial José (Paulo Gorgulho) que parece ser encantado com
Carmem, mas compromissado com Micaela (Julia Lemmertz), uma jovem recatada.
Constatamos que é uma história de amor, com triângulos amorosos.
Em relação aos marcadores de consumo temporais vemos o cigarro presenta em várias
cenas (Figura 03), a roupa preta da viúva Alzira (Figura 04) – simbolizando o luto, o uso de
telefone público e o telegrama.
Entre as curiosidades encontradas ao longo da pesquisa, tem a presença de Nélson
Piquet, famoso piloto de fórmula 1 da época, que aparece na narrativa contracenando com o
ator José Wilker (Camilo) no autódromo de Jacarepaguá, mesclando realidade e ficção, dando
verossimilhança à profissão da personagem Camilo (MANCHETE, 1988).
A personagem Creuza (Bia Sion) fica noiva no programa Namoro na TV47, de Sílvio
Santos – SBT (REDE MANCHETE, 2006). Na novela, Perez mostra uma das formas em que
os jovens da época tinham para conhecer novas pessoas, na televisão, outra era por telefone
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O estilo boho é conhecido como um estilo boêmio, criado na França após a revolução francesa. Segue o estilo
de vida dos nômades, um modo de vida barato com roupas desgastadas, fora de moda ou usadas. DESIGN
FASHIO MAGAZINE.
Boho – Fashion History and Bohemian Style. Disponível em:
https://designandfashionmagazine.com/2018/12/14/boho-fashion-history-and-bohemian-style/. Acesso em 19
mar. 2020.
47
Durante muitos anos Sílvio Santos comandou aos domingos o programa Namoro na TV, em que unia jovens
casais, utilizava-se de um clássico bordão: “é namoro ou amizade?”.
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fixo, o chamado Disque Amizade, ou seja, como os encontros eram apropriados pelo mercado,
mercadorizados.
Carmem (Manchete, 1987) foi a primeira novela em que Gloria Perez trouxe uma ação
socioeducativa, ao abordar a Aids, doença desconhecida na época e que provocava o
afastamento das pessoas contaminadas. Para a ação, Perez convidou o Betinho48 para explicar
a doença em algumas cenas (MEMÓRIA GLOBO, 2008).

Figura 3: Ciro fumando
Fonte: Carmem (Manchete, 1987)

Figura 4: Viúva Alzira
Fonte: Carmem (Manchete, 1987)

Figura 5: Creuza no Namora da TV
Fonte: Carmem (Manchete, 1987)

A novela, transmitida às 21h30, foi um sucesso, tornou-se vice-líder de audiência,
conquistando o primeiro lugar em alguns dias (RD1, 2019). Foi exportada para Portugal e
transmitida na rede estatal RTP. Com o sucesso da telenovela, Perez retorna à Globo para
escrever a desejada Barriga de Aluguel (Globo, 1990) que estrearia na faixa das 18h.

48

Betinho era sociólogo e contraiu a Aids em uma transfusão de sangue, dentre muitas que realizava por ser
hemofílico. Faleceu no dia 09 de agosto de 1997.
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3.3.1.2 De corpo e alma

Após o sucesso de Barriga de Aluguel (Globo, 1990), Perez foi escalada para escrever
para a faixa das 20h, estreando a novela De Corpo e Alma (Globo, 1992). A telenovela conta a
história de um juiz, Diogo (Tarcísio Meira), que mantém um casamento de fachada com
Antônia (Betty Faria). Apaixonado por outra mulher, Bettina (Bruna Lombardi), decide fugir
com ela, mas a abandona no aeroporto. Revoltada, Bettina sai de carro e sofre um grave
acidente. No hospital, é diagnosticada com morte cerebral e a família faz a doação de órgãos.
Paloma (Cristiane Oliveira) é a jovem que recebe o coração de Bettina (Bruna
Lombardi). Casada com Juca (Victor Fasano), namorado desde a adolescência, trabalha como
stripper em um clube de mulheres. Este passa viver um romance com uma mulher mais velha e
rica, Stella (Beatriz Segall), frequentadora do clube.
Diogo (Tarcísio Meira) se aproxima de Paloma (Cristiane Oliveira) com a intenção de
ficar perto daquela que recebeu o coração de sua amada. Sem saber que o juiz teve um
relacionamento com a doadora do órgão, Paloma (Cristiane Oliveira) acaba se envolvendo com
ele (MEMÓRIA GLOBO; OBSERVATÓRIO DA TV, 2017).
Com traços típicos de um folhetim, a novela aborda triângulos amorosos, traição, a
relação entre mulher madura e homem mais jovem, e a mudança de comportamento das
mulheres que, antes reservadas a esfera do lar, passam a frequentar clubes de mulheres para se
divertirem. Ao verificar que as mulheres das grandes cidades como São Paulo e Belo Horizonte,
das classes média alta e alta, estavam visitando clubes de mulheres como uma opção de lazer,
Perez decidiu abordar o tema. Verificou que muitos abriam no período da tarde só para atender
à nova demanda e, como regra, não permitiam que suas frequentadoras fossem tocadas pelos
strippers. Esta norma era mantida para que o encantamento, a fantasia, não se acabasse. “Eu
quis falar [...] desse momento em que as mulheres queriam experimentar uma dimensão da vida
que lhes tinha sido vetada, enquanto aqueles rapazes, por sua vez, curtiam ocupar o lugar de
objeto que havia sido delas” (MEMÓRIA GLOBO, 2018, p. 453).
Como ação socioeducativa, Perez trouxe a doação de órgãos, até então uma ideia
pouco disseminada entre os brasileiros. Durante o período em que a novela esteve no ar, houve
um aumento nas doações. Nos dois meses que antecederam a estreia da telenovela, não houve
nenhuma doação de coração no InCor (Instituto do Coração), mas entre maio e setembro de
1992 foram cinco corações transplantados. Em uma entrevista às páginas amarelas da Veja,

56
Dr. Zerbini49 afirmou que boa parte do aumento era em decorrência da narrativa, que fez com
que o número de potenciais doadores se elevasse de 30 para 300 na central de transplantes da
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (VEJA, 1992).
Embora seja um tema pouco lembrado em entrevistas e reportagens, Perez ainda
abordou a troca de bebês na maternidade por meio da personagem de Júnior (Aron Hassan),
filho do casal Beatriz (Maria Zilda) e Caíque (José Mayer). Um drama que acomete famílias
ainda hoje, mesmo com a melhora no processo de identificação dos recém-nascidos.
De Corpo e Alma (Globo, 1992) foi marcada pela morte da atriz Daniella Perez, que
interpretava a personagem Yasmim. Um dos assassinos, Guilherme de Pádua, contracenava
com a atriz na novela. Um crime de grande repercussão midiática e comoção nacional, dada a
violência e motivo torpe.
No primeiro capítulo, foram apresentados aqueles cujas histórias teceriam toda a
narrativa. Paloma (Cristiane Oliveira), numa tentativa de esquecer o amor da infância, Juca
(Victor Fasano), está de casamento marcado com Tavinho (Hugo Gross), jovem rico e mimado.
Recebe da matriarca da família desta família um valioso colar, que é repassado de geração a
geração. No dia do casamento, reencontra, por acaso, Juca (Victor Fasano), que começara a
trabalhar como stripper (Figura 06) por não ter conseguido emprego na sua área e nem como
modelo. Os dois se beijam e ele descobre que ela irá se casar em poucas horas. Inconformado,
Juca (Victor Fasano) aparece na casa de Paloma (Cristiane Oliveira) na hora em que ela saía
para ir à cerimônia, na igreja. Com apoio da irmã, Yasmim (Daniela Perez), ela foge com o
amor da infância na garupa de uma moto (Figura 07).
Ao descobrir que não haveria mais casamento, Tavinho (Hugo Gross) se junta aos
amigos para irem atrás de Paloma (Cristiane Oliveira). Em uma perseguição no estilo
hollywoodiano, vários carros cercam a moto (Figura 08). Tavinho (Hugo Gross), enfurecido,
saca um revólver e vai em direção ao casal.
Em meio ao desenrolar destas cenas, capta nossa atenção o diálogo entre os pais de
Paloma (Cristiane Oliveira), Domingos (Stênio Garcia) e Lacy (Marilu Bueno), em que o
homem pergunta: “Que decote escandaloso é esse? [...] No casamento de sua filha vai usar um
decote desse? Não é nem elegante!”. Diante do marido, Lacy (Marilu Bueno) decide arrumar o
vestido para evitar uma discussão (Figura 09).

49

Prof. Dr. Eurycledes de Jesus Zerbibi, médico, pioneiro da cirurgia cardíaca no Brasil e do transplante
cardíaco no mundo.
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Figura 6: Juca no clube das mulheres
Fonte: De Corpo e Alma (Globo, 1992)

Figura 7: Juca pede para Paloma fugir com ele
Fonte: De Corpo e Alma (Globo, 1992)

Figura 8: Tavinho cerca a noiva em fuga
Fonte: De Corpo e Alma (Globo, 1992)

Figura 9: Domingos e Lacy discutem sobre o decote
Fonte: De Corpo e Alma (Globo, 1992)

Antônia (Betty Faria), casada com o juiz Diogo (Tarcísio Meira), em conversa com a
amiga Stella (Beatriz Segall) (Figura 10) mostra-se preocupada com o retorno à cidade de
Bettina, ex-amante do marido. Aquela consola a amiga, dizendo: “Deixa ele [Diogo] esquecer.
Deixa ele esquecer. Deixa ele ficar pensando que você nunca soube de nada. É a coisa mais
inteligente que você pode fazer”. O juiz é considerado um homem íntegro, que acha que o
mundo está caótico e com crise de valores morais, preocupa-se com a criação do filho. Porém,
se petrifica ao ver Bettina (Bruna Lombardi) chegar ao fórum em que trabalha, toda de vermelho
(Figura 11).
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Figura 10: Antônia e Stella conversam
Fonte: De Corpo e Alma (Globo, 1992)

Figura 11: Bettina chega ao Fórum
Fonte: De Corpo e Alma (Globo, 1992)

Outra subtrama que aparece no primeiro capítulo é a do casal Beatriz (Maria Zilda) e
Caíque (José Mayer), pais de Júnior (Aron Hassan). Na primeira cena em que a família aparece,
as avós discutem quem a criança puxou, pois ambas possuíam ascendência europeia. Bela (Ida
Gomes) diz: “Lembro muito bem minha avó contando que nunca tinha visto um preto e quando
chegou no Brasil ficou fascinada, achou lindo uma pessoa ser daquela cor”. A conversa das
duas era racista e incomodou o casal, que permaneceu em silêncio. Ficou claro que Beatriz
(Maria Zilda) e Caíque (José Mayer) estavam em crise no casamento, ela afirma: “Não dá mais
para ficar fingindo que está tudo bem. Não dá mais para ficar inventando desculpas para essa
sua cara emburrada. [...] Você acha que ninguém percebeu que você passou a noite inteira sem
olhar para a minha cara?”.
Neste capítulo vimos mulheres fortes, que iam atrás do que desejavam, como: Bettina
(Bruna Lombardi), Paloma (Cristiane Oliveira) e Stella (Beatriz Segall). Porém, as personagens
de Antônia (Betty Faria) e Lacy (Marilu Bueno) definiam as mulheres no espaço privado,
submissas aos maridos.
Como demarcadores sociais de consumo identificamos o computador pessoal, na sala
de audiência do juiz (Figura 12), a máquina de datilografar na recepção sendo utilizada pela
secretária (Figura 14), o videocassete, presente de um advogado ao juiz (Figura 13), e as cartas
que Paloma (Cristiane Oliveira) queimava para esquecer um amor antigo (Figura 14).
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Figura 12: Computador na sala de audiência
Fonte: De Corpo e Alma (Globo, 1992)

Figura 13: Videocassete de presente
Fonte: De Corpo e Alma (Globo, 1992)

Figura 14: Secretária datilografando
Fonte: De Corpo e Alma (Globo, 1992)

Figura 15: Paloma queimando as cartas
Fonte: De Corpo e Alma (Globo, 1992)

A novela bateu recorde de audiência com o primeiro capítulo, mas foi perdendo fôlego
no decorrer da história, que foi interpelada pelo horário eleitoral (RD1, 2019). Foi transmitida
simultaneamente no canal SIC, de Portugal. Porém, o assassinato de Daniela Perez marcou a
trama, que nunca foi reprisada pela Rede Globo.

3.3.1.3 Inshallah!

Em O Clone (Globo, 2001), Gloria Perez traz como pano de fundo a ciência, repetindo
o que fizera em Barriga de Aluguel (Globo, 1990) e Explode Coração (Globo, 1995). Primeira
telenovela escrita pela autora no novo milênio, foi ao ar em outubro de 2001. Na sinopse
entregue à Rede Globo, Perez enfatiza a dicotomia que o novo tempo trouxe: se por um lado
havia o avanço tecnológico, que beneficiaria todos os âmbitos da sociedade, por outro, havia o
medo do desconhecido, das profecias religiosas.
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O século XXI, para a autora, é o século da engenharia genética, da possibilidade de
curas, tratamento de doenças/ enfermidades, pelos genes. Com o surgimento da primeira ovelha
clonada, Dolly, em 1997, o homem estaria mais próximo da clonagem humana. Este é um
assunto que extrapolaria a visão científica e se espraiaria para a esfera religiosa. Se para as
religiões, Deus é o criador do mundo, o homem estaria brincando de Deus? Para fazer esse
contraponto entre ciência e religião, Gloria Perez insere a cultura mulçumana à novela, a
tradição religiosa do oriente em contraposição ao avanço tecnológico do ocidente. Não tinha
como objetivo contar a história dos mulçumanos, percorrer as correntes do islamismo, mas
narrar como esta religião e a ciência se interporiam diante de uma clonagem humana (BLOG
GLORIA PEREZ).
O Clone (Globo, 2001) traz um triângulo amoroso inusitado: um homem e seu clone
disputam a mesma mulher. A primeira etapa da novela se passa por volta da década de 1980, a
jovem Jade (Giovanna Antonelli) vai viver, com seu tio Ali (Stênio Garcia), no Marrocos após
a morte de sua mãe. Criada no Rio de Janeiro desde a infância, Jade (Giovanna Antonelli) terá
dificuldade em se adaptar à cultura mulçumana, ao rigor da tradição árabe. No Marrocos,
conhece Lucas (Murilo Benício) e o amor à primeira vista faz com que ambos planejem fugir.
Porém, os planos são interrompidos após a morte do irmão gêmeo do rapaz, Diogo (Murilo
Benício).
A fatalidade faz com que o padrinho de Diogo (Murilo Benício), o cientista Albieri
(Juca de Oliveira), coloque em prática seus planos de clonagem humana. Utilizando-se das
células de Lucas (Murilo Benício), fertiliza Deusa (Adriana Lessa) em um procedimento de
inseminação artificial, sem que esta saiba de seus planos, dá à luz a Leandro (Murilo Benício),
o clone de Lucas (Murilo Benício).
A telenovela dá um salto de 20 anos, tanto Jade (Giovanna Antonelli) quanto Lucas
(Murilo Benício) seguiram caminhos opostos. Ao se reencontrarem, aquela se decepciona com
o homem em que este se transformou. Porém, ao se deparar com Leandro (Murilo Benício), ela
vê as qualidades do homem a quem amou, em sua juventude.
Por sua vez, Leandro (Murilo Benício) além de se apaixonar por Jade (Giovanna
Antonelli), descobre que fora clonado e entra em crise, buscando a sua própria identidade50.

50

Resumo realizado das sinopses fornecidas por diversas páginas na internet: Novelas do Brasil, Site do Escritor,
Globo Internacional (ver referência bibliográfica).

61

Gloria Perez aborda o vício em drogas, ação socioeducativa que gerou muitas pautas
para revistas e jornais. A personagem de Débora Falabella, Mel, se destacou ao longo da
narrativa como a jovem que não conseguia largar o vício das drogas.
O núcleo das personagens de São Cristóvão, Rio de Janeiro, também se projetou dentro
da trama e retratava a classe média baixa. Como a personagem de Dona Jura (Solange Couto),
que tinha um bar, ponto de encontro dos moradores do bairro, e que fez sucesso com o bordão
“não é mole não”. Muitas participações especiais ocorreram neste bar, jogadores de futebol,
aproveitando a Copa do Mundo FIFA 2002, e diversas celebridades como: Zeca Pagodinho,
Alcione, Jorge Aragão, entre outros (TELEPADI, 2019).
O primeiro capítulo se inicia com uma palestra de Albiere (Juca de Oliveira) sobre
clonagem, nesta ele fala sobre a clonagem de rebanhos que está em andamento para a empresa
de exportação e importação de alimentos do empresário Leônidas Ferraz (Reginaldo Faria).
Termina a cena dizendo: “Cabe a nós, cientistas, continuar desenvolvendo essas pesquisas,
cuidando sempre para não cairmos em tentação e ultrapassarmos os limites impostos pela ética”
(Figura 16). Logo em seguida, inicia-se a história contada em retrospectiva, ou seja, volta-se no
tempo até chegar às pesquisas que estão sendo desenvolvidas por Albiere (Juca Oliveira).
Veremos mais à frente que Perez utilizou-se do mesmo artifício, em Salve Jorge (Globo, 2012),
para contar a telenovela.

Figura 16: Albiere em palestra
Fonte: O Clone (Globo, 2001)

Durante todo o capítulo é enfatizado a vaidade e ambição do cientista e seus
questionamentos a respeito da clonagem: “Fazer o reflexo de Narciso sair das águas. A imagem
sair do espelho e conviver comigo? Essa imagem teria alma? Teria vida própria ou seria eu
dividido em dois corpos? Seria um milagre de Deus ou uma cilada da vaidade humana?”.
Os gêmeos Diogo (Murilo Benício) e Lucas (Murilo Benício) são apresentados como
filhos do grande empresário Leônidas Ferraz (Reginaldo Faria), homem de personalidade forte
que interfere na vida dos filhos para que se transformem em empresários de sucesso e assumam
a empresa. Os três decidem ir à Marrocos com o amigo Albiere (Juca Oliveira).
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Figura 17: Leônidas e os filhos Diogo e Lucas
Fonte: O Clone (Globo, 2001)

Jade (Giovanna Antonelli) é uma mulçumana que cresceu no Brasil, criada apenas pela
mãe, que se mantém ligada à tradição de seu povo e a impede de viver conforme os costumes
brasileiros (Figura 18). Após a morte da mãe, vai para Marrocos viver com o tio Ali (Stênio
Garcia) e percebe que não se adaptará facilmente àquela cultura (Figura 19). Logo no primeiro
dia, o tio já lhe impõe o uso do hiyab51 para cobrir o cabelo e corpo, pois estes só devem ser
vistos pelos maridos.

Figura 18: Jade desconfortável nas praias do RJ
Fonte: O Clone (Globo, 2001)

Figura 19: Jade no Marrocos
Fonte: O Clone (Globo, 2001)

Jade (Giovanna Antonelli) dança para as mulheres da casa do tio sem saber que está
sendo observada por Lucas (Murilo Benício), quando se olham se apaixonam de imediato
(Figura 20). Enquanto isso, Diogo (Murilo Benício) está em crise por descobrir que fez sexo
com a nova namorada do pai.

51

A partir da primeira menstruação as adolescentes mulçumanas devem fazer uso de hiyab para cobrir a parte
superior do corpo.
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Figura 20: Jade dançando

Nota-se que o primeiro capítulo traz apenas as personagens principais, a história que
começa a se desenvolver a partir da vontade de Albieri (Juca Oliveira) de clonar um ser humano.
Quase toda a narrativa se desenrola no Marrocos, onde começam a aparecer as diferenças
culturais entre muçulmanos e brasileiros. Esta é a primeira etapa da novela, que ficará no ar
durante semanas.
Em relação aos marcadores temporais de consumo, não pudemos identificar aqueles
que demarcaram os anos 2000, pois a novela inicia-se nos anos de 1980. Vimos produtos que
remetiam à esta década, como o computador pessoal e o modelo antigo de telefone (Figura 17).
Entretanto, a partir da segunda fase da telenovela, os objetos utilizados por Jade
(Giovanna Antonelli) viraram febre nacional, suas pulseiras douradas, anéis, lenços étnicos e
até o delineador bem marcado. Produtos que se propagaram pelo Brasil encantando mulheres
jovens e adultas. O tema árabe esteve presente em festas da elite de São Paulo e do Rio de
Janeiro durante o período da telenovela, ressaltando a decoração, vestimenta e a culinária do
Oriente Médio (VEJA, 2002; UNIVERSA, 2019).
O Clone (Globo, 2001) foi sucesso em audiência com 46 pontos no IBOPE, batendo
a meta prevista de 45 pontos e mantendo a audiência em relação às suas antecessoras Laços de
Família (Globo, 2000) e Porto dos Milagres (Globo, 2001) (AUDIÊNCIA DETALHADA).
Sua estreia na reprise do canal VIVIA, no dia 09 de dezembro de 2019, causou furor nas mídias
digitais (JETSS, 2019), em especial o Twitter, meio de interação mais utilizado pelos receptores
para abordar o assunto em concomitância com a transmissão das telenovelas (BACCEGA et.
al, 2017).

3.3.1.4 Are Baba!

Se nas telenovelas anteriores - Explode Coração (Globo, 1995), O Clone (Globo,
2001) e América (Globo, 2005) – a decisão em abordar diferentes culturas surgiu dos temas
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principais, em Caminho das Índias (Globo, 2009) a possibilidade de aludir uma nova cultura
emerge de uma viagem de Gloria Perez à Índia, que ficou fascinada pelo país. Nesta, constatou
que o avanço econômico modernizou a região, mas não rompeu com suas tradições. A Índia é
uma terra colorida, cheia de sabores, mas dividida em castas; e é a partir dessa divisão que Perez
traça seu romance. (MEMÓRIA GLOBO, 2008).
A telenovela se passa no Rio de Janeiro e na Índia, onde a jovem Maya (Juliana Paes),
da casta de comerciantes vaisha, se apaixona por Bahuan (Márcio Garcia), um dálit, que para
os indianos são seres impuros, intocáveis. Porém, seguindo as tradições, os pais de Maya
(Juliana Paes) arranjam seu casamento com Raj (Rodrigo Lombardi). Este é um empresário que
entre indas e vindas ao Brasil, se apaixona por uma firanghi, uma estrangeira. Ao descobrir que
estava grávida de Bahuan (Márcio Garcia) e para evitar um escândalo na família, Maya (Juliana
Paes) decide se casar com Raj (Rodrigo Lombardi).
No Brasil, os irmãos Raul (Alexandre Borges) e Ramiro (Humberto Martins)
comandam a empresa Cadore, herdada do pai. Ramiro (Humberto Martins), homem enérgico,
pressiona seu filho, Tarso (Bruno Gagliasso), a investir em sua carreira para cuidar dos
negócios. É através deste personagem que Perez insere uma ação socioeducativa para abordar
a saúde mental (MEMÓRIA GLOBO; TELEDRAMATURGIA).
Uma cena que obteve grande audiência na época foi a que Melissa (Christiane Torlone)
dá uma surra em Yvone (Letícia Sabatella) por ela ter se relacionado com seu marido. Yvone é
considerada uma psicopata e seu comportamento será explicado na telenovela. Veremos cena
semelhante em A Força do Querer (Globo, 2017).

Figura 21: Melissa bate em Yvone
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

O primeiro capítulo da telenovela apresenta as histórias que tecerão a narrativa ao
longo dos meses, as personagens principais, os amores e os dissabores. Inicia-se ao som da
música Eu nasci há dez mil anos atrás, de Raul Seixas, apresentando diversas imagens da Índia.
Às margens do rio Ganges, Opash (Tony Ramos) conta a história do rio aos filhos enquanto
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uma criança os observa (Figura 22). Quando um de seus filhos se aproxima de Bahuan, Opash
grita mandando-o se afastar e afirmando que agora ele estava impuro, pois tocara na criança
(Figura 23).

Figura 22: Opash e seus filhos
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

Figura 23: Opash briga com filho por tocar num dálit
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

Opash conta aos filhos sobre o surgimento das castas na Índia e explica o porquê de
não poderem tocar em um dálit. Dessa maneira, Gloria Perez apresenta a trama e alguns dos
costumes do país. Ocorre uma salto no tempo e Bahuan (Márcio Garcia) surge adulto na Índia,
acabara de regressar dos Estados Unidos, onde ficou estudando durante anos (Figura 24).
Tornou-se um pesquisador do ramo da informática, reconhecido, porém ainda é um dálit. Ao
rezar aos pés do deus Ganesha conhece Maya (Juliana Paes), é amor à primeira vista (Figuras
25 e 26).

Figura 24: Bahuan chega à Índia adulto
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)
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Figura 25: Maya e Bahuan aos pés de Ganesha
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

Figura 26: Maya e Bahuan se apaixonam
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

No Brasil, Raj (Rodrigo Lombardi) fecha negócios com a empresa Cadore e se mostra
apaixonado por Duda (Tania Kallil), a quem promete retornar ao país em um mês para buscala. A Cadore é uma grande empresa farmacêutica, que se une a uma empresa indiana para
produzir remédios genéricos, uma oportunidade de se globalizar e vender medicamentos online.
O desentendimento entre os irmãos Raul (Alexandre Borges) e Ramiro (Humberto Martins),
que gerenciam a empresa, fica evidente no capítulo. Ramiro (Humberto Martins), casado com
Melissa (Christiane Torlone), é extremamente ambicioso e adora satisfazer os desejos da
mulher. O casal tem dois filhos, Inês (Maria Maya), considerada uma desajustada, que acaba
sendo ignorada pelos pais (Figura 27), e Tarso (Bruno Gagliasso), aquele que Ramiro elegeu
para cuidar da empresa da família (Figura 28).

Figura 27: Melissa com Inês
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

Figura 28: Tarso com Ramiro
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

A cena em que Ramiro (Humberto Martins) proíbe o filho de ter aulas de violão e
decide que este terá de iniciar um estágio na empresa nos remete ao O Clone (Globo, 2001),
quando Lucas (Murilo Benício) se recusava a seguir os caminhos que o pai lhe traçara. Esta é
uma história que se repetirá em outras produções de Perez, como veremos em A Força do
Querer (Globo, 2017): a figura do filho, o escolhido pelo pai para cuidar dos negócios da
família.
Ainda no primeiro capítulo, Perez apresenta o hospital psiquiátrico público, onde o
médico, Dr. Castanho (Stênio Garcia), lida com o surto de um dos pacientes (Figura 28). Em
outra cena, vemos o bairro da Lapa, com o bar indiano de Dona Ahima (Mara Manzan) e onde
moram Abel (Anderson Muller) e Norminha (Dira Paes).
Vemos a contraposição entre classe alta e média (ou média baixa) que a autora traz em
todas as suas narrativas, nesta, em especial, ela aborda a diferença de classes também na Índia.
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A transição entre os núcleos indiano e brasileiro ocorre, geralmente, com imagens que
representam esses países (Figuras 29 e 30).

Figura 29: Rio de Janeiro vista de cima
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

Figura 30: Taj Mahal em Agra, Índia
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

Em relação aos marcadores sociais e culturais de consumo, ressaltamos as roupas e as
danças do núcleo dos indianos, que se contrastava ao núcleo dos brasileiros (Figura 31). Chamanos a atenção o trabalho da Maya (Juliana Paes) em um call center na Índia (Figura 30) e a
secretária de Ramiro criando um avatar em uma mídia digital (Figura 33), que nos remete ao
Second Life, um ambiente online, tridimensional, lançado em 2003, em que as pessoas criavam
seus avatares para viverem em uma outra dimensão. Podemos ver o interesse de Gloria Perez
por questões tecnológicas, apresentadas desde Explode Coração (Globo, 1995), permanece. A
autora mostra como a tecnologia gerou novos comportamentos na sociedade globalizada.

Figura 31: Família Opash dançando
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

Figura 32: Maya trabalhando num call center
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)
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Figura 33: Secretária criando avatar
Fonte: Caminho das Índias (Globo, 2009)

Caminho das Índias (Globo, 2009) recebeu muitas críticas, para alguns, era “o clone”
de O Clone (Globo, 2001), que abordara a cultura muçulmana. Porém, a telenovela foi sucesso
de audiência, com 38.9 pontos52 no IBOPE, e recebeu o Emmy de melhor telenovela
internacional (VEJA, 2009). Foi pauta de diversas revistas, jornais, o que ajudou a elevar a
procura por viagens para a Índia. Os bordões utilizados pelas personagens se espraiaram pelo
Brasil, assim como a maquiagem e as joias de Maya. Cabe ressaltar a descoberta de um linfoma
que a autora enfrentou enquanto escrevia a telenovela.

3.3.2

Cinco telenovelas para investigar os últimos 30 anos

A trajetória pessoal e profissional de um autor nos dão pistas do autor-criador, que se
faz a partir da interrelação deste com seus personagens e com a audiência. Mesmo que as
telenovelas supracitadas não sejam foco de nossa pesquisa, os primeiros capítulos expostos já
nos fornecem alguns traços da escrita de Gloria Perez. A seguir, apresentaremos as telenovelas
selecionadas para a pesquisa seguindo a metodologia anteriormente utilizada: o processo de
criação da autora, sinopses e o primeiro capítulo com os acontecimentos que sobressaltam aos
nossos olhos.

52

AUDIÊNCIA DETALHADA. Caminho das Índias. Disponível em:
http://gabrielfarac.blogspot.com/2012/07/caminho-das-indias-audiencia-detalhada.html. Acesso em 30 mar.
2020.

69

3.3.2.1 Agora aguenta coração

A novela Barriga de Aluguel (Globo, 1990) surge após a leitura de um artigo médico
que abordava a possibilidade de doação de óvulos e de útero para o processo de reprodução
assistida. O ano era 1984, mesmo ano em que o primeiro “bebê de proveta” nasceu no Brasil,
pelas mãos do médico Dr. Milton Nakamura. E foi com ele, em sua luxuosa clínica, localizada
na Av. Brasil, em São Paulo, que Gloria Perez foi conversar para entender mais sobre o assunto
(BLOG GLORIA PEREZ).
A autora ficou fascinada frente ao avanço científico da época, a possibilidade de
mulheres consideradas inférteis de gestar um filho por meio da doação de óvulos, de um útero
ou da superovulação estimulada através de medicamentos. Em sua visita à clínica de Dr.
Nakamura, pode conhecer todas as etapas pelas quais uma mulher passaria para engravidar.
Soube que os óvulos não utilizados eram exportados, mas o que lhe chamou a atenção foi a
entrevista com o psicólogo para avaliar o grau de feminilidade da mulher, ou seja, a paciente
deveria “ser feminina o suficiente para ter um filho”, a consulta fazia parte do protocolo médico
realizado com as pacientes. Contudo, a autora ressalta a disparidade entre o que médico
propunha e o psicólogo. “Não bastava a angústia de não conseguir ter um filho, a mulher ainda
tinha que submeter-se àquele tipo de avaliação para saber se merecia ser mãe”, ressalta Perez
(MEMÓRIA GLOBO, 2008, p. 438).
A reprodução assistida era pouco divulgada no Brasil e restrita à classe alta, dado o
elevado valor de cada procedimento. A prática de utilização de uma barriga de aluguel era, e
ainda é, proibida no país. Porém, a autora afirma que teve conhecimento da realização desta
prática naquela época (BLOG GLORIA PEREZ). Encantada com o avanço tecno-científico e
o que ele significaria para as mulheres que desejavam ser mães, Gloria Perez o transforma em
tema de telenovela.
Considerada muito fantasiosa à época em que apresentou a sinopse pela primeira vez
na Rede Globo, no final da década de 1980, acabou sendo engavetada. O regresso da autora à
emissora, após breve passagem pela Rede Manchete, ocorre mediante a promessa de gravar a
telenovela Barriga de Aluguel (Globo, 1990), que foi ao ar na faixa das 18h, em agosto de 1990,
sob a direção de Wolf Maia.
A história se faz em torno do casal Ana (Cássia Kiss) e Zeca (Victor Fasano) que
sonhavam em ter um filho. Ela, uma jogadora famosa de voleibol, realizou diversas tentativas
de engravidar, mas não obteve sucesso. Ao saber do experimento realizado pelo ambicioso
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médico, Dr. Barone (Adriano Reys), que consistia no aluguel de uma barriga para a reprodução,
Ana decide arriscar e convence o marido.
Clara (Cláudia Abreu) é uma jovem, que trabalhava em dois empregos para se
sustentar. Vê na barriga de aluguel a possibilidade de ascensão social, porém não imaginava
que poderia se apegar à criança que gestava. Diante do conflito criado após a recusa de Clara
(Cláudia Abreu) em entregar o bebê, Perez traz um questionamento que percorrerá toda a
narrativa, quem é a mãe da criança, a doadora do óvulo ou aquela que a carrega no ventre?
A telenovela inicia o primeiro capítulo com um ato da peça Yerma, de Federico García
Lorca, representado por Clara (Cláudia Abreu) e Ana (Cássia Kiss) (Figuras 34 e 35). Aquela
inicia sua fala dizendo: “Mas tu hás de chegar amor, meu filho, porque as águas dão sal, a terra,
fruta, e o nosso ventre guarda tenros filhos, como as nuvens carregam a doce chuva”. Em
seguida esta aparece e diz: “Embora soubesse que o meu filho iria me martirizar depois, iria me
odiar, me arrastar pelos cabelos pelas ruas, eu receberia com alegria o seu nascimento, porque
é melhor chorar por um homem vivo, que nos apunhala, que chorar por este fantasma sentado
por anos e anos em cima do meu coração”.

Figura 34: Clara e Ana recitam Yerma
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Figura 35: Ana à frente e ao fundo Clara
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Nesta primeira cena, Gloria Perez traz seus conhecimentos literários acerca da obra de
Lorca, conhecimentos que faz questão de enfatizar nas entrevistas, adquiridos principalmente
ao longo de sua juventude, no Acre, em que visitava a biblioteca pessoal de seu pai para ler. A
palavra yerma vem do latim e em espanhol significa “lugar que não pode ser cultivado, infértil”.
Na obra de Lorca, Yerma é uma mulher que não pode ter filhos, mas deseja profundamente ser
mãe. Ao longo da peça os motivos pelos quais ela não consegue gerar uma vida vão sendo
revelados: “o marido indiferente, a manutenção da honra, um sentido de integridade que ela
tenta preservar a todo custo, o confinamento e a vigilância a que é submetida pelo marido e
pelas cunhadas e, acima de tudo, a revelação de um amor frustrado, que poderia tê-la realizado
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enquanto mulher” (MACHADO, 2008, p. 03). Por meio de Yerma, Perez inicia sua telenovela
e apresenta o conflito que transcorrerá ao longo de toda a narrativa.
O capítulo conta a história de Ana (Cassia Kiss) e Clara (Cláudia Abreu) e ao longo
de quase 50 minutos vai apresentando outras personagens que farão parte do enredo. Ana
(Cassia Kiss) sonha desesperadamente em ter um filho com seu marido Zeca (Victor Fasano).
Ao perceber que sua menstruação estava atrasada deduz que está grávida e vai às compras com
uma amiga. Em casa, Ana e Zeca celebram a gestação, rodeados pelos presentes que ela
comprou (Figura 36). Feliz com a notícia, Zeca questiona Ana se não foi por esta razão que ela
enjoou do cigarro, no que ela responde: “a gente sempre enjoa com alguma coisa”. Conquanto
não apareça na cena, o cigarro estará presente em outros capítulos, evidenciando o consumo de
um produto que prevaleceu em alta ao longo de muitos anos no Brasil e no mundo. Ana era
uma jogadora profissional que fazia uso do cigarro, que não era visto como um produto nocivo
à saúde e associado às pessoas bem sucedidas.

Figura 36: Ana e Zeca comemoram a gravidez
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Era uma mulher da classe média alta (Figura 37), jogadora de voleibol profissional,
que estava no auge da carreira, tendo participado de campeonatos brasileiros e mundiais (Figura
38). Por causa do desejo de ser mãe e por sua idade, 31 anos, acreditava que participaria pela
última vez de um campeonato. O capítulo ainda mostra as demais jogadoras do time informando
que estavam indo jogar em outros países e Ana creditava este acontecimento à falta de
patrocínio ao esporte brasileiro. O voleibol profissional se desenvolve, no Brasil, a partir da
década de 1980 e nos anos de 1990, com o surgimento de ligas/ campeonatos e com a conquista
de vários prêmios, se estabelece no país (DEF, 2017).
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Figura 37: Ana em seu apartamento de frente para o mar
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Figura 38: A jogadora Ana sendo entrevistada
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Após uma partida, Ana percebe que sua menstruação desceu e se revolta,
principalmente com o marido. Afirma que para ele o tempo não é um problema, mas para ela
é, pois já passou dos 30 anos. Diz que todos a cobram um filho, afinal já são 8 anos de
casamento. Zeca chega a falar em adoção, mas Ana sequer o ouve.
Paralelamente aos conflitos de Ana (Cassia Kiss), Clara (Cláudia Abreu) é
apresentada, uma jovem, que logo nas primeiras cenas sofre um aborto espontâneo. Clara veio
de Pilares, zona norte do Rio de Janeiro, para Copacabana, onde divide o apartamento com Yara
(Lady Francisco), uma prostituta. Trabalha durante o dia, junto com a amiga Ritinha (Denise
Fragua), como vendedora em uma loja de tecidos (Figura 39). À noite, é dançarina/ garçonete
do Copacabana Café, local em que trabalham diversas atrizes e modelos e onde ela poderá
ganhar alguma visibilidade para obter ascensão profissional e social (Figura 40).

Figura 39: Ritinha e Clara na loja de tecidos
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Figura 40: Clara dança no Copacabana Café
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

A família de Clara e a amiga Ritinha moram em Pilares, local em que, segundo ela,
jamais cresceria profissionalmente, permaneceria estagnada. No bairro vemos a vizinhança, os
bares tocando samba, um espaço aparentemente alegre, onde todos se conhecem (Figura 41).
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Sr. Ezequiel (Leonardo Villar), pai de Clara, é sapateiro e mora com a filha Raquel (Sura
Berditchevsky), ambos são extremamente religiosos e conservadores, o oposto de Clara. A
sapataria do Sr. Ezequiel é um anexo da casa simples em que vivem (Figura 42).

Figura 41: Ritinha e Clara em Pilares
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Figura 42: Clara visita família na sapataria
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Em Pilares mora João (Humberto Martins) antigo amor de Clara e por quem Ritinha é
apaixonada, vemos aí a possibilidade de um triângulo amoroso. Ainda no primeiro capítulo,
Clara conhece Tadeu (Jairo Mattos), por quem se encanta ao conhecê-lo no Copacabana Café.
Outros dois núcleos surgem com a figura do Dr. Barone (Adriano Reys). O primeiro,
o hospital em que trabalha, desenvolvendo estudos relacionados à reprodução assistida. Disputa
o local com o Dr. Molina (Mário Lago), médico que há anos tenta implementar um centro de
medicina popular, mas que vem perdendo espaço para os “bebês de proveta”, responsáveis por
um grande volume de dinheiro para pesquisa e tratamento de pacientes. Dr. Barone é um
homem vaidoso e muito ambicioso, foi o realizador do primeiro bebê de proveta do Rio de
Janeiro, e faz questão de aparecer em todos os noticiários. Sua fama conquista toda a cidade e
é nele em que Ana (Cassia Kiss) deposita sua esperança de ter um filho. Porém, em uma
consulta, é informada que ela nunca conseguirá ter um bebê, o que a deixa transtornada.
Braço direito de Dr. Barone (Adriano Reys) no hospital, Luisa (Nicole Puzzi) é
também amante do médico, que é casado com Aída (Renée de Vielmond), socialite, que faz
questão de convidar a todos para celebrar o nascimento dos bebês de proveta em sua mansão
(Figuras 43 e 44).
O capítulo termina com João (Humberto Martins) juntamente com Ritinha (Denise
Fragua) no Copacabana Café e Ana (Cassia Kiss) em uma partida de voleibol. Quando João vê
Clara (Claudia Abreu) dançando não se contém e dá um tapa em sua cara. Ao mesmo tempo,
na quadra de vôlei, uma jogadora encosta em Ana e também leva um tapa na cara.
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Figura 43: Aída recebendo convidados
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Figura 44: Mansão da família Barone
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Em relação aos demarcadores sociais e culturais de consumo podemos citar as roupas,
como o moletom utilizado para prática esportiva (Figura 45), e os móveis de decoração das
casas. Anteriormente citado, o cigarro é outro produto que nos chama a atenção. O telegrama
foi mencionado por João (Humberto Martins), que disse que não o enviou à mãe, pois não quer
que ela se preocupe no dia em que não conseguir se comunicar. E o computador no consultório
do Dr. Barone (Figura 46), que também aparecerá em De Corpo e Alma (Globo, 1992) na sala
de audiência do juiz, demarcando um produto que era restrito poucos e utilizado apenas
profissionalmente.

Figura 45: Ana e amiga correndo na praia
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Figura 46: Consultório Dr. Barone
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

A novela foi sucesso de audiência no país e de exportação, foi vendida para 32 países,
incluindo toda a América Latina, menos Chile, pois lá o tema era proibido, Espanha, Itália,
Alemanha, Grécia e Turquia, batendo recorde de vendas na Globo (ESTADO DE S. PAULO,
1991, p. 70)
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3.3.2.2 Estoy enamorado
A sinopse de Explode Coração (Globo, 1995) foi entregue à Rede Globo em 1994, um
ano depois a telenovela entra no ar. Nas novelas anteriores, Gloria Perez aborda as mudanças
sociais ocorridas a partir do desenvolvimento tecno-científico da medicina, nesta, a autora
propõe compreender as mudanças por meio do desenvolvimento da internet. No Brasil, o
computador era utilizado para trocas de informações através do BBS (bulletin board system) e
seu uso ainda era restrito a poucos. Porém, em outros países, como os Estados Unidos, a internet
já era realidade.
Diante do novo há sempre o medo do desconhecido. Para fazer o contraponto com as
rápidas evoluções que começam a acontecer, Perez traz a figura dos ciganos, com suas tradições
milenares. Na sinopse, a autora adianta:
O tema é novo, moderno, polêmico e, além disso, oferece grandes
possibilidades dramáticas e folhetinescas, uma vez que se sabe que essas redes
colocam em contacto pessoas de todos os cantos do universo, pessoas que
jamais se encontrariam, seja pela distância geográfica, seja pela distância
social, ou pela distância entre maneiras de viver. E elas conversam e se tornam
íntimas ou se apaixonam através de uma tela, sem conhecer o rosto de quem
está do outro lado (BLOG GLORIA PEREZ).

O interesse da autora pela cultura cigana surge na época em que escrevera Carmem
(Rede Manchete, 1987) e conhecera uma cigana, que lhe apontou os preconceitos relativos a
seu povo. Apresentou-lhe a outros ciganos, pertencentes à classe alta, que viviam como os
brasileiros, em apartamentos luxuosos, iam à universidade, entre outros. Posteriormente,
realizou diversas pesquisas para abordar essa cultura em Explode Coração (Globo, 1995)
(MEMÓRIA GLOBO, 2008).
O tema central da história gira em torno de Dara (Tereza Seiblitz) e Júlio (Edson
Celulari). Ela, uma jovem cigana, que se recusava a seguir o destino traçado por seu povo,
casando-se com aquele a quem fora prometida quando nascera. Ele, um grande empresário,
casado, mas que possuía vários relacionamentos extraconjugais. Os dois se conhecem pela
internet e passam a viver um romance proibido.
Como ação socioeducativa, Perez aborda o desaparecimento de crianças, fundindo
realidade e ficção ao inserir cenas com as mães da Cinelândia que estavam em busca dos filhos
desaparecidos. A ação foi pauta de diversos meios de comunicação, comovendo comerciantes,
que passaram a estampar a foto de crianças desaparecidas em suas embalagens. Durante a
telenovela, mais de cem crianças foram encontradas (MEMÓRIA GLOBO, 2008).
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Com a personagem Betty (Renée de Vielmond), a sexualidade das mulheres maduras
foi evidenciada. Esta viveria um romance com o jovem Serginho (Rodrigo Santoro), enteado
de seu ex-marido.
E, quebrando os preconceitos e estereótipos relacionado às transexuais, Perez
apresenta Sarita Vitti (Floriano Peixoto), uma mulher trans que se torna a melhor amiga de
Odaíssa (Isadora Ribeiro). A personagem obteve muito carisma por parte do público, mesmo
tendo sido criticada pela comunidade LGBTQ da época.
É em Sevilha, Espanha, onde o primeiro capítulo se inicia, apresentando o
acampamento cigano e abordando alguns de seus costumes (Figuras 47 e 48). A jovem Lola dá
à luz a Dara e seu marido a informa que recebeu uma proposta de sociedade para voltar ao
Brasil, partirão em breve. Na cultura cigana, a mulher e o bebê devem permanecer isolados por
sete dias, aquele que se aproximar fica impuro. Ainda no acampamento, Jairo promete sua filha
em casamento ao cigano Igor. Para firmar o acordo, é dado um colar a cada um.

Figura 47: Sevilha, Espanha
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 48: Acampamento cigano
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

A novela dá um salto de 20 anos e apresenta a jovem Dara (Tereza Seiblitz), cujo pai
se tornou um grande comerciante do Rio de Janeiro, mas permanece fortemente ligado às raízes.
Dara (Tereza Seiblitz) é apresentada como uma mulher moderna, em crise com a sua identidade,
se considera uma brasileira, faz cursinho pré-vestibular escondido e deseja ingressar em uma
universidade, o que é proibido nos costumes ciganos. Sua “babá”, Odaíssa (Isadora Ribeiro), é
a sua cumplice, a ajuda a trocar de roupas antes de ir para a escola e omite suas saídas escondida,
pois não se conforma com muitos dos costumes a que Dara é imposta (Figuras 49 e 50).
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Figura 49: Odaíssa e Dara
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 50: Família de Dara
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Enquanto a mãe e irmã aguardam ansiosas a chegada de Igor (Ricardo Macchi) ao Rio
de Janeiro, Dara torce para que ele não apareça. Para os ciganos a relação se constrói com o
tempo, mas para Dara o casamento é sinônimo de amor e não de arranjos familiares. Para sua
tristeza, após anos sem dar notícias, Igor aparece no acampamento cigano no Rio de Janeiro.

Figura 51: Igor chega no Brasil
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Outro núcleo apresentado no capítulo é o da família de Avelar (Odilon Wagner), dono
da empresa Avelar, que é dirigida por seu genro Júlio Falcão (Edson Celulari). Este é casado
com Vera (Maria Luísa Mendonça), socialite, que se mostra insatisfeita com as traições do
marido. O casal encontra-se em Tóquio, Japão, para uma reunião de negócios com empresas
japonesas. Na cidade, Júlio discursa em uma conferência: “o séc. XXI já começou, o terceiro
milênio já começou a partir do momento em que o mundo inteiro já pode se ligar, se comunicar,
através de um computador. [...] De qualquer ponto do globo você tem acesso a todo tipo de
informação”. O pronunciamento do empresário é um tanto avançado para a época, a internet
ainda não tinha sido lançada no Brasil e o acesso ao computador era restrito a poucos. Os dados
eram transferidos por meio de BBS (bulletin board system), um programa que conectava o
computador via telefone e enviava informações entre seus usuários.
Dara (Tereza Seiblitz) se conecta ao Japão e, com um estranho, começa a expor suas
angústias em relação ao casamento arranjado (Figuras 52 e 53), não imaginaria que Júlio (Edson
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Celulari) era um brasileiro. O programa de computador foi criado exclusivamente para a
telenovela e mostrava a possibilidade de pessoas se conhecerem e se relacionar num simples
toque. A abordagem de Gloria Perez foi criticada e vista por muitos como fantasia, um exagero
(MEMÓRIA GLOBO, 2008).
Esse estranhamento frente ao novo é mostrado na telenovela, Odaíssa (Isadora Ribeiro)
não gosta de ficar perto do computador, diz à Dara que sempre a vê conversando com vozes,
“isso é coisa de espiritismo”. Dara explica como o computador funciona, mas Odaíssa
permanece cética, acha que é magia, pois “todo cigano sabe [fazer magia], pode até disfarçar,
mas sabe”. No que Dara responde: “Ah, quem dera! Se eu soubesse, fazia uma mágica e mudava
a minha vida toda!”.

Figura 52: Dara se conectando
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 53: Júlio no Japão se conecta com Dara
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

O capítulo apresenta Betty (Renée de Vielmond), jornalista, divorciada de César,
(Reginaldo Faria) com quem teve dois filhos. Este se casou com Alícia (Nívea Maria) e tem
como enteado Serginho (Rodrigo Santoro), amigo de Dara (Tereza Seiblitz).
O núcleo do subúrbio aparece na lanchonete de Dona Lucineide (Regina Dourado),
que servirá como ponto de encontro dos moradores da região. É nela que surge pela primeira
vez Sarita (Floriano Peixoto), mulher trans, que exige respeito por parte dos que lá se
encontram. Na cena, um homem faz uma piada dizendo: “Cada assombração que aparece, hein?
Vento fresco aqui, hein?”. No que Sarita responde, após dar um soco na pessoa: “Tão fresco
que derruba gente” (Figura 54).
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Figura 54: Sarita na lanchonete
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Como marcadores temporais e sociais de consumo, vemos a presença do computador
dentro das casas (Figura 57). A personagem Soninha (Paula Lavigne) que adora ouvir músicas
no walkman (Figura 55). As ombreiras presentes nas roupas das mulheres, principalmente nas
que trabalham em empresas (Figura 56). E o telefone público, meio de comunicação que
permitia as pessoas entrarem em contato com outras quando estivessem na rua (Figura 55).

Figura 55: Soninha com a mãe
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 56: Tadeu telefonando para o Brasil do Japão
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 57: Eugênia
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)
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Independentemente da alta audiência, com mais de 47 pontos no IBOPE53, Explode
Coração (Globo, 1995) foi alvo de muitas críticas, desde o tema da internet, considerado por
muitos ficção científica, até as personagens ciganas, que logo nas primeiras semanas tiveram
de mudar o figurino, visto como exagerado para ser utilizado durante todo o tempo (VEJA,
1996). Foi a primeira telenovela gravada nos estúdios da Central Globo de Produção, o Projac,
em Jacarepaguá (MEMÓRIA GLOBO). Muitos dos produtos utilizados por pelas personagens
viraram moda e passaram a ser comercializados em todo o Brasil, como o anel no dedo mínimo
(Figura 57). Em janeiro de 2018, o canal Viva reprisou a telenovela gerando discussões nas
mídias digitais.

3.3.2.3 Soy loco por ti America
O tema da telenovela América (Globo, 2005) surge após uma viagem de Gloria Perez
aos Estados Unidos, em que percebeu que vários dos funcionários do hotel onde se hospedava
eram imigrantes ilegais, vindo de diversas partes da América Latina. Ao conversar com a
camareira, soube que trabalhara como editora de editora de uma revista em Cuba por mais de
30 anos, largara tudo para fazer a travessia ilegalmente em busca do sonho americano. A cubana
a levou para conversar com outros imigrantes ilegais e assim começou a coletar informações
para a nova história que pretendia contar. Descobriu que, naquela época, o número de
brasileiros que tentava a travessia ilegal só não era superior ao número de mexicanos, e esse
tema sequer era debatido dentro do Brasil (MEMÓRIA GLOBO, 2008).
Gloria e equipe realizaram visitas às penitenciárias, à fronteira México-Estados
Unidos, diversas entrevistas, obtendo um vasto material. Muitas histórias serviram de
inspiração para contar sobre as tentativas de Sol (Débora Secco), juntamente com outros
imigrantes, de atravessar ilegalmente a fronteira.
A sinopse de América (Globo, 2005) versa sobre dois jovens extremamente
determinados, Sol (Débora Secco) e Tião (Murilo Benício). Ela, uma jovem que sonha com
uma vida melhor desde criança e acredita que isso só será possível se for viver nos Estados
Unidos, terra das oportunidades. Trabalha meio período na quitanda do bairro onde mora, Vila
Isabel, e no resto do dia presta serviços particulares como depiladora e cabelereira. Ele, está
começando sua carreira como peão de rodeios, sonha em montar um touro indomável em
Barretos e assim ganhar muito dinheiro para construir a casa que seu falecido pai desejava.
AUDIENCIA
DETALHADA
–
Explode
Coração.
Disponível
em:
https://gabrielfarac.blogspot.com/1996/05/explode-coracao-audiencia-detalhada.html. Acesso em: 03 abr. 2020.
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Ambos formavam um casal amoroso na trama, tinham desejos opostos, Sol “tinha o projeto de
abandonar suas raízes e criar outras num país diferente, o Tião, [...] era um peão com raízes
fincadas na cultura brasileira”, afirma Perez (MEMÓRIA GLOBO, 2008, p. 472).
A autora aborda diversas ações socioeducativas na telenovela, a principal era relativa
aos deficientes visuais, suas dificuldades, principalmente a de locomoção, dentro da sociedade
brasileira. Trouxe a participação especial de Dudu Braga, deficiente visual e filho de Roberto
Carlos, que realizava entrevistas com outros deficientes. Outro tema levantado foi o da
pedofilia, o perigo por traz da tela do computador, a vulnerabilidade de uma criança ao navegar
na internet. E, por meio da personagem de Haidée (Christiane Torloni), trouxe informações
sobre a cleptomania, também denominada de furto compulsivo, que é “um transtorno
incapacitante pertencente ao grupo de transtornos de controle dos impulsos, caracterizado pelo
furto repetitivo e incontrolável de itens que são de pequena utilidade para a pessoa acometida”
(GRANT; ODLAUG, 2007, p. 1).
O primeiro capítulo de América (Globo, 2005) se inicia com Acácio (Chico Diaz)
conversando a beira de um rio com seus filhos ainda criança. Informa-lhes que está de partida
para um garimpo e voltará com diamantes suficiente para comprar várias terras e construir uma
mansão para a família. Acácio que sempre foi peão acaba morrendo dentro da mina de
diamantes. No dia de sua morte, seu filho Tião a pressente e avisa o avô, que não acredita na
história. Assim, Gloria Perez inicia a relação pós-morte entre Tião (Murilo Benício) e seu pai
Acácio, que estará presente em toda a narrativa. A morte de Acácio só é confirmada anos depois
e após ter a certeza que seu pai não regressará, Tião decide tentar a vida em Boiadeiros, como
peão de rodeios. Junto com alguns amigos, vai para a festa do peão de Barretos, onde conhecerá
Sol (Débora Secco), sobrinha da famosa viúva Neuta (Eliane Giardini).
Em paralelo à história de Tião, surge a história de Sol (Débora Secco), quando criança,
com a mãe, é despejada da casa em que moram (Figura 58). Ao presenciar a cena desesperada
ao lado de sua mãe, ouve suas palavras: “Tudo porque me iludi com as palavras bonitas do seu
pai, ia casar comigo, ia me dar de tudo, tava morrendo de amor por mim. Não foi nem te
conhecer quando você nasceu. Nunca acredita no que um homem te disser, Sol, nunca! Amor é
mentira”. Nos deparamos aqui com uma relação intertextual com a obra Carmem (Rede
Manchete), quando Alzira Cruz (Beatriz Segall), mãe de Carmem (Lucélia Santos) diz para a
criança: “Carmem, você nunca acredite no que um homem te diz, nunca! Amor serve é para
isso, pra gente ficar assim, no meio da rua”, cena que foi ao ar no primeiro capítulo desta
telenovela.
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Figura 58: Sol e a mãe despejadas
Fonte: América (Globo, 2005)

Na favela, recebem a visita de Rita (Arlete Salles), tia de sua amiguinha Drica, que
veio dos Estados Unidos para levar a criança embora. Trouxe uma mala cheia de produtos, fotos
e sonhos. Dela, Sol ganha um bibelô com a imagem da tão falada “América” (Figura 59). Após
o despejo, vê, nos Estados Unidos, a oportunidade de ter uma vida melhor.

Figura 59: Sol encantada com o bibelô da América
Fonte: América (Globo, 2005)

Sol (Débora Secco) cresce com o desejo de ir embora para a América, tenta, sem
sucesso, obter o visto americano (Figura 60). Drica (Thainá Menezes), sua amiga de infância,
a escreve constantemente lhe convidando para viver em Miami. Informa a Sol sobre a
possibilidade de fazer a travessia ilegal pela fronteira do México e passa o contato de Alex
(Thiago Lacerda), atravessador, que cobra 5 mil dólares levá-la para os Estados Unidos. Sem
dinheiro, Sol decide pedir o dinheiro emprestado para sua madrinha, a viúva Neuta (Eliane
Giardini), juntas vão para Barretos.
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Figura 60: Sol na embaixada americana
Fonte: América (Globo, 2005)

Neste capítulo também é apresentado a família de Haidée (Christiane Torloni) e de
Irene (Daniela Escobar), mulheres pertencentes à classe alta, que não trabalham e vivem
esbanjando o dinheiro dos maridos. Em uma das cenas, Haidée aparece furtando um objeto da
casa de Irene e o escondendo em uma caixa, que se encontra em seu closet, em que dentro há
vários objetos.
Haidée é casada com Glauco (Edson Celulari), rico empresário, e o casal tem uma
filha, Raíssa (Mariana Ximenes). Ao sair de carro com a filha presenciam um assalto em um
túnel do Rio de Janeiro que termina com uma bala atingido Raíssa de raspão (Figura 61). Após
o incidente Glauco afirma que enviará as duas para morar em Miami, onde tem uma casa.
Aparentam um casal feliz, Glauco tem uma amante, Nina (Cissa Guimarães), uma advogada.
Ainda no primeiro capítulo, é mostrado a família de Helô (Simone Spoladore), casada
com Neto (Rodrigo Faro), pais de Rique (Matheus Costa). Após ficar desempregado por mais
de um ano, Neto recebe uma bolsa de estudos para cursar pós-graduação em medicina nos
Estados Unidos. Helô, decide sair do escritório de advocacia em que trabalha para acompanhar
o marido (Figura 61).

Figura 61: Helô se despede do escritório de advocacia
Fonte: América (Globo, 2005)
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Na festa de Barretos (figura 62) será apresentado o núcleo da fictícia cidade de
Boiadeiros, onde vivem fazendeiros e peões que sonham disputar grandes rodeios. Esta foi uma
temática duramente criticada por ativistas contrários aos rodeios, aos maus-tratos de animais.
Entretanto, após receber ameaças, Gloria Perez manteve o tema na narrativa por discordar da
maneira utilizada pelos ativistas para criticar a trama (MEMÓRIA GLOBO, 2008).
Duas cenas que se passam em Barretos nos captam os olhos. A primeira é o encontro
de Tião (Murilo Benício) e Sol (Débora Secco) que se conhecem após aquele domar um cavalo
que estava prestes a machucá-la, ao se entreolharem ocorre o amor à primeira vista (figura 63).
A segunda cena se passa com Gil (Lúcia Veríssimo) e Déia (Paula Pereira) (figura 64). A
primeira, trabalha como locutora de rodeios, mas não em Barretos, segundo ela: “um dia eu vou
tá lá dentro, Déia, do lado dele [Ariovaldo (Anderson Muller)], dentro dessa arena”, a vontade
de uma mulher de adentrar em um local que é essencialmente marcado pela figura masculina.

Figura 62: Festa peão de Barretos
Fonte: América (Globo, 2005)

Figura 63: Encontro de Sol e Tião
Fonte: América (Globo, 2005)

Figura 64: Gil e Déia
Fonte: América (Globo, 2005)
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Como marcadores social e de cultural de consumo destacamos a carta e o orelhão como
meio de comunicação de Sol (Débora Secco) pertencente à classe média baixa em contraposição
com o celular utilizado pelas pessoas da classe média alta e alta, como a cena em que Glauco
(Edson Celulari) aparece (Figuras 65, 66 e 67). E como meio de locomoção o ônibus utilizado
pelas classes mais baixa (Figura 66) e o automóvel pelas altas.

Figura 65: Sol falando ao orelhão
Fonte: América (Globo, 2005)

Figura 66: Sol lendo uma carta dentro do ônibus
Fonte: América (Globo, 2005)

Figura 67: Glauco falando ao celular
Fonte: América (Globo, 2005)

América (Globo, 2005) iniciou sob a direção de Jayme Monjardim, que um mês após
seu lançamento deixou a trama por desentendimentos com a autora, sendo substituído por
Marcos Schechtman (MEMÓRIA GLOBO).
Por meio da troca da direção-geral da novela, podemos demarcar a diferença entre o
autor-criador do autor-pessoa, ou indivíduo-autor. O autor-pessoa é Gloria Perez, mas o autorcriador vai além, opera sob um modo negociado, sob o olhar da direção, da atriz/ personagem,
da recepção, entre outros.
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Jayme Monjardim foi diretor da telenovela Pantanal (Rede Manchete, 1990), que fez
um enorme sucesso abordando o universo do pantanal mato-grossense, com os folclores e
histórias da região. Ao dirigir América (Globo, 2005) trouxe muito do olhar por ele utilizado
na telenovela da Rede Manchete. Na abertura inicial da telenovela global trouxe a música
Órfãos do paraíso, interpretada por Milton Nascimento. Pantanal (Rede Manchete, 1990), o
grupo Sagrado Coração da Terra interpretou a música de abertura denominada Pantanal. Porém,
a música Órfãos do paraíso nos remeter à telenovela da Rede Manchete, possui acordes
musicais muito semelhantes ao da música Pantanal.
Além da música, na abertura feita por Monjardim vemos imagens dos protagonistas
Sol e Tião sendo intercaladas, as imagens estão em 360º, como se estivessem dentro do bibelô
americano de Sol. As imagens estão em um tom quente, como um filtro avermelhado. Há muitas
feitas às margens de um rio, bem como Tião montando a cavalo, novamente a memória de
Pantanal (Rede Manchete, 1990) é evocada (Figura 68).
Do mesmo modo, no primeiro capítulo, as cenas de Acácio (Chico Diaz)

se

despedindo da família, ao som de Órfãos do paraíso, no trazem à memória a telenovela Pantanal
(Rede Manchete, 1990).
A imagem de Sol (Débora Secco) sempre sofrida, chorando, não agradou a autora, que
afirmou em uma revista semanal: “A novela que está indo ao ar não é a mesma que estou
escrevendo" (NA TELINHA, 2020). Com a saída de Monjardim, a autora fez algumas correções
que estavam desagradando a ela e ao público.
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Figura 68: Abertura direção Jayme Morjardim
Fonte: América (Globo, 2005)

Uma das mudanças realizadas por Marcos Schechtman foi a alteração da abertura. A
música Órfão do paraíso foi substituída por Soy loco por ti America, interpretada por Ivete
Sangalo, com uma batida acelerada e ritmo latino. As imagens ficaram mais claras, como se
estivessem com filtro azulado. Imagens dos protagonistas Sol e Tião eram sobrepostas à
imagens de Miami e do Rio de Janeiro (Figura 69). Schechtman trouxe um novo ritmo à história
que cativou os receptores/ consumidores.
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Figura 69: Abertura direção Marcos Schechtman
Fonte: América (Globo, 2005)

No início da novela, o que levou Sol (Debora Secco) para os Estados Unidos foi a
vontade de ter uma vida melhor, e não haveria amor que a fizesse deixar o seu sonho para trás.
Visto como ambição e ganância por parte dos receptores, a autora encontrou um novo motivo
para que Sol fosse para os EUA, a doença do seu padrasto Mariano (Paulo Goulart), que exigia
uma grande soma de dinheiro que a família não possuía. Depois de vários rearranjos, América
(Globo, 2005) conquistou a audiência e obteve a média de 49.21 pontos no IBOPE54.

3.3.2.1 Mashalla
Salve Jorge (Globo, 2012) conta a história de Morena (Nanda Costa), moradora do
Complexo do Alemão, uma jovem que sonha em proporcionar uma vida melhor ao filho, Júnior
(Luís Felipe Lima) e à mãe, Lucimar (Dira Paes). Recebe uma proposta para trabalhar na
Turquia e aceita acreditando que esta é a oportunidade que precisava para mudar de vida. Ao
chegar no país, descobre que foi traficada para trabalhos sexuais. Vive um romance conturbado
com Theo (Rodrigo Lombardi), capitão da cavalaria do Exército e, entre idas e vindas,
engravida do capitão e tem o bebê roubado pela quadrilha de tráfico de pessoas.
Em relação ao título da obra, Perez explica:

54

AUDIÊNCIA DETALHADA. América. Disponível em: http://gabrielfarac.blogspot.com/2005/11/americaaudiencia-detalhada.html. Acesso: 6 abr. 2020.
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O nome é Salve Jorge porque estamos falando de guerreiros e dessa força
guerreira de acordar e vencer os dragões de cada dia. Entre esses dragões está
o tráfico internacional de pessoas. Também iremos abordar o universo do
Complexo do Alemão após a pacificação e da Turquia com sua beleza e a
proximidade com os costumes brasileiros. Parece que é muito distante, mas
na verdade são costumes bem próximos (REDE GLOBO, 2012).

Sendo assim, a ideia de escrever a telenovela parte de dois eixos, o primeiro, foi a
pacificação do Complexo do Alemão, em 2010. A autora queria mostrar como é a convivência
no morro entre moradores e exército, após anos de domínio pelo tráfico de drogas (PORTAL
O PLANETA TV). O segundo foi o tráfico internacional de pessoas, ideia que surge após Perez
se deparar com cartazes espalhados nos aeroportos do Brasil alertando as pessoas sobre o tráfico
humano, assunto que nunca vira ser abordado em outros lugares (CARAS, 2012).
Isto posto, o tráfico de pessoas foi trabalhado como ação socioeducativa durante toda
a novela. Mesmo que tenha levantado os temas como a pacificação da comunidade, a
oneomania (compulsão por compras), a lei Maria da Penha, reiteramos que estes não se
constituem como ações socioeducativas, mas temas de importância social que, “em
determinado momento histórico, refletem inquietações, geram questionamentos e propõem
problemas a serem pensados, definidos, resolvidos pelo ambiente social em que circulam”
(MOTTER; JAKUBASZKO, 2007, p. 59). A ação socioeducativa traz luz a um determinado
problema social e discursa sobre soluções possíveis para a questão abordada.
O primeiro capítulo de Salve Jorge (Globo, 2012) inicia-se com imagens da
Capadócia, Turquia, mostrando danças e pontos turísticos, método muito utilizado nas
telenovelas de Gloria Perez para demarcar o espaço geográfico de um determinado núcleo
(Figura 70).

Figura 70: Capadócia – Turquia
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Em seguida, aparece uma mansão, onde do lado de dentro uma mulher está sendo
leiloada: “Cavalheiros, façam as suas ofertas. Dois mil euros, quem dá mais? Ela é brasileira,
18 anos, façam suas ofertas, senhores!” (Figura 71). Após uma oferta de 3.500 euros a mulher
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é entregue a um homem. Ocorre um corte e a próxima cena mostra a mesma mulher correndo
em uma rua lotada de gente, gritando por ajuda (Figura 72).

Figura 71: Mulher sendo leiloada
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 72: Mulher grita por ajuda
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

A novela volta no tempo em 8 meses para começar a apresentar as demais personagens.
As primeiras cenas se passam no morro do Alemão, Rio de Janeiro, com trocas de tiro entre
traficantes e policiais, cenas da ficção se mesclam com cenas de noticiários do nosso cotidiano.
Como na vida real, vários personagens veem o tiroteio na televisão. Dentre elas, a diarista
Lucimar (Dira Paes), moradora do Complexo do Alemão, que assiste ao noticiário em uma das
casas de classe alta em que trabalha. Eis que surge a jovem Drika (Mariana Rios) falando ao
telefone sobre a viagem que irá fazer, irritada com o som da televisão pede para que Lucimar
abaixe o volume. Esta fala que é um tiroteio na comunidade em que mora, que sua filha e neto
estão lá. Drika permanece ao telefone indiferente ao comentário da diarista.
Da Capadócia ao Complexo do Alemão a vida de Morena (Nanda Costa) vai sendo
apresentada. Mãe solo, teve um filho com um traficante que desapareceu e nunca arcou com a
criação de Júnior (Luís Felipe Lima). É filha de Lucimar (Dira Paes), que a teve quando
adolescente, criando-a sozinha. Mãe e filha possuem histórias parecidas, grávidas e
abandonadas pelos pais das crianças, possuem personalidade forte. Como toda jovem, Morena
gosta de passear, ir para o baile funk com as amigas. Pensando no futuro de seu neto, Lucimar
arruma um emprego de copeira para a filha no escritório de advocacia de um de seus patrões.
Em conversa sobre o tiroteio onde moram, Morena afirma para a mãe: “Ainda dou certo na vida
e a gente zarpa para bem longe”.
Lucimar (Dira Paes) trabalha na casa da delegada Helô (Giovanna Antonelli) e do
advogado Stênio (Alexandre Nero), ambos já foram casados e são pais de Drika (Mariana Rios),
jovem mimada, cujos desejos são sempre realizados pelo pai. A delegada é uma mulher forte,
com senso de justiça e, na delegacia, possui um braço direito, Jô (Thammy Miranda). Já o seu
ex-marido, é apresentado como um homem sedutor e um advogado que não mede esforços para
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ganhar as causas de seus clientes, sem se importar com o que estes fizeram. Delegada e
advogado estão sempre em embates, por causa da criação da filha e por causa dos clientes de
Stênio, que em geral, são presos da delegacia de Helô.
Theo (Rodrigo Lombardi) é capitão da cavalaria do exército e será um dos
responsáveis pela pacificação do morro do Alemão. Extremamente devoto a São Jorge, a quem
atribui o fato de ter sobrevivido após ter permanecido soterrado por três dias embaixo dos
escombros da casa onde morava em Petrópolis, quando era ainda um bebê. Possui uma mãe
super protetora, Áurea (Susana Faíni), que sonha com o casamento do filho. Contrariando a
mãe, afirma que primeiro deseja crescer profissionalmente, comandar um regimento e ter a
oportunidade de conhecer a Capadócia, terra de São Jorge. Namora com Érica (Flávia
Alessandra), veterinária do regimento em que trabalha.
A importância de São Jorge na vida de muitos brasileiros é enfatizada nas cenas em
que a festa de São Jorge aparece (Figura 73). Sua história é contada pelo padre durante a missa:
Jorge, o guerreiro da Capadócia, foi preso e torturado, no Império Romano,
para negar Jesus. Ele não negou. Ele enfrentou a tortura, foi decapitado, mas
não negou Jesus. Ele é o símbolo da vitória. Ele representa a força do guerreiro
que nós devemos acordar dentro de nós para vencer os embates da vida. Viva
o santo guerreiro!

A história do santo que dá nome à telenovela, sua força para vencer as agruras da vida,
nos fornece pistas do que acontecerá na novela que se inicia com a cena do leilão de Morena
(Nanda Costa).

Figura 73: Festa de São Jorge
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)
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Ainda no primeiro capítulo, é apresentado a família do rico comerciante turco,
Mustafá (Antonio Calloni), casado com Berna (Zezé Polessa), pais de Aisha (Dani Moreno),
jovem mimada e amiga da brasileira Drika (Mariana Rios). Lívia (Cláudia Raia) aparece como
uma empresária do mundo da moda, responsável por selecionar modelos para trabalhos
internacionais. E Wanda (Totia Meireles) surge em uma cena dando instruções à diversas
mulheres no aeroporto, que, segundo ela, estavam sendo contratadas para trabalhar no exterior.
Um assunto abordado na trama foi a pacificação do Complexo do Alemão, sempre
atenta aos acontecimentos, Perez os leva para o universo ficcional. Espaço/ tempo do cotidiano
ficcional em diálogo com o da realidade concreta do telespectador. No dia 28 de novembro de
2010, diversas forças policiais invadiram o Complexo do Alemão expulsando os traficantes da
comunidade, muitos foram presos, outros escaparam. Drogas e munições foram apreendidas. O
conflito foi largamente noticiado pelos meios de comunicação, percorrendo o mundo. As cenas
dos jipes subindo o morro, das polícias, das apreensões, dos tiroteios eram apresentadas em
tempo real, marcaram o dia não apenas dos moradores da comunidade, mas também de todos
que acompanhavam os noticiários. A partir desta data, iniciou-se a pacificação do Complexo
do Alemão.
Em Salve Jorge (Globo, 2012), a classe média baixa/ baixa foi identificada por meio
das personagens moradoras do Complexo do Alemão, expondo suas vidas, seu cotidiano,
dificuldades e cultura. E, como uma maneira de legitimar a história contada, apresentou a
invasão policial que resultou na pacificação do morro. Cenas do universo ficcional se
mesclavam às cenas que foram televisionadas à época (Figuras 74, 75 e 77). No momento da
invasão, vários personagens assistiam ansiosos pelo desfecho (Figura 76).

Figura 74: Cenas reais divulgadas pela mídia
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)
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Figura 75: Traficantes fugindo em 2010
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 76: Dona Áurea assiste às notícias apreensiva
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 77: Imagens ficcionais da invasão ao morro
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Como marcadores sociais e culturais de consumo verificamos a transformação do
consumo da classe média baixa/ baixa, comparado com telenovelas anteriores. Em Salve Jorge
(Globo, 2012), os eletrônicos estão incorporados ao cotidianos daqueles pertencentes a esta
classe, facilitando a comunicação entre pessoas. Com acesso ao notebook e às câmeras
fotográficas, moradores do Complexo do Alemão divulgam imagens nas mídias digitais e
produzem seu próprio conteúdo (Figuras, 78, 79, 80 e 81). O acesso da classe baixa a diversos
bens de consumo é reflexo da economia brasileira da era Lula, em que houve uma “ascensão
de 25 milhões de pessoas da classe "D" para "C” (BIANCARELLI, 2014, p. 276). Para
Biancarelli (2014) o crescimento econômico desta era foi baseado no consumo.
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Figura 78: Sidney utilizando o notebook
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 79: Sidney postando nas mídias digitais
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 80: Miró gravando vídeo para postar
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 81: Lucimar ao celular
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

A diferença entre o lazer da classe média alta e o da baixa também foi demarcada no
primeiro capítulo. Enquanto Theo (Rodrigo Lombardi) saía para dançar com Érica (Flávia
Alessandra) em uma boate de frente para a lagoa Rodrigo de Freitas, ao som de música
eletrônica (Figura 82), Morena (Nanda Costa) e demais moradores do Complexo de Alemão
se divertiam ao som do funk, fosse nos pancadões, realizados nas ruas, ou nas grandes festas
promovidas na comunidade (Figura 83).

Figura 82: Théo e Érica na boate
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 83: Baile funk na comunidade
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)
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Tradição entre as brasileiras, o chá de casamento foi trocado pelo chá de lingerie por
Drika, realizado em um motel. Este é um novo costume entre as brasileiras da classe média alta
para celebrar o casamento que está por vir (Figura 84).

Figura 84: Chá de lingerie da Drika
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Salve Jorge (Globo, 2012) obteve uma das médias gerais mais baixas até o período
em que foi ao ar, em 2012, foram 33.97 pontos no IBOPE55. A telenovela foi duramente
criticada pelo amplo número de personagens, histórias truncadas e às vezes inverossímeis, nem
mesmo a protagonista, Morena (Nanda Costa), foi poupada (RD1, 2013; STYCER, 2013).
Entretanto, Perez considera que a telenovela atendeu às suas expectativas e saiu em defesa de
Nanda Reis. Para a autora, o fato de ter apresentado uma protagonista vinda da favela causou
estranheza e desconforto no receptores/ consumidores. Se outras protagonistas vinham do
subúrbio, Morena (Nanda Costa) vinha do Complexo do Alemão, “vida de subúrbio é cadeira
na calçada, venda do vizinho. A carta chega à sua casa. Na favela, carteiro não sobe. É isso que
retrato (VILAMULHER)”. Afirma que houve um preconceito em relação ao modo de vida dos
moradores da comunidade, ao estilo roupa, entre outros (VILAMULHER). Rebate as críticas
dizendo:
Ficção não é reportagem: é ficção. E novela é folhetim. O folhetim, por
exigência do gênero - quem conhece literatura sabe disso - tem como
característica sacrificar a coerência pelo sensacionalismo, e utilizar uma
quantidade de clichês e ganchos que seriam pecado num outro formato, como
uma minissérie ou um filme. Quem reclama disso não sabe do que está
falando: é a mesma coisa que criticar um soneto porque tem rima! Logo, não
dá para levar a sério (PUREPEOPLE).

Se observarmos a audiência das telenovelas posteriores à Salve Jorge (Globo, 2012),
veremos que obtiveram audiência similar ou menor. O que nos leva a concluir que os modos de
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AUDIÊNCIA DETALHADA. Salve Jorge. Disponível em: http://gabrielfarac.blogspot.com/2012/10/salvejorge-audiencia-detalhada.html. Acesso em 11 abr. 2020.
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ver as telenovelas vem se transformando ao longo dos últimos anos, dada a ascensão do
streaming, e que a audiência de Salve Jorge (Globo, 2012) não foi tão ruim quanto se achou na
época, mesmo com as avaliações negativas.

3.3.2.2 Onde queres descanso, sou desejo

A Força do Querer (Globo, 2017) conta a história de três mulheres: Bibi (Juliana Paes),
Jeiza (Paola Oliveira) e Ritinha (Isis Valverde). A primeira era um estudante de Direito que
termina um longo relacionamento com Caio (Rodrigo Lombardi) por achar que este dá mais
importância à sua carreira profissional do que a relação a dois. Casa-se com Rubinho (Emílio
Dantas) com quem tem um filho. A família passa por dificuldades financeiras e o casal acaba
se enveredando para o crime.
Jeiza (Paola Oliveira) é policial do Bope e lutadora de MMA, de personalidade forte,
não consegue permanecer com um homem que não aceite sua profissão. Acaba se apaixonando
por Zeca (Marco Pigossi), homem matuto, que veio do interior do Pará para esquecer sua antiga
paixão, que o deixara no altar.
Ritinha (Ísis Valverde) é a jovem que abandona Zeca para fugir para o Rio de Janeiro
com Ruy (Fiuk), com quem se casa, após descobrir gravidez. Mesmo casada homem da classe
alta, Ritinha não renega seus valores e crenças, causando brigas constantes com a sogra Joyce
(Maria Fernanda Cândido). Rita foi para o Rio, pois queria conhecer e cidade grande e trabalhar
com sereismo.
Como ação socioeducativa, A Força do Querer (Globo, 2017) abordou o vício em
jogos de azar, com a personagem Silvana (Lília Cabral) e a transgeneridade, com a personagem
Ivan (Carol Duarte), que se destacou na trama e cujo tema foi pauta de diversos noticiários. A
relação com o corpo também foi através da personagem de Elis Miranda/ Nonato (Silvero
Pereira), mulher trans, e de Biga (Mariana Xavier), que trouxe a discussão do corpo gordo.
Como em outras novelas de Gloria Perez, diversos artistas fizeram participações
especiais, como: Diogo Nogueira, Isabelita dos Patins, Pablo Vittar e Wesley Safadão.
A inspiração para escrever sobre algumas das personagens veio de pessoas reais, cujas
histórias de força e superação inspiraram Perez. Como João Nery, primeiro transsexual
brasileiro, cujo livro, da década de 1980, foi reeditado sob o título “Viagem solitária - memórias
de um transexual 30 anos depois” (MEMÓRIA GLOBO, 2008). A autora afirma que leu o livro
na época em que foi lançado e pensou em minissérie sobre o tema, imediatamente descartada
por Boni (VEJA, 2017, p. 98).
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Bibi Poderosa foi inspirada na vida de Fabiana Escobar, que assumiu a posição de seu
companheiro, Pinga, no alto-comando do tráfico da Rocinha. O livro apresentado no final da
telenovela como de autoria de Bibi (Juliana Paes) foi escrito por Fabiana Escobar, que fez uma
participação especial na trama (VEJA, 2017, p. 94).
Nos 45 minutos iniciais do primeiro capítulo, a história das famílias Correa, de Abel
(Tonico Pereira) e de Aurora (Elizangela) foram apresentadas em A Força do Querer (Globo,
2017), mostrando como o destino destas famílias irão se cruzar a partir do passado de seus
integrantes. Em Belém, o empresário Eugênio (Dan Stulbach) negocia açaí para sua empresa, a
C. Garcia. Será sua última viagem pela companhia, pois decidiu deixá-la para montar um
escritório de advocacia e trabalhar em sua profissão. Faz a viagem na presença do primo,
Caio (Rodrigo Lombardi), que irá substituí-lo, e do filho Ruy, a quem diz: “tá vendo filho, daqui
a pouco vai ser você que vai estar no meu lugar aqui, comandando o embarque do açaí”.
Vai ao encontro do fornecedor de castanhas, juntamente com o filho, em um barco
pelo Rio Amazonas. O trajeto é interrompido quando uma tempestade se inicia e Ruy cai no
rio (Figura 85).

Figura 85: Eugênio e Ruy pegam o Rio Amazonas para encontrar o fornecedor de castanhas
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

A criança é puxada pela correnteza e o pai a perde de vista. Zeca, filho de Abel (Tonico
Pereira), a vê descendo o rio e tenta salvá-la, mas acaba caindo e sendo levado também. Ambos
são encontrados às margens do rio por um indígena, que os salvam. Os meninos sonham com a
lua se transformando em rio, onde puderam nadar com os animais. Ao perceber que tiveram o
mesmo sonho o Pajé lhes diz: “Se sonharam tudo igual, é um aviso que a natureza trouxe a
vocês. Vocês tenham medo do que vier das águas, o rio que juntou vocês, vai separar de novo”.
Este arrebenta seu colar e entrega uma parte a cada uma das crianças para que elas nunca se
esqueçam disso (Figura 86).
Ruy e Zeca vão ao encontro de seus pais, que estão desesperados, achando que não
mais os encontrariam. Abel (Tonico Pereira) reza à sua santinha, Nossa Senhora de Nazaré,
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quando reencontra o filho (Figura 87). Por meio das cenas no Pará vemos um pouco da cultura
que Gloria Perez irá retratar em A Força do Querer (Globo, 2017), as tradições e crenças.

Figura 86: Colar é entregue às crianças
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Figura 87: Abel agradece a santinha a volta de Zeca
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Já no Rio de Janeiro, a esposa de Eugênio (Dan Stulbach), Joyce (Maria Fernanda
Cândido), com a filha do casal, Ivana (Carol Duarte), são apresentadas. Joyce é socialite que
faz sucesso na internet como blogueira de moda e quer que sua filha siga seus passos. Exagera
na produção da criança, que se mostra desconfortável com os excessos da mãe (Figura 88).

Figura 88: Joyce e Ivana em um shopping
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Eurico (Humberto Martins) é irmão de Eugênio e sócio na C. Garcia, casado com a
arquiteta Silvana (Lilia Cabral), a quem avisa que não tolera jogos de azar e que ela deve parar
com as jogatinas. Ela o informa que não é uma viciada e que as apostas são feitas com o seu
dinheiro. Eurico a sugere que deixe o emprego, pois pode sustentá-la, proposta que Silvana
recusa imediatamente, por ser mulher independente. Em discussão com a esposa o homem diz
“me odeia, mas gosta do bem bom que eu te dou”, imediatamente é interpelado pelo amigo
Dantas (Edson Celulari) por causa da frase grosseira.
Bibi (Juliana Paes) é namorada de Caio (Rodrigo Lombardi) que se mostra apaixonado
pela jovem e pela oportunidade que está tendo na empresa C. Garcia. Bibi acha que este vem
se dedicando muito à empresa e se ausentando da vida a dois. Termina o namoro dizendo: “eu
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amo grande e eu quero ser amada grande, porque eu mereço”. Caio decide seguir Bibi e a vê
com outro homem, motivo que o leva a ir embora do Brasil.
Um salto de 15 anos ocorre, Ruy (Fiuk) aparece ao lado da noiva, Cibele (Bruna
Linzmeyer), contando a história do acidente no rio Amazonas e mostrando o cordão que
carrega. As famílias se reúnem na casa de Joyce (Maria Fernanda Cândido) para oficializar o
noivado. Eugênio (Dan Stulbach) aproveita a presença de todos para informar que deixará a
empresa C. Garcia, o que queria ter feito anos atrás, e deixa todos perplexos. O conflito entre
Ivana (Carol Duarte) e Joyce também aparece na ocasião. A mãe considera o estilo de vestir da
filha inapropriado e a faz mudar de roupa. Para evitar uma discussão, a jovem coloca um vestido
e se mostra desconfortável. No primeiro capítulo vemos o incomodo de Ivana com o seu corpo
e será através da personagem que Gloria Perez abordará a o processo de transição. Este tema
foi apresentado pelo Fantástico dias antes da telenovela ser lançada. Assim como este, outros
trabalhados na telenovela se repetiram na grade de programação da emissora, com intuito de
informar e de anunciar, de causar interesse por parte dos receptores/ consumidores, o que
Martín-Barbero (2003) chama de estética da repetição.

Figura 89: Joyce e Ivana discutem por causa de roupa
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Outra ação socioeducativa apresentada por Gloria Peres em A Força do Querer
(Globo, 2017) foi o vício em jogos de azar. No primeiro capítulo, Silvana (Lília Cabral) aparece
jogando, hábito apresentado como algo rotineiro em sua vida, que ela afirma ser um
passatempo, não um vício.
Bibi (Juliana Paes) está casada com Rubinho (Emílio Dantas), o casal tem um filho,
Dedé (Gabriel Almeida Bravo), e moram em uma favela. Bibi mostra-se feliz no casamento
apesar dos problemas financeiros que enfrenta. Abandonou o curso de Direito e trabalha como
cabelereira. Sua mãe se mostra muito presente e dedicada, apesar de não aprove a escolha da
filha por abandonar Caio (Rodrigo Lombardi) para ficar com Rubinho.
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O capítulo se encerra com Ruy (Fiuk) retornando à Parazinho (cidade fictícia onde ele
sofreu o acidente quando criança). Às margens do rio Amazonas, Ritinha (Ísis Valverde) nada
com os botos. Ruy e Zeca (Marco Pigossi) a observam maravilhados com sua beleza (Figura
90).

Figura 90: Ritinha nada no rio
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

A Força do Querer (Globo, 2017) foi sucesso de audiência, com média de 35.66 pontos
no IBOPE56. Seus temas foram amplamente discutidos na sociedade, em especial, a
transsexualidade. A hashtag #aforcadoquerer foi trend topics do Twitter em várias ocasiões
(ELIFE, 2017; KOGUT, 2017), reforçando a audiência da telenovela e a transformação no
modo de vê-la. Algumas críticas surgiram, como a de que a autora estaria glamourizando o
crime com a personagem de Bibi Poderosa (Juliana Paes) (EXTRA, 2017), mas o fato é que
esta obra foi sucesso de audiência e crítica, conquistando o APCA (Associação Paulista de
Críticos de Arte) como a melhor novela de 2017 (MEMÓRIA GLOBO).

3.4 OS PRIMEIROS CAPÍTULOS E A AUTORA

Segundo Bakhtin (2003), é na relação com a alteridade que o sujeito se constitui, este
é um processo social de interações, de jogos das palavras, entre outros. “A obra da criação
verbal é criada de fora para cada personagem e, quando a lemos, é de fora, não de dentro que
devemos seguir as personagens” (BAKHTIN, 2003, p. 87), não há linguagem neutra, por mais
que exista o distanciamento do indivíduo-autor da personagem, encontraremos traços daquele,
nesta.
Como vimos, o autor-criador transcende o autor-pessoa, é o olhar excedente deste,
com o do diretor, da atriz e da própria personagem. Em suas entrevistas, Perez deixa claro que
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101

ao criar uma personagem não pensa em quem poderá interpretá-la, se assim o fizesse estaria
colocando a visão de outro, a do artista, na personagem. Por isso, a autora a concebe para depois
selecionar aquele que a representará.
A partir dos primeiros capítulos vimos que todas as novelas de Gloria Perez trazem o
seu olhar para o mundo, que lhe fornece inspiração para criar personagens e temas. Possui um
modo peculiar de contar suas histórias: gosta de apresentar diferenças culturais, seja do Brasil,
ou de outros países, e as trabalham imersas em um tema, selecionado previamente. Lhe atrai
investigar as mudanças sociais/ culturais provenientes do avanço tecnológico.
Em suas obras, a autora expõe a distinção entre as classes, revela seus cotidianos
dispares e escancara as relações de poder.
Toda as telenovelas expõem a(s) protagonista(s) sob o olhar de Perez adicionadas ao
olhar do diretor, da atriz e dos receptores/ consumidores. Para ela, suas heroínas são guerreiras,
batalhadoras, retiram da adversidade sua força. E, ao observarmos a vida da autora, veremos
algo semelhante: após a morte de Janete Clair, coube a Perez escrever Eu Prometo (Globo,
1983), e durante De Corpo e Alma (Globo, 1992), em que sua filha, Daniella Perez, fora
brutalmente assassinada pelo colega de trabalho, não hesitou em terminar o trabalho. Buscando
justiça pela morte da filha, lutou para que a lei de crimes hediondos fosse alterada. A telenovela
Caminho das Índias (Globo, 2012) foi escrita concomitantemente ao seu tratamento de
linfoma.
Em cada protagonista vemos o olhar excedente das atrizes e dos diretores. Em
América (Globo, 2005), tivemos o exemplo claro do autor-criador, com a mudança de direção
de Monjardim para Schechtman, em que a protagonista, Sol (Débora Secco) e a própria
telenovela se transformaram.
De Carmem (Rede Manchete) à A Força do Querer (Globo, 2017), Perez desenhou 12
protagonistas, entre elas há muitas semelhanças. Pudemos identificar uma transformação ou
uma ampliação das aspirações das heroínas a partir da telenovela Explode Coração (Globo,
1995). Carmem (Lucélia Santos) queria ter todos os homens a seus pés, Ana (Cassia Kiss)
sonhava em ser mãe, nem que para isso abandonasse sua profissão, Clara (Claudia Abreu)
aspirava uma vida melhor ao lado de seu amado e Paloma (Cristiane Oliveira) um grande amor.
Dara (Tereza Seiblitz), Jade (Giovanna Antonelli) e Maya (Juliana Paes) pretendiam ser livres,
inclusive para escolher a quem amar. Sol (Debora Secco) e Morena (Nanda Costa) foram atrás
de uma vida melhor, dos sonhos, deixando para trás aqueles que amavam. Jeiza (Paola Oliveira)
desejava crescer profissionalmente e não aceitava interferência de nenhum amor, enquanto,
Ritinha (Isis Valverde), como outras citadas, foi atrás de seu sonho, sem olhar para trás. Bibi
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(Juliana Paes) queria viver um grande amor, intenso, e, se manteve com ele em todos os
momentos. As aspirações se assemelham, se mesclam e se intensificam com o passar dos anos.
Não teriam as protagonistas de A Força do Querer (Globo, 2017) unido todos os quereres das
anteriores?
Com exceção de Barriga de Aluguel (Globo, 1990), que se inicia com um ato teatral
da peça de Yerma, todas as telenovelas escritas por Perez têm um jeito peculiar de começar a
história: trazem cenas curtas que abrem e explicam a narrativa, cenas inicias que mostram o
passado ou falam do futuro.
Outro aspecto que nos chama a atenção são os arranjos familiares das protagonistas.
As que vinham da classe alta tinham família composta por pai, mãe e irmãos. As da classe
média baixa e baixa, foram criadas só por um dos familiares. Sol (Débora Secco) é apresentada
com a mãe Odaléia (Jandira Martini), que depois se casa com Mariano (Paulo Goulart). Clara
foi criada pelo pai, viúvo. Morena, Jeiza, Bibi e Ritinha foram criadas apenas pelas mães,
mulheres que sempre tiveram que trabalhar para sustentar a família. Enquanto as mães das
protagonistas da classe alta e média alta, em geral, trabalhavam em casa, na criação dos filhos.
Da telenovela Carmem (Rede Manchete, 1987) até a Explode Coração (Globo, 1995),
já no primeiro capítulo, era apresentada a traição de alguns dos homens, ato conhecido por suas
esposas que se silenciavam frente ao fato. A traição será explorada nas demais narrativas, porém
não nos capítulos iniciais e o comportamento das mulheres começa a ser retratado sob novas
perspectivas.
Quanto ao lazer, a dança está muito presente nas classes média baixa e baixa. A
Estudantina, no Rio de Janeiro, é apresentada como um ponto de encontro em quase todas as
telenovelas, local onde acontecem shows e as pessoas vão para se divertir e dançar gafieira.
Gloria Perez é madrinha da Estudantina, um cargo vitalício que a enche de orgulho e alegria
(MEMÓRIA GLOBO, 2008). É uma pessoa que gosta de música e a insere em todas as suas
obras, encaixando-a na vida das personagens.
O funk, uma “expressão sociocultural da juventude da favela” (FRANCO, 2014, p.
74), reconhecido legalmente como expressão cultural do Rio de Janeiro através da lei estadual
n. 5543, aprovada em 2009 (FRANCO, 2014), está presente nas novelas de Perez desde Barriga
de Aluguel (Globo, 1990). Foi apresentado na classe alta em América (Globo, 2005), e, nas
baixas, em Salve Jorge (Globo, 2012) e A Força do Querer (Globo, 2017).
Perez insere ações socioeducativas e/ ou temas de importância social em todas as suas
obras, Aids, reprodução assistida, campanha de câncer de mama, doação de órgãos,
trangeneridade foram alguns dos assuntos lançados para a discussão. Assuntos incipientes na
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sociedade foram expostos nas telenovelas, como: namoro online, barriga de aluguel, tráfico
humano, entre outros, gerando desconfiança e dando a autora a fama de fantasiosa, excêntrica.
Conquanto tenhamos identificado a repetição de nomes de personagens nas
telenovelas, como Helô, Raíssa, Vera, não pudemos constatar se suas características se
assemelham ou diferenciam entre as narrativas apenas com a análise dos primeiros capítulos.
A repetição se faz presente também na escolha de artistas: Tereza Seiblitz, Vera Holtz, Renée
de Vielmond, Eliane Giardini, Totia Meirelles, Juliana Paes e Giovanna Antonelli, são algumas
das atrizes que participaram em mais de uma obra da autora. Há uma relação entre autora e
diretores que afeta na escolha de artistas, que não se restringe àqueles que estão disponíveis
para atuar, mas que são mais apreciados pela equipe.
Ao longo deste capítulo, pudemos conhecer sobre a vida e as obras de Gloria Perez,
seu percurso profissional e pessoal. Identificamos as diferenças entre indivíduo-autor e autorcriador e como a alteridade afeta a construção da narrativa. A partir da análise dos primeiros
capítulos das telenovelas escritas por Perez, pudemos apontar traços de sua escrita, que
reforçam marcas autorais.
No próximo capítulo, apresentaremos as telenovelas e as personagens escolhidas para
compreender as transformações sobre os discursos das mulheres nas telenovelas.
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4. DOS ANOS 1990 A 2017: OS DISCURSOS SOBRE MULHERES NAS
TELENOVELAS E SUAS TRANSFORMAÇÕES

Neste capítulo, apresentamos as personagens inseridas nas cinco telenovelas
selecionadas para a pesquisa. Faz-se necessário recapitular os critérios de seleção das obras: a)
possuir mulheres como protagonistas e com personagens de destaque, b) cujas histórias
apresentem temas relevantes no período em que foram produzidas e/ ou c) subtramas com ações
socioeducativas voltadas ao universo feminino. As telenovelas investigadas foram: Barriga de
Aluguel (Globo, 1990), Explode Coração (Globo, 1995), América (Globo, 2005), Salve Jorge
(Globo, 2012) e A Força do Querer (Globo, 2017).
A escolha das personagens parte do estudo feminista interseccional, que possui uma
forma crítica de compreender a complexidade humana, através de seus amplos esquemas
interseccionais (COLLINS, 2016). Nesse contexto, os utilizamos como instrumento analítico,
empregando as divisões de gênero, classe, raça/ etnia, sexualidades, religião e cidadania para
eleger e pesquisar as personagens, tentando abarcar uma maior representatividade das mulheres
entre a faixa dos 20 aos 55 anos de idade. Foram selecionadas entre cinco a seis personagens
em cada obra, totalizando 28, apresentadas na tabela 2 abaixo:

Ano

Telenovela

1990

Barriga de Aluguel

1995

Explode Coração

2005

América

Personagens
Ana
Clara
Raquel
Ritinha
Aída
Dara
Vera
Marisa
Betty
Sarita
Odaísa
Sol
Diva
Neuta
Haydée
Helô
Consuelo
Morena
Helô

Atriz
Cassia Kiss
Claudia Abreu
Sura Berditchevisky
Denise Fraga
Renné de Vilmond
Tereza Seiblitz
Maria Luiza Mendonca
Debora Duarte
Renné de Vilmond
Floriano Peixoto
Isadora Ribeiro
Debora Secco
Neuza Borges
Eliani Giardini
Christiane Torloni
Simone Spolatore
Claudia Jimenez
Nanda Costa
Giovanni Antonelli
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2012

2017

Salve Jorge

Jô
Vanúbia

Thammy Miranda
Roberta Rodrigues

A Força do Querer

Aisha
Bibi
Jeiza
Ritinha

Dani Moreno
Juliana Paes
Paola Oliveira
Isis Valverde

Elis Miranda
Leira

Silvero Pereira
Lucy Ramos

Joyce

Maria Fernanda Candido

Tabela 2: Telenovelas e personagens

A telenovela é a narrativa da nação, um recurso comunicativo para abordar novidades,
promover discussões e o “consumo de produtos a ela relacionados” (LOPES, 2009, p.7). É o
formato mais assistido no Brasil, entre os demais tipos de ficção seriada. Seja de época, juvenil
ou com temas contemporâneos, a telenovela atrai pessoas de todas as idades, gêneros,
sexualidades e condições sociais. Seus modos de vê-la foi se modificando ao longo dos anos,
devido aos avanços digitais, que resultou na remodelação da audiência (BACCEGA et al., 2017;
ORTIZ, BORELLI, 1991), ou seja, atualmente é possível assistir a uma trama na televisão e/
ou em diversas plataformas streaming, ainda não mensuráveis pelo KANTAR IBOPE, mas
contabilizadas pelas próprias plataformas: são novos modos de ver, contabilizar e conversar
com a audiência.
A telenovela tece um constante diálogo com a sociedade, buscando/ fornecendo temas
na e para a imprensa. Aborda assuntos insipientes, ou referentes à política, religião, educação,
dentre tantos outros da vida dos brasileiros. É uma crônica do cotidiano, em que os autores
lançam seus olhares para nosso dia a dia, explorando-o e o expondo a partir de suas
ressignificações.
Se ela se constrói imersa à vida corriqueira, sua investigação não se faz isolada desta,
ou seja, é preciso conhecer o período no qual foi escrita, seu âmbito cultural e político. Analisála isolada ou destacada do seu contexto social é realizar um estudo diminuto, míope, que trará
resultados distorcidos ou exagerados dos acontecimentos apresentados na obra.
Mesmo a telenovela de época não deve ser estudada fora de um enquadramento
histórico, o que implica na compreensão do tempo narrado e do tempo em que é produzida.
Neste caso, conhecer o tempo narrado é entender o tempo/ espaço de uma outra época, de um
período passado, que traz as explicações para determinadas ações e condução da narrativa. Do
entendimento do período no qual a telenovela é escrita depreenderá as críticas do autor ao tempo
corrente, sabiamente inseridas no universo ficcional datado.
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Ao analisarmos as telenovelas escritas ao longo de um período de 30 anos, precisamos,
antes de mais nada, conhecer cada uma das fases. Desta forma, as separamos por décadas, o
que facilitará o entendimento acerca das telenovelas no momento em que foram escritas.
Conhecer o Brasil e as narrativas das mulheres brasileiras nos anos de 1990, 2000 e 2010, nos
ajudará na análise dos discursos e das imagens das personagens.
Realizaremos um panorama de cada uma das épocas e como determinados assuntos
eram vivenciados pelas brasileiras para posteriormente analisarmos as obras. Como o nosso
intuito é de uma observação temporal dos acontecimentos, daremos prioridade para os assuntos
correspondentes às categorias propostas: arranjos familiares/ maternidade, migrações/
interculturalismo, trabalho, sexualidades/ sensualidades, direitos/ conquistas/ violências.
Categorias que se mesclam, se confundem e pelas quais o consumo perpassa.
Ao tratarmos de arranjos familiares, estamos falando também de maternidade, ou a
ausência desta. De migrações depreendem-se o interculturalismo ou hibridismo cultural. De
sexualidades e sensualidades partem o corpo feminino. Os direitos e as conquistas, por vezes,
são frutos das mais diversas violências contra a mulher, contra seu corpo e sua liberdade. O
trabalho e as mulheres, o trabalho e o consumo, este em consonância ou dissonância dos
arranjos familiares, das migrações, das sexualidades. São estas categorias, que juntas ou
separadas, nos farão compreender a mudança nos discursos sobre mulheres nas personagens e
no cotidiano das brasileiras.

4.1 O BRASIL DOS ANOS 90
A década de 1990 foi o período da redemocratização do Brasil após 21 anos de ditatura
civil-militar. Em 1987, o Congresso Nacional instaurou a Assembleia Nacional Constituinte
para redigir a nova constituição brasileira, cujo texto final foi aprovado em 1988. A
Constituição de 88 foi um marco histórico, que restituiu os direitos e as garantias individuais,
instaurou o SUS, forneceu benefícios aos trabalhadores e, em especial às mulheres, como a
licença maternidade e acesso à creche.
Em 1990, assume a presidência, após eleições diretas, Fernando Collor de Mello. O
país encontrava-se em profunda recessão, com hiperinflação e altas taxas de desemprego, que
ampliou o mercado de trabalho informal. A ministra da fazenda, Zélia Cardoso de Mello,
implementa o Plano Collor, confiscando a caderneta de poupança de todos os brasileiros;
realizou a troca de moeda e abertura de mercado, alterando o fluxo de comércio e a entrada de
capitais internacionais. Este processo resultou em fusões de empresas nacionais, a fim de
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unirem forças contra as multinacionais que se instalavam no país, ou em aquisições das
empresas nacionais por parte das empresas estrangeiras (MIRANDA; MARTINS, 2000).
Um ano após assumir a presidência começam a surgir denúncias de corrupção no
governo Collor. Em 1992, seu irmão Pedro Collor acusa um esquema de corrupção que envolvia
o presidente e seu tesoureiro, Paulo César Farias, fazendo com que o Congresso Federal abrisse
uma comissão parlamentar de inquéritos (CPI) para investigá-los. Surge o movimento de jovens
que parte para as ruas pedindo a saída de Collor, denominado cara-pintadas. É aberto um
processo de impeachment e Fernando Collor de Mello renuncia ao mandato, assume a
presidência Itamar Franco.
Fernando Henrique Cardoso torna-se ministério da fazenda do novo governo, instaura
o plano real e amplia as privatizações iniciados por Collor. Após décadas de hiperinflação e
com a economia crescendo, FHC vence as eleições presidenciais de 1994 e em 1998 é reeleito,
permanecendo-se como presidente até janeiro de 2003.
A década de 1990 é marcada pela estabilidade econômica frente a implementação do
Plano Real e das privatizações. É um período em que as mulheres começam a adentrar em
posições de trabalho que antes eram estritamente masculinas e a conquistarem cargos de chefia
em empresas que deixavam de ser familiares, para se tornarem grandes corporações. As
mulheres casadas – mães-, e as com idades mais elevadas também se inserem no mercado,
voltado anteriormente apenas às mulheres jovens, com foco no secretariado. Bruschini (2007)
aponta o surgimento de uma nova identidade feminina, inserida no mercado de trabalho, mas
que continua responsável pelos afazeres domésticos. Neste caso, estamos falando das mulheres
brancas, das classes média alta e alta, que nas décadas anteriores deram continuidade nos
estudos, adentrado as universidades.
No caso das mulheres das classes mais baixas, em especial as negras e pardas, a
mudança não foi grande, pois estas sempre trabalharam para colaborar com o sustento da casa,
ou por serem as chefes da família. Fosse no campo, na lavoura, ou na cidade, em serviços
domésticos, o trabalho sempre esteve presente em suas vidas, mas até os anos 2000 não era
sequer computado pelo IBGE (BRUSCHINI, 1991).
Em uma pesquisa que abrange o trabalho e as mulheres entre os anos de 1993 a 2005,
Bruschini (2007) constata aspectos positivos e negativos relacionados a esta temática. Ao
mesmo tempo em que houve uma maior inserção das mulheres no mercado formal de trabalho
dada a melhoria na escolaridade, estas também foram as mais afetadas em relação ao
desemprego durante a década estudada, que saltou de 39%, início dos anos 1990, para 46% em
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2002. A autora reforça a desigualdade salarial entre homens e mulheres, que além do salário
mais baixo ainda eram responsáveis pelos afazeres domésticos.
Neste período, 75% das empregadas domésticas trabalhavam sem carteira assinada,
com jornadas de trabalho superiores à 8h, além de baixos rendimentos, 96% ganhavam até dois
salários mínimos. Entre os empregos domésticos destacavam-se a mensalista residente,
composta em sua maioria por jovens migrantes, negras ou pardas, que trabalhavam em famílias
com até quatro pessoas, cujo chefe da família era um homem. As mensalistas ou diaristas
atuavam em diversas funções como: faxineiras, lavadeiras, arrumadeiras, passadeiras, entre
outras. “No Brasil, em 1995, 15,5% das empregadas eram analfabetas e 73% tinham apenas o
1º grau incompleto” (BRUSCHINI, LOMBARDI, 2000, p. 77).
Carneiro (2001) identifica o trabalho doméstico como aquele destinado às mulheres
negras desde o tempo da escravidão, caracterizado pelo servilismo e baixa remuneração. Revela
o “matriarcado da miséria” que exclui historicamente as mulheres negras, daí o “papel de
resistência e liderança em comunidades miseráveis em todo país” (CARNEIRO, 2011, p. 130).
Até a década de noventa nos dados do IBGE constavam como família apenas casais
heterossexuais e mães solos. Ao longo dos anos as famílias foram diminuindo, em 1980 uma
família era composta por 4,2 pessoas, em 1990 caiu para 3,4 pessoas. No ano de 1985, 18,2%
das mulheres eram chefes de família, esse número sobe para 22,9% dez anos depois, segundo
IBGE57. Villa (2012) aponta alguns fatores que somados resultam na redução no tamanho da
família brasileira: inserção da mulher no mercado de trabalho, redução do número de
casamentos, aumento no número de divórcio e envelhecimento da população. Os arranjos
familiares também foram mudando ao longo dos anos, com as relações homoafetivas que
deixaram de ser proibidas. Entretanto, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo só foi
legalizado em maio de 2013 pela resolução de n.175 do Conselho Nacional de Justiça.
Como vimos no Capítulo 01, a década de 1990 foi um período de institucionalização
de diversos campos de saberes no Brasil, como o da Comunicação e Estudos Feministas e de
Gênero. Segundo Facchini (2005), também foi um período de expansão dos movimentos
feministas e homossexuais, que ampliaram sua rede através de eventos sazonais e da instituição
de marchas realizadas Brasil adentro. Os movimentos feministas foram segmentados (negro,
lésbico, indígena, jovens, entre outros) e a participação das mulheres lésbicas aumentou dentro
do movimento GLT/ GLBT reivindicando questões relativas ao grupo. Com a escolarização
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dos ativistas, o movimento se inseriu politicamente tanto no âmbito Legislativo, como no
Executivo. A autora aponta algumas tensões ocorridas na época pela inclusão da bissexualidade
e da categoria transgênero dentro do movimento.
O mercado começa a considerar as pessoas do movimento GLBT consumidores e
passam a adotar novos discursos que não agrada aqueles mais conservadores.

As relações entre os grupos ou associações homossexuais e o mercado
passaram a envolver interesses que tendem a ser convergentes, de modo que
aqueles que apresentam determinados atributos identificáveis por tal ou qual
denominação passem a utilizá-la preferencialmente para se identificar como
cidadãos e consumidores (SIMÕES; FACHINI, 2009, p. 151).

Uma das conquistas mais significativas do movimento GLBT nos anos de 1990 foi a
remoção do termo homossexualismo da CID (Classificação Internacional de doenças), inclusa
no código 302.0 do capítulo V, destinado às doenças mentais. Em maio de 1990, a OMS
(Organização Mundial da Saúde) declarou oficialmente que a homossexualidade não se
constituía em doença ou distúrbio.
Ao olharmos as capas das revistas Manchete e Veja separamos os temas por elas
tratados em cinco categorias: Governo/ Economia, Violência, Cultura/ Comportamento/
Consumo; Medicina, Sexo e Gênero/Sexualidades. Assim, podemos ter uma noção geral
daquilo que se discutia na/ pela sociedade brasileira (Tabelas 2 e 3).
Nos anos de 1990 e 1991, período em que Barriga de Aluguel (Globo, 1990) foi ao ar,
vimos que ambas as revistas falaram da inflação e de Collor, Veja ressaltou em sua capa o Plano
Collor, o confisco das cadernetas de poupança e o esgotamento do então presidente. A revista
trouxe ainda a miséria, a corrupção, o funcionalismo público, o ensino básico e a “caça ao
comunismo”. Enquanto a Manchete destacou as privatizações.
Em relação à violência, o sequestro e o uso de armas pela população foram os temas.
Já em comportamento foram evidenciados a busca pelo rejuvenescimento, a internet, o
comportamento dos jovens, novas dietas, a ida dos brasileiros à praia e o êxodo para os países
mais desenvolvidos. A moda foi do retrô dos anos 60 ao prêt-à-porter, com uso de maiôs e
lingeries em destaques. Abordaram o luxo da elite, a classe média mais reduzida, com e entrada
das mulheres no mercado de trabalho, o misticismo e a guerra entre o catolicismo e a igreja
evangélica. Foram tempos de lambada, festa do peão em Barretos e Carnaval, é claro. Por fim,
o conteúdo midiático voltado às crianças sendo questionado e a ascensão do SBT com as
novelas mexicanas.
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Na saúde, a Aids e o câncer foram destaque, além de doenças como úlcera, stress,
infarto, hipocondria e hipertensão. O envelhecimento/ rugas se contrapondo ao
rejuvenescimento, principalmente com as plásticas.
Na categoria sexo sobressaiu tema relacionado à crise, a relação entre sexo, tédio e
casamento, impotência e novo jeito de amar - sem pecado. A Manchete destacou os novos
arranjos familiares com os pais gays, além das lésbicas no tênis feminino.
Em 1995 e 1996, a categoria política/ economia muda com o FHC e o plano real.
Vemos a globalização se contrapondo com a miséria. Assédio sexual e infantil foram destaques
relacionados à violência, além de armas e sequestro, que continuavam em voga. A caminhada
“sou da paz” que solicitava o desarmamento também foi destaque, bem como a chacina da
Candelária.
Os temas relacionados ao sexo e à cultura/ comportamento/ consumo se mantiveram:
jovens, computador, a construção da beleza, entre outros destacamos o aumento do número de
pessoas nas praias brasileiras e Miami. As revistas apresentaram matérias sobre a escravidão, a
infidelidade dos brasileiros, drogas abortivas, a marcha das mulheres em Pequim e a crítica ao
tabaco.
Em relação à medicina vemos à busca pelo corpo perfeito por meio de cirurgias e
medicamentos e o debate sobre a infertilidade masculina, que no início dos anos de 1990
tratavam apenas a esterilidade das mulheres.
Quanto à categoria Gênero/ Sexualidade, Manchete trouxe a transexualidade feminina
e masculina, além da busca pelo gene gay. Mesmo sem ler as matérias, chama-nos a atenção
dos temas destacados pela revista da família Bloch nos anos de 1990, tidos como tabus na
sociedade brasileira.

Tabela 3: Alguns assuntos retirados das capas da Revista Manchete nos anos de 1990
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Tabela 4: Alguns assuntos retirados das capas da Revista Veja nos anos de 1990

A década de 1990 foi um período de grandes transformações no Brasil, após anos de
ditatura civil-militar. Foi a época da reconstrução da democracia e da economia, no campo
social ampliaram-se os movimentos e grupos ativistas, que reivindicavam ações públicas e de
cidadania para os mais vulneráveis. Assuntos ainda incipientes na sociedade começavam a ser
discutidos. Vemos a ascensão da classe média e média alta, o acesso aos eletrônicos e às viagens
de lazer a praia e ao exterior. Por outro lado, notamos o início do processo de êxodo de
brasileiros das classes mais baixas para os países desenvolvidos. É neste período que analisamos
as novelas Barriga de Aluguel (Globo, 1990) e Explode Coração (1995).
Ressaltamos que no Capítulo 3 (3.3.2 Cinco telenovelas para investigar os últimos 30
anos) apresentamos as novelas e os primeiros capítulos. Neste, faremos a análise das
personagens selecionadas e dos seus discursos, não nos detendo a trazer temas e/ ou
personagens que não foram selecionados dentro das categorias de análise.

4.1.1 Mulheres, trabalho(s) e maternidade(s) em Barriga de Aluguel

Sob direção geral de Wolf Maia, a telenovela Barriga de Aluguel (Globo, 1990) foi ao
ar entre agosto de 1990 a junho de 1991, na faixa das 18h, com o total de 243 capítulos. As
personagens analisadas foram Ana (Cassia Kiss), Clara (Cláudia Abreu), Raquel (Sura
Berditchevisky), Ritinha (Denise Fraga) e Aída (Renné de Vilmond), mulheres com panoramas,
trabalhos e classes sociais diferentes.

4.1.1.1 Ana

Ana (Cassia Kiss) é uma jogadora de voleibol profissional, reconhecida
internacionalmente por suas façanhas dentro da quadra. Casada com Zeca (Victor Fasano),
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assistente do treinador de seu time, possuem um casamento de anos e o sonho da maternidade/
paternidade. Após várias tentativas frustradas de engravidar, o casal descobre a infertilidade de
Ana e optam pela barriga de substituição, procedimento que estava sendo testado pelo médico
Baroni (Adriano Reys) e não legalizado no Brasil.
Ana se sentia pressionada por já ter 31 anos e não ser mãe. Em conversa com o marido
afirma: “[...] você, seu pai, sua mãe, seu gato, seu cachorro, todo mundo! Você pensa que é
fácil pra mim quando eu chego nos lugares e as pessoas ficam perguntando pra mim assim:
‘quando é que vocês vão ter filhos, ainda não chegou? Ah que pena!””. Aos 30 anos de idade,
Ana se considerava velha para a maternidade, para ela, seu corpo já estava em idade avançada
para gestar um filho, sofria pressões sociais constantes, por isso: “[...] daqui a pouco vai ser
tarde pra mim, não vai ser tarde pra você, mas vai ser tarde pra mim”, disse Ana à Zeca.
Seu marido chega a propor uma adoção, mas Ana discorda por ser processo em não
gestaria a criança. Para a personagem, a maternidade está intimamente ligada ao gerar uma nova
vida, aos nove meses em que irá carregar a criança no ventre. Por diversas vezes, expõe seu
pensamento: “Zeca eu estou sentindo um vazio tão grande, mas tão grande. Como é que a gente
espera um filho sem ele crescer dentro da gente. Eu não sei!”. Se culpa por sua infertilidade,
considera-se incompleta, defeituosa (Figuras 91 e 92).

Figura 91: Ana e Zeca
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Figura 92: Zeca apalpa barriga de Ana
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Ao conversar com o psicólogo da clínica de fertilização sobre o assunto, diz

Eu não sei se essa sensação de ser falha, ser menos que as outras mulheres
nasceu de mim ou se eu aprendi com os outros a minha enxergar assim. Porque
é assim que os outros enxergam, com pena, com dó. Eu tenho uma carreira,
eu fiz sucesso, eu tenho um casamento feliz, agora não tenho filhos. Aí as
outras pessoas me olham como se eu não tivesse nada e eu também acabo me
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sentindo, doutor, como se eu não tivesse nada. E aí eu digo que eu não quero
ter filhos, que eu evito, que eu não faço questão nenhuma (Personagem Ana).

Transborda em lágrimas e culpa ao informar o marido que não poderá lhe dar filhos,
não concretizará o sonho do casal: “Zeca, você não precisa ser tão compreensivo não, você
pode explodir, pode dizer que está decepcionado! Não precisa ficar sofrendo em silêncio só
porque está perto de mim”. O discurso da personagem mostra sua frustração e expectativa
frente à reação do marido.
A partir do séc. XVIII a narrativa em torno da mulher se constrói na retórica da mulher
honrosa, esposa generosa e mãe de filhos saudáveis. Ancorado ao discurso religioso da moral,
a medicina reforçava o estatuto biológico da mulher de parir e procriar. Pela gestação a mulher
se tornava madre (DEL PRIORE, 2004). A sexualidade feminina passa a ser objeto de controle
e de medicalização, chamado por Foucault de biopoder, em que o Estado passa a regular os
corpos, “assim, o poder transborda do domínio jurídico, do campo punitivo, para se tornar uma
força que penetra e constitui o corpo do indivíduo moderno”58 (PRECIADO, 2008, p. 54,
tradução livre). Vemos que o corpo feminino passa a ser regulado por uma teologia moral
católica.
Neste período, as relações de afeto substituem os casamentos arranjados de outrora,
mas permanecem intermediados pela igreja, sob a égide da madre, a mulher procriadora, que
constitui o papel da mãe, dissipando qualquer outro papel da mulher. A mãe é aquela que se
dedica com exclusividade aos filhos - discurso que estabelece o espaço privado como exclusivo
das mulheres e a criação dos filhos como uma atividade feminina. Às mulheres das classes mais
baixas, que sempre trabalharam, recaem a culpa por não poderem se dedicar exclusivamente à
prole, pois necessita contribuir com o sustento familiar.
Em oposição à imagem da madre encontram-se as mulheres inférteis, que na
incapacidade de gerar filhos são rechaçadas, pois “a esterilidade feminina era vivida como uma
maldição” (DEL PRIORE, 2013, p. 20).
O discurso de Ana sobre a maternidade repousa sobre esse imaginário da madre
inculcado na sociedade brasileira - cristã. Se sentia incompleta e sob permanente julgamento
social.
Ana e Zeca pertencem à classe média alta, trabalham em um time de voleibol
profissional, possuem investimentos, imóveis e um bom salário. Moram em um apartamento
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constituye el cuerpo del individuo moderno (PRECIADO, 2008, p. 54).
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em Copacabana de frente para a praia, frequentam bons restaurantes e gostam de ir às compras.
Ao saberem da possibilidade de ter um filho por meio da barriga de substituição não poupam
esforços e optam pelo aluguel da barriga, procedimento que custaria U$ 20.000. Ao
conversarem sobre como conseguiriam o dinheiro para o procedimento, Zeca questiona Ana
sobre o que ela fez com o dinheiro de uma campanha publicitária que realizou, no que ela
responde: “tava na caderneta, né Zeca? Colloriu!”, crítica ao confisco das cadernetas de
poupança na gestão de Fernando Collor de Mello, que deixou muitos brasileiros em uma difícil
situação. Naquele momento, Ana e Zeca precisavam de dinheiro de forma rápida, a melhor
opção seria sacar o dinheiro da poupança, mas não seria possível por culpa da ação realizada
no governo vigente.
O sonho de ser mãe era tão grande que Ana abandona a promissora carreira de jogadora
de voleibol para se ausentar da cidade no período em que a barriga de aluguel estivesse em
gestação, evitando especulações. O casal descobre que poderia alugar uma barriga, como
também poderia escolher o sexo do bebê. Ana sempre quis uma menina, pensando que
posteriormente poderia gestar o menino que o marido tanto sonhava. Entretanto, diante da nova
situação, de ter que realizar uma inseminação artificial, opta por pelo desejo do marido.
Para realizar o procedimento, Ana passa por uma entrevista com o psicólogo da clínica,
o diálogo visa verificar se a mulher está apta a ser mãe.
Psicólogo: A senhora, a senhora gosta de lavar pratos? A senhora gosta de
arrumar a casa, de fazer uma comidinha para o seu marido?
Ana: Como?
Psicólogo: Como é que é a sua vida no lar? A senhora gosta de ser dona de
casa? Como é que é a sua vida doméstica?
Ana: Bom eu sou uma profissional do voleibol, a minha vida é muito agitada,
a minha casa funciona muito bem. Agora é claro que eu não adoro lava pratos,
mas se for preciso eu lavo, não adoro, mas eu lavo.
Psicólogo: Mas quando seu marido chega do trabalho, fica esperando por ele?
A senhora se prepara, a senhora se enfeita, a senhora bota perfume?
Ana: Doutor, o que isso tem a ver com eu querer ter um filho?
Psicólogo: Dona Ana, estou tentando medir o seu grau de feminilidade.

A ideia de Perez em criar um diálogo como esse, surge da visita que fez à clínica de
fertilização do Dr. Milton Nakamura, em entrevista com o psicólogo, descobre que ele realizava
determinadas perguntas para medir o grau de feminilidade da mulher para saber se estaria apta
a ser mãe. “Não bastava a angústia de não poder ter um filho, a mulher ainda tinha que se
submeter àquele tipo de avaliação para saber se merecia ser mãe” (MEMÓRIA GLOBO, 2008,
p. 438).

115

Ana e Zeca decidem procurar a mulher que realizou o procedimento de inseminação
artificial, pois temem pela saúde da criança. Em certo momento, pensando na importância da
alimentação da mãe para o feto, Ana diz: “eu fico pensando como está o bebê da gente na
barriga de outra mulher, dependendo de outra pessoa completamente desconhecida”.
Conseguem o contato de Clara (Cláudia Abreu), após subornarem uma enfermeira da clínica de
fertilização, e a convencem de que seria melhor para ela, e para o bebê, se fosse morar com
eles.
O casal faz de tudo para agradar Clara em sua casa, oferecendo sempre as melhores
comidas, comprando presentes para ela e para a criança (Figuras 93 e 94). A obsessão de Ana
pelo bem-estar do feto é tamanha que passa a interferir nas roupas e nas saídas de Clara. “Clara
espera aí, você não pode usar isso, vai fazer mal para o bebê. [...] Não Zeca está apertando a
criança!”.

Figura 93: Ana compra presentes para Clara
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Figura 94: Clara veste a roupa dada por Ana
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Vemos as relações de poder entre as duas mulheres de classes sociais diferentes, Ana
(Cassia Kiss) acredita que por ter pago pela barriga de substituição pode intervir na vida de
Clara (Claudia Abreu), em seu trabalho, em suas roupas, até em sua forma de se alimentar.
As diferenças entre as duas são constantemente apontadas, uma alugou o ventre, a
outra o vendeu por dinheiro. São de classes sociais distintas, possuem trabalhos com salários
completamente discrepantes entre eles, bem como experiências de vida. Para Clara, a condição
de Ana era tudo que ela sempre sonhou, bem diferente da sua.

Ana: Que que você tá pensando, hein menina? Tá pensando que a minha vida
é o que? É um mar de rosas, que não tem problemas, que só você passa pelas
coisas e eu não? Que tá tudo ótimo?
Clara: Tá tudo mermo! O que que cê quer mais minha filha? Uma casa como
essa, cê tem um marido apaixonado aí, babando por você, cê tem até dinheiro
para alugar uma barriga, o que que cê quer mais, tá reclamando de quê?
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Após um período morando na casa do casal, Clara (Claudia Abreu) e Zeca (Victor
Fasano) se apaixonando e optam por morar juntos em outro lugar. Ana inicia um romance com
seu ex-treinador, Dudu (Paulo Cesar Grande), mas não dura muito. Ana passa a se mostrar
insegura frente à gravidez de sub-rogação, não sabia se o filho a aceitaria por ter sido gerado
em outra barriga, tinha medo do que os outros pensariam sobre isso.
Ana e Clara se encontram em um restaurante, no que esta é questionada por aquela
sobre a sua relação com Zeca, Clara responde: “Eu não te fiz nada, quem te fez foi ele! Por que
que você não vai lá cobrar dele o fato dele ter saído de casa e ter largado você? Quem tinha
compromisso com você não era eu, era ele”. A fala de Clara mostra que as mulheres são
responsabilizadas pelo fim de um relacionamento, mas os homens não são, se tornam as vítimas.
Como se a traição de um marido fosse meramente culpa da mulher, da amante, e não uma
escolha do homem.
Zeca acaba retornando à Ana, após o relacionamento frustrado com Clara, que começa
a questionar se não seria ela a mãe do bebê.
Em uma discussão com Zeca, Ana fala sobre como o processo para ter o filho foi
árduo:

Mesmo que ele não tenha saído de mim, quem disse que ele não saiu de mim?
Há oito anos que eu estou parindo esse filho, há oito anos que eu estou
correndo atrás de todos os médicos que me indicam, de todos os tratamentos
que me ensinam, até de cartomante. Eu não estou parindo esse filho com meu
corpo, eu estou parindo esse filho com a minha vida! Ai que dor! Ai, dói muito
mais do que um parto, eu acho que dói! (Personagem Ana)

Vemos que a personagem de Ana sacrificou a sua vida para realizar um sonho, foram
anos tentando engravidar, sofrendo abortos espontâneos e, mesmo durante a gravidez da Clara,
a situação não se tornou mais fácil, havia o medo da rejeição social e o medo de perder a criança
para a mulher que o gestava. A juventude de Ana se esvaiu frente ao sonho de se tornar mãe.

4.1.1.2 Clara

Clara (Claudia Abreu) é uma jovem de 23 anos, criada pelo pai e pela irmã mais velha.
Saiu de Pilares, subúrbio do Rio de Janeiro, para tentar a vida em Copacabana. Durante o dia,
trabalhava como vendedora em uma loja de tecidos e à noite era dançarina na boate Copacabana
Café. Morava em um apartamento simples e o dividia com a prostituta Yara (Lady Francisco).
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Em relação aos amigos de Pilares, afirmava: “vocês são muito conformadas. Ah eu não sou
assim não, eu tenho uma coisa aqui dentro de mim que diz que eu vou dar certo, que eu vou me
dar bem!”.
Clara sonhava em encontrar um grande amor e se tornar atriz de cinema, acreditava
que trabalhando no Café conseguiria ter o seu talento reconhecido por algum dos frequentadores
famosos do local. Afinal, “[...] lá em Copacabana tudo pode acontecer com qualquer pessoa,
em qualquer momento! O que eu já vi de gente se dando bem e tem cada lugar pra ir [...]”.
Deixou seu amor da juventude, João (Humberto Martins) por achá-lo muito conservador, jamais
aceitaria seus planos de ser famosa, “Porque que você acha que eu fui me embora daqui
[Pilares], que eu não quis me casar com o João? Subúrbio é que nem cidade pequena, você
mora onde nasce e não tem como sair do lugar”, diz Clara.
Conhece Tadeu (Jairo Mattos), médico de um hospital público, e se apaixona
loucamente por ele. Acredita que com o dinheiro que receberá da barriga de aluguel poderá
ajudá-lo a ascender socialmente. Se arruma toda para ficar noiva do jovem e a pedido de Yara,
retira o batom vermelho da boca, “noiva não usa batom vermelho é rosa, vai por mim querida,
os amigos do Tadeu vão te achar muito mais bonita assim”. A fala de Yara mostra a percepção
em relação às mulheres que usam batom vermelho, aquela não era uma ocasião para um batom
tão marcante, o rosa seria mais delicado e Clara seria vista por todos como uma “mulher
direita”, a amiga chega a lhe emprestar um colar de pérolas para causar melhor impressão.
A relação com Tadeu não dá certo, embora Clara acredite que com o dinheiro da
inseminação poderá reconquistá-lo. Durante o procedimento é advertida pela médica, Dra. Miss
Brown (Beatriz Segall), que não poderá ver a criança após o parto para evitar qualquer vínculo:
“às vezes as mães de aluguel querem pegar a criança, querem agradar a criança, querem ver,
conhecer a criança. Isto não vai ser possível! É preciso evitar todo e qualquer vínculo com o
bebê”. Clara afirma que não se apegará ao bebê, pois seu interesse é apenas no dinheiro, “ele é
só a chance que eu tenho de ter o meu próprio filho, de me casar, e, aí sim, ter o filho que eu
quero”. Pela fala de Clara, o dinheiro lhe trará a possibilidade de se casar com o homem amado
e com ele constituir uma família.
Ao contar para Yara (Lady Francisca) sobre a inseminação é direta: “Todo mundo vive
de vender o que tem mesmo. A gente vende o corpo da gente, vende o trabalho da gente. Vende
tudo que tiver que vender. [...]. Eu aluguei a minha barriga. E, ó, é muito melhor do que se
tivesse que vender um olho, por exemplo”. Clara expõe em sua fala o sistema capitalista, tudo
se vende, não há trocas, mas o comércio incessante de bens e/ ou serviços, em seu caso, ela
alugou o ventre para outra mulher, que pode pagar U$ 20.000, tendo recebido metade no
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procedimento inicial e a outra metade receberia após o parto. Em sua visão, nesse sistema
vendemos o corpo, seja pelo trabalho laboral ou pelo comércio corpóreo.
Após receber U$ 10.000 e levar um fora de Tadeu, Clara decide que irá aproveitar a
vida, pois dinheiro não lhe falta mais. Sai para jantar com Yara em um restaurante chique de
Copacabana e não são bem recebidas, tira uma grande quantia de dólares da bolsa para mostrar
que possui dinheiro para frequentar o local, “o que é que ele [garçom] tá achando? Que a gente
não tem dinheiro não? Olha que aqui meu filho, dólar, dólar!”.
Vai até o Copacabana Café e a loja de tecidos para se demitir, pois não precisa mais
trabalhar, para o proprietário da loja frisa: “Eu é que estou me despedindo! Você fica aí
explorando essas trouxas que eu não me presto mais a isso não! Você não vai mais me tratar
como ladra, não vai mais ficar me apalpando para ver se eu estou levando pra casa esse bando
de trapo que o senhor vende aqui!”.
Nas duas últimas falas de Clara vemos como sua posição social determina o modo
como é tratada. No restaurante, o seu jeito de falar e vestir não lhe conferia capital social para
adentrar o estabelecimento, teve que tirar os dólares da bolsa para provar que estava apta para
frequentar o local. Na loja de tecidos, expos a vulnerabilidade das mulheres que trabalhavam
como vendedoras, que eram revistadas diariamente para evitar furtos, como se o fato de serem
pobres lhe conferissem a função de ladras.
Ao lado de Ana (Cássia Kiss) e Zeca (Victor Fasano) fica evidente o distanciamento
social entre que há entre os três. Em uma das discussões com Ana, Clara foi taxativa: “Uma
barriga. É isso que eu sou pra vocês! Não é que vocês gostam de mim, vocês não me conhecem,
não sabem nada da minha vida e nem tem o menor interesse em saber”. A fala da jovem mostra
que apesar dos esforços de Ana em Zeca em agradá-la, havia a superficialidade na relação, não
havia afeto, mas interesses, incluindo o bem-estar da criança, não o dela.
Em determinada situação, Ana culpa Clara pelo fim do casamento:

E você, você acha que você não me tirou nada não? Acha? Porque não quer
saber da minha vida, porque pra você eu sou uma barriga que anda, vai para
um lado e para o outro. Cê sabe o que eu perdi Ana? Sabe? Não! O que cê
sabe de perder alguma coisa, cê sempre teve tudo? Cê sabe o que é amar um
homem, gostar de fazer tudo por ele, batendo qualquer uma por ele? Não!
Porque que eu fui alugar pra você, por ele, para dar o dinheiro que ele
precisava, pra resolver os problemas dele, você não sabe nada! Você é mais
velha do que eu e não sabe nada da vida. Você não sabe nem o que é amar
alguém. Você não é apaixonada pelo Zeca? Não é apaixonada por ele? Cadê
que cê foi atrás dele lutar por ele, só pensa no seu orgulho só pensa em você.
Cadê que cê foi atrás dele, hein? Cadê? Não vi! (Personagem Clara).

119

Mais uma vez a fragilidade da relação dos três é exposta, enquanto Clara sabia tudo
sobre o casal, sobre a dificuldade de Ana em engravidar, o casal nunca a questionou nada, não
tinha interesse em conhecê-la, a via como uma prestadora de serviços. Na fala, Clara aponta
que ao escolher a barriga de aluguel renunciou a sonhos em prol da realização do do casal.
Nas discussões entre as duas mulheres eram sempre evidenciadas as diferenças de
classe, certa vez Clara disse “[...] eu tive que ficar encarando açougueiro para fazer aborto
porque não tenho condição de ter o meu filho, você nunca passou por isso!”. No discurso fica
evidente outras gestações de Clara, que na impossibilidade de criar um filho, recorria a abortos
clandestinos em locais insalubres. Evidenciando a distinção entre as duas, aponta que se algum
dia Ana optasse por um aborto, não seria realizado nas mesmas condições, mas com médicos,
por ter mais recursos financeiros - que ainda lhe possibilitava criar quantas crianças desejasse.
Os direitos reprodutivos são os direitos da mulher no que tange a reprodução, desde o
acesso à educação sexual, acesso aos métodos contraceptivos, a realização de pré-natal até ao
parto em segurança, ou ao aborto, que evoca acima de tudo a liberdade sobre o seu corpo.
Entretanto, o que ocorre é uma reprodução estratificada (COLEN, 1995), em que os direitos de
reprodução inserem-se em relações de poder com base “na hierarquia de classe, raça, etnia,
gênero e que são estruturadas por forças sociais, econômicas e políticas” 59 (COLEN, 1995,
p.78, tradução livre). Pelo conceito acima, a reprodução é formulada por/ para mulheres das
classes mais altas. Seria necessário amplas transformações sociais para que os direitos
reprodutivos abarcassem à todas as mulheres. Quando Clara expõe a questão do aborto
desvenda todos os direitos reprodutivos que lhes foram negados, desde a educação sexual, até
o aborto, que teve de ser realizado em clínicas clandestinas. A mulher da classe alta possui
educação sexual, fácil acesso a métodos contraceptivos, como a possibilidade de realizar um
aborto por um médico, pois mesmo não sendo uma prática legal no Brasil é um procedimento
que pode ser realizado por profissionais da saúde, desde que bem remunerados.
Com o passar dos meses Clara vai se apegando à criança que está gestando e resolve
devolver o dinheiro ao casal para poder ficar com a criança. Porém, opta por procurar um novo
emprego nos classificados, pois não tinha mais parte do dinheiro recebido. Com muita
dificuldade consegue trabalho como mensalista, para receber menos do que receberia uma
mulher que não estivesse grávida. Por meio da personagem, Perez expõe a dificuldade de uma
mulher grávida em conseguir um emprego, tendo que se sujeitar ao trabalhar informal e com
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“[…] are based on hierarchies of class, racer, ethnicity, gender […] and that are structured by social,
economic, and political forces” (COLEN, 1995, p.78).
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um salário inferior. A Constituição de 88 passa a garantir direitos trabalhistas às mulheres
gestantes, levando empresas e pessoas a não quererem contratar mulheres nesse período para
evitar possíveis despesas extras e/ ou processos trabalhistas.
Após o nascimento da criança, Clara (Claudia Abreu) fica com a guarda do bebê na
primeira instância judicial e volta a trabalhar como dançarina do Copacabana Café. No dia de
sua apresentação, Ana vai até o local para impedi-la e questioná-la sobre a maneira como
pretende cuidar de José Carlos (Figura 95). Após ouvir que é uma irresponsável por levar a
criança até o local, responde: “escuta aqui, as pessoas trabalham pra viver, sabia? Não é todo
mundo que nasceu assim que nem você não, deitada na grana!”. Afirma que não confia em
ninguém para cuidar do bebê e, a pesar de estarem em uma boate, o espaço em que estavam
não tinha barulho, nem tumulto, possibilitando que a criança ficasse por lá sob os cuidados de
um colega de trabalho enquanto se apresentava, “meu filho quem cria sou eu. Eu não sou de
ficar passando filho adiante com medo de ter trabalho não”. Reforça que o fato de trabalhar à
noite não a impede de cuidar de Carlinhos, que não lhe falta amor, banhos de sol, comida e
visitas ao médico.

Ana: Qual o nome desse médico?
Clara: Lá do HgeRJ (Hospital Geral do Rio de Janeiro).
Ana: Do HgeRJ? Quer dizer que você leva o meu filho para enfrentar essas
filas quilométricas, cheias de gente doente aí pra poder fazer uma consulta, é
isso?
Clara: É, por que não? Se todo mundo vai, por que ele não pode ir? Ele tem
que conviver com a realidade dele, minha filha? Não nasceu riquinho não!
Ana: Nasceu rico sim, você que não está deixando ele usufruir do que ele tem
direito!
Clara: Olha, o que ele tem, que é dele e que ninguém tira, é a mãe dele. E se
tem, vai ter pra vida inteira, ali lutando, batalhando por ele. Isso é muito mais
importante do que tudo isso que você está dizendo que pode dar pra ele. Olha,
você pode dar babá, pode dar roupa nova, pode dar brinquedo, pode dar o que
você quiser, mais nada, nada, pelo valor de uma mãe, nada!
Ana: Ah não tem mesmo! Só que você está esquecendo de uma coisa, a mãe
dele sou eu!
Clara: Pra você, pra sua viagem.! Pra ele não, pra ele, a mãe sou eu. Vai
estudar vai, vai ler um pouco, vai se informar. Vai perguntar o que que os
médicos têm a dizer, vai? Vai perguntar como é que a criança está ligada na
mãe dentro da barriga, como ela já sente, já tem sentimento dentro da barriga,
pode perguntar.
Ana: Isso eu não vou mais discutir com você não.
Clara: Nem isso, nem mais nada! Você já estragou bem a minha noite. Já não
me deixou mais fazer o meu show e eu não vou ficar aqui olhando para sua
cara. Sai, sai!
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O diálogo entre Clara e Ana mostra o distanciamento social entre as duas, suas
realidades completamente opostas. A primeira precisa trabalhar muito para manter o filho, cuja
criação dependerá apenas dela, sem a presença de um companheiro ou de babás. Não pode
encher a criança de presentes e não tem recursos para ir a um médico particular o que enfurece
Ana, que se recusa em aceitar que o filho vá a um hospital público. Para esta, a vida de Carlinhos
seria muito mais fácil e cômoda ao seu lado e Clara o está privando de ter uma boa vida.

Figura 95: Ana interpela Clara no Copacabana Café
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

O discurso de Ana é carregado pelo discurso da moral cristã, em que a mãe deve se
dedicar com exclusividade ao filho, caso contrário, não é uma boa mãe. No séc. XX, período
das grandes guerras, a imagem da madre é evocada, pois a procriação era necessária para o
aumento da população. No entanto, vemos resquícios deste discurso ainda no final do século.
A jovem acaba se afastando do Copacabana Café e proíbe as visitas de Ana e Zeca à
Carlinhos. Numa tentativa de se reaproximarem da jovem, o casal envia um relógio da marca
Rolex - um sonho de consumo seu. Vemos a relação entre objetos materiais/ consumo e a classe
média alta e alta. Segundo, Henegham (2003, p. 45-46, tradução livre), “classe, raça e gênero
foram construídos em relação aos bens materiais no início do século XIX”60.
Sr. Ezequiel (Leonardo Villar), pai de Clara, é um homem extremamente religioso,
Testemunha de Jeová, que acredita que a filha seja “uma cabeça de vento, [que] não tem juízo
para nada”, nem para criar o neto. Desta forma, solicita a guarda definitiva de Carlinhos e
acaba adquirindo o direito de cuidar do neto.
Durante boa parte da telenovela, Gloria Perez trabalha a trama principal junto ao
receptor, fazendo-o indagar quem seria a mãe legítima da criança, a que doou os óvulos ou a
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Class, race, and gender, at base, were constructed by one’s relationship to material things in the early 19th
century, and one’s blackness or whiteness depended on access to white goods (HENEGHAM, 2003, p. 45-46).
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que gestou. Se Ana (Cássia Kiss) sempre questionou a maternidade e a sua infertilidade, Clara
começa a fazê-lo quando se vê no impasse de entregar a criança ao casal. Em conversa com o
pai diz: “é muito triste mesmo uma mulher que não pode ser mãe, [...] como ela [Ana] pode ser
mãe de um filho que saiu de dentro de mim?”. Na primeira instância Clara detém a guarda do
bebê, na segunda Ana a consegue, o resultado do julgamento da terceira/ última instância fica
em aberto para os telespectadores. Entretanto, ao final, fica implícito que as duas mulheres
optaram por criarem a criança juntas (Figura 96).

Figura 96: Clara, Ana e José Carlos (Carlinhos) juntos
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

4.1.1.3 Aída

Aída (Renné de Vilmond) é uma mulher da classe alta, estudou em escolas fora do
Brasil, poliglota, casada com o ambicioso médico Álvaro Baroni (Adriano Reys), que trabalha
com reprodução assistida e faz o experimento da barriga de aluguel. O casal tem uma filha,
Laura (Tereza Seiblitz), uma jovem que se apaixona pelo médico Tadeu (Jairo Mattos), com
quem se casa.
Quando conhecera Dr. Baroni, este era um médico de INPS61, ao se casarem, Aída o
ajuda em sua formação, paga-lhe cursos no exterior. Em suas palavras,

o Álvaro não era nada, médico de fila de INPS, um zero à esquerda. É, era
exatamente isso que ele era antes de se casar comigo, um zero à esquerda. Se
eu não tivesse bancado, financiado, mandado ele ir para o exterior... ah, mas
eu queria ver só, ver ele se especializar em reprodução humana. Tava até hoje
61

O INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) foi criado em 1966. Com a criação do IAPAS (Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social), em 1977, iniciou-se fusão entre ambos os órgãos
públicos, consolidada em 1990 (lei 8029/90), transformando-os no INSS (Instituto Nacional de Seguridade
Social).
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lá naquele hospitalzinho costurando os pobre, me dá uma raiva! (Personagem
Aída).

Independentemente de Dr. Baroni ter se tornado um famoso médico na área da
reprodução assistida, Aída se considera a única responsável por seu crescimento profissional,
pois arcou com todas as despesas acadêmicas do marido, que não possuía tanto dinheiro (Figura
97).

Figura 97: Aída e Baroni
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Apesar de sua arrogância em relação ao marido, é uma mulher dedicada a ele, organiza
eventos em sua casa para receber os amigos e a equipe médica do hospital. Ao desconfiar que
Baroni tem uma amante, resolve investigar e passa a segui-lo. Sua melhor amiga, Dina (Vânia
de Brito), tenta convencê-la de que “um caso é um caso. E quem é que disse que ele quer sair
desse casamento?”. Fica transtornada ao descobrir que a amante do marido é a sua assistente,
Luiza (Nicole Puzzi), e que o caso era conhecido por todos do hospital,

noites e noites parada na porta da casa dela e nada, pra dar de cara com os
dois justamente quando eu não estava procurando, na porta da clínica, na porta
da clínica! [...] [Se beijaram] na boca, eu vi! E é público, hein? O caso dos
dois é público. E eu dando jantares para equipe, a descarada frequentando a
minha casa, todo mundo sabendo, todo mundo menos eu. [...] Aqueles dois
me fizeram passar por idiota, Dina. É horrível, é horrível a gente se sentir
assim, enganada no dia a dia, no varejo, ali minuto a minuto. Aquele cafajeste
chegava em casa toda noite rindo, despreocupado, depois de ter passado o dia
inteiro ao lado da outra. Eu acabo com ele, ora se não acabo, eu reduzo ele a
pó! Aquele canalha soube me usar muito bem enquanto precisou, agora ele
acha que não precisa mais? Que ficou independente? Ah, nós vamos ver,
vamos ver! Eu não perdoo, hein? (Personagem Aída).

Se em um primeiro momento Aída se mostra irredutível, desejando uma separação, ao
se ver frente a frente com o marido percebe que ainda é apaixonada por ele e decide fazer de
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tudo para manter o casamento. Sem que ele saiba, tentará destruir a relação que ele tem com a
amante. Questiona-se: “Por que que eu não dou um basta? Porque eu tenho medo de perder o
Álvaro!”. Porém, quando a filha descobre o romance do pai, Aída decide questioná-lo, que nega
prontamente: “Que é isso? Mas é naturalmente que tudo isso é uma fantasia da Laura, imagina
francamente, a Luiza apaixonada por mim!”.
A vida da personagem muda quando Laura (Tereza Seiblitz) se casa com Tadeu (Jairo
Mattos) e permanece morando na casa de seus pais. Aída decide acredita que o jovem está se
aproveitando da filha e resolve testá-lo, mas acaba apaixonada e grávida de Tadeu. “[...] eu
queria pisar em você, eu queria era desestruturar você, só que agora eu não quero mais,
acabou! Eu estou desistindo, não deu certo, desisti!”, diz Aída ao jovem médico.
A socialite percebe o erro em se relacionar com o rapaz e acredita que perderá o amor
da filha, motivo que lhe faz apegar ao filho que está em sua barriga, “[...] é como se eu estivesse
ganhando um filho depois de ter perdido o único que eu tinha. Eu não tenho mais nenhuma
segurança em relação a Laura, é como se a minha maternidade, é como se ela estivesse por
um fio”. Ao desabafar com a médica Miss Brown (Beatriz Segall) é advertida que se optar por
ter a criança terá de enfrentar a sociedade e será um escândalo.
A relação de Aída com Tadeu é imprópria aos olhos da classe alta por este ser casado
com a filha e por ser bem mais novo do que ela. Além disso, a mulher ainda permanece casada
legalmente com Dr. Baroni, um médico respeitado. Se o caso do marido não comoveria as
pessoas, sendo visto como algo corriqueiro entre os homens, seu caso abalaria as estruturas da
sociedade a qual pertence, causaria perplexidade e seria visto como um ato vergonhoso (Figura
98).

Figura 98: Aída e Tadeu
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Diante do impasse em sua vida, Aída resolve fazer um acordo com Dr. Baroni, para
que este assuma seu filho e permaneçam casados, pois um escândalo acabaria com seus sonhos
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de crescimento em Brasília. Em troca, forneceria uma boa quantidade de dinheiro para que
reerguesse sua clínica de fertilização, que sofreu um grande impacto com a descoberta do
experimento da barriga de aluguel. O médico desiste do acordo ao perceber que não aguentaria
a vergonha de criar o filho de outro, diz a Aída que não contará nada a Laura, mas que se recusa
a colocar seu nome na certidão de nascimento da uma criança que não é sua.
Laura (Tereza Seiblitz) é a herdeira oficial do avô, pai de Aída, que faz usufruto do
dinheiro deixado. Ao descobrir a traição da mãe, resolve tirar-lhe todo o dinheiro e a expulsa
de casa. Pela primeira vez na vida, Aída se vê obrigada a procurar emprego, em uma das
entrevistas, questiona o empregador: “prática é uma coisa que se adquire, eu nunca vou ter
prática se eu não começar. Eu sou uma pessoa muito preparada, eu falo sete línguas. Eu nunca
trabalhei até hoje porque eu nunca precisei trabalhar, só isso!”. Consegue emprego como
vendedora em uma loja de roupas, além de fazer tradução de textos científicos para um médico
conhecido (Figura 99). Ao final, perde o bebê que esperava e é perdoada pela filha.

Figura 99: Aída e Laura, sua filha
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

A história de Aída mostra o quanto as mulheres da classe alta da época viviam de
aparências. Há anos era traída publicamente pelo marido e todos, inclusive a amante e as
pessoas que sabiam do caso, frequentavam a sua casa. Ao final, vê-se dependente do ex-marido,
pois ser mãe solo de um filho fora do casamento seria complicado.
Percebe-se que Aída sempre esteve subordinada ao domínio dos homens, em um
primeiro momento esteve sujeita ao pai e, depois, ao marido. O que levaria um pai a deixar seu
dinheiro para a neta e não à filha? Seria a falta de confiança nela ou em seu marido, que era um
homem da classe baixa quando se conheceram? Esta subordinação da mulher ao homem foi
também evidenciada nos discursos de Luiza (Nicole Puzzi), amante de Dr. Baroni:
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14 anos é tempo demais na vida de uma mulher, é tempo demais. Eu passei os
melhores anos da minha vida presa dentro de um apartamento escrava do
telefone, esperando o telefone tocar. Eu fui perdendo os amigos, porque eles
telefonavam, telefonavam, apareciam, queriam que eu saísse, mas eu não
podia sair. Era uma obsessão. “E se de repente ele aparece e eu não estivesse
em casa? Se ele ele telefonasse, se ele arranjasse uma desculpa casa? Como
eu nunca tinha certeza de quando a gente ia ter uma oportunidade, eu nunca
tinha certeza, então eu ficava disposição.

A fala de Luiza demonstra toda a sua devoção por Dr. Baroni, renunciou a tudo para
viver um romance cheio de incertezas. Em resposta, Aída lhe diz que também deixara de ser
feliz para entrar em uma disputa sem sentido:
Quando se é jovem pode se dar ao luxo de se desperdiçar a extrema juventude
[...]. É natural que se desperdice. [...] só por volta dos 35 anos é que a gente se
dá conta que não somos eternos e, finalmente, aos 40 anos nós temos a certeza
disso. Hoje eu tenho certeza que eu não posso desperdiçar mais nada, e não
desperdiço.

Aída, uma mulher madura, de 40 anos, evidencia em seu discurso se considerar uma
mulher em idade avançada. Já não tinha mais tempo para incertezas e desperdícios, razão que
a fez pedir o divórcio.
A personagem é mostrada como uma mulher fina, elegante e arrogante, mas que ao
descobrir a traição do marido faz de tudo para manter o casamento. Quando acreditava que já
tinha vivido tudo, sua vida é transformada ao encontrar um novo amor, um homem muito mais
jovem do que ela. O relacionamento jamais daria certo, pois além de mais novo, era casado com
a sua filha. Engravida, perde a criança e se vê obrigada a trabalhar. Ao final, é perdoada pela
filha.

4.1.1.4 Ritinha

Ritinha (Denise Fragua) é uma jovem moradora de Pilares, subúrbio do Rio de Janeiro,
criada pelo pai, Garcez (Tácito Rocha), após a mãe deixar a família sem dar maiores
explicações. Trabalha, com sua melhor amiga Clara (Claudia Abreu), como vendedora em uma
loja de tecidos.
Apaixonada desde a adolescência por João (Humberto Martins), viu a chance de ser
feliz ao lado dele quando Clara termina o namoro entre eles. João é caminhoneiro,
extremamente conservador, apaixonado pela ex-namorada, mas não vê futuro na relação desde
que Clara se mudou para Copacabana. Está decidido a se casar e resolve pedir a mão de Ritinha
em casamento. Segundo ela, “quer saber, se eu não aceitar ele agora, ele vai atrás de outra. O
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João é assim, né? Quando resolve uma coisa, está resolvido. Botou na cabeça que quer casar
mesmo, se não for comigo, vai ser com outra. Eu vou deixar passar a minha oportunidade? Eu
não!".
Seu pai, Garcez (Tácito Rocha), teme pela felicidade da filha, pois já sofreu uma
grande decepção amorosa e não quer que a ela passe pelo mesmo. Tenta alertá-la diversas vezes:
“você pode gostar do João minha filha, mas goste primeiro de você, depois dos outros. Eu
tenho muito medo desses namoros muito rápidos. Minha filha, eu tenho medo que você case
com um homem que não goste de você. E que só fique com você para se esquecer da outra. Isso
você não merece minha filha, não merece!”.
Mesmo à revelia do pai, casa-se com João, mas permanecem juntos por pouco tempo.
Se Ritinha tinha muito ciúmes de Clara, João tinha da esposa próxima a todos, acaba
impedindo-a de fazer o que mais gostava, que é ir aos bailes funks.

Ritinha: Você não pode me tratar desse jeito não, qual é?
João: Mulher minha eu não quero dando sopa em discoteca não! O que é que
há!? Pra nego fica dando em cima?
Ritinha: Que dando em cima, João! Tá todo mundo querendo é dançar, João!
João: O que que é? Dançar cê dança num baile, com orquestra tocando. Tudo
deireitinho.
Ritinha: Ah, João, pra você! Eu também acho baile com orquestra tocando,
que você gosta, um porre, quer saber? Cada um na sua, você respeita o meu
gosto, que eu respeito teu!
João: Olha aqui, casamento que vai cada um para um lado não dá certo não!
Pra ficar cada um na sua, é melhor ficar cada um sozinho de uma vez, melhor!
Ritinha: Ninguém é assim João! Tem uma porção de mulher casada lá no
clube, os maridos não estão nem aí.
João: Porque só tem frouxo, bando de frouxo. Moral do homem começa em
casa! Se não tiver moral em casa, não é na rua que vai ter não.

João acha o funk uma dança imprópria para mulher casada, as que frequentam os bailes
possuem “maridos fracos”, suscetíveis à traição, pois aquele era um local em que os homens
ficavam dando em cima das mulheres. Ritinha sempre expõe ao marido: “Você é machão
demais João!”, em uma das vezes ouve como resposta, “eu gosto de você, quem gosta tem
ciúmes [...]”. Nas falas de João com Ritinha vemos sempre a justificativa de que o ciúme é uma
manifestação de amor, por isso agia de maneira agressiva, puxava-a pelos braços, a tirava dos
locais à força, colocando-a sobre os ombros (Figuras 100 e 101). Este era um discurso que
esvaziava o ato violento contra a mulher e o tornava demonstração de afeto.
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Figura 100: Clara, Ritinha e João
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Figura 101: João impedindo Ritinha de dançar funk
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Após o término do relacionamento, Ritinha se casa com Jonas (Vítor Branco), também
caminhoneiro. Assim como João, era contra a presença de Ritinha nos funks, “pensa bem, o
que você está me dizendo aí é a mesma coisa do que jogar casamento pela janela.” , no que
Ritinha responde: “Se você acha assim.... Eu não estou brincando não Jonas, eu vou fazer o
show!”, nesta discussão o marido chega a puxá-la pelo braço (Figura 102).

Figura 102: Jonas e Ritinha brigando
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

O funk entra na vida de Ritinha pelos bailes da região e se transforma em profissão ao
integrar um grupo para dançar profissionalmente pelo país. Quando começa a fazer sucesso
descobre uma gravidez não planejada:
[...] não passava pela cabeça ficar esperando esse filho não, eu me descuidei.
Eu não posso ter filho, eu não quero ter filho! [...] não, vai atrapalhar a minha
vida toda, Clara! Logo agora que eu tô começando, a minha carreira! O show
da gente lá em Goiânia foi um barato, saiu até na televisão, pintou um montão
de convite! Esse filho vai atrapalhar tudo![...] Eu não vou largar a minha
carreira não, Clara! Não vou não! Pra ficar aí frustrada depois, não vou! Não
vou, não largo mermo! (Personagem Ritinha).

Ritinha (Denise Fraga) deixa claro que não renunciaria à sua carreira por causa da
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gravidez, que não estava em seus planos ser mãe jovem. Apesar de ser criada em Pilares e ter
sonhado com o casamento, a jovem acredita que pode conciliar a dança ao matrimônio. Termina
o primeiro casamento ainda apaixonada por João e permanece com Jonas após este aceitar a
profissão.

4.1.1.5 Raquel

Raquel (Sura Berditchevisky) é irmã de Clara (Cláudia Abreu), filha mais velha do Sr.
Ezequiel (Leonardo Villar). Assim como pai, é extremamente religiosa, Testemunha de Jeová.
Lamenta por ser a única filha, de vários irmãos, que ficou em casa para cuidar do pai na velhice.
Ao seu lado, ajudou a criar os irmãos após a morte da mãe, período em que a família deixou o
Norte para tentar uma vida melhor no Rio de Janeiro. Mesmo jovem, acreditava ter a alma de
velha em decorrência dureza da vida: “posso não ser velha por fora, mas sou velha por dentro.
depois que a mãe morreu no parto da Clara eu fui obrigada a ficar assim, desse jeito, velha.
Também quem é que ia tomar conta da casa, dos meninos?”. Lamenta não poder se casar, pois
tinha a obrigação de cuidar do pai: “[os irmãos] se criaram, tomaram rumo e deixaram o pai
aqui, na minha mão. Se eu não tomar conta dele quem é que vai tomá?”.
Sempre de prontidão, ia à igreja, cozinhava, passava, enfim, realizava todos os serviços
domésticos, enquanto o pai trabalhava na sapataria, que era anexo da casa. Sr. Ezequiel
permanecia atento aos passos da filha, que deveria ser menos bisbilhoteira. Ao ouvir o insulto
do pai, diz: “Também se eu não puder mais conversar com as pessoas, eu já não faço mais
nada, vou fazer o quê?”. Quando brigavam, o pai sempre passava mal, motivo a impedia de
sair de casa (Figuras 103 e 104).

Figura 103: Raquel e o pai
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

Figura 104: Sr. Ezequiel passa mal após briga com filha
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)
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Quando a família descobre a gravidez de Clara (Cláudia Abreu), começa a perceber
que poderia ter outra vida: “A Clara teve muita coragem de afrontar todo mundo assim desse
jeito! Eu achei até que o pai ia morrer, que ah, sei lá, achei até que o mundo se acabasse se
acontecesse uma desgraça dessa na nossa casa! Ninguém morreu, ninguém se acabou!”, em
uma referência ao pai.
Culpa a irmã por tê-la deixado sozinha para cuidar do Sr. Ezequiel, “eu já me
apaixonei sim e você era uma criança de colo e eu tive que largar tudo por causa de você.
Primeiro foi o Agenor, mas você era tão pequenininha e tive que deixar. Agora foi o Jonas eu
tive que deixar também por causa do papai. Papai está muito velho, muito doente”. Ao ouvir
a briga entre as filhas, o homem lhe diz:
Sr. Ezequiel: Se você queria tanta sua casa, seu filho, por que não foi Raquel?
Quem foi que pediu pra você ficar se sacrificando? Eu não pedi isso pra você!
Raquel: Eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer.
Sr. Ezequiel: mas quando a gente faz que acha que deve que fazer não guardar
rancor de ninguém!

Se revolta ao ver o pai se desfazendo da casa e de seus pertences para custear o
tratamento do filho de Clara. “Eu também tenho pena do menino, mas, poxa! A gente veio do
Norte [...] com a mão na frente e outra atrás. Depois que a gente briga, briga, consegue um
cantinho pra gente, ele se desfaz de tudo! Ele não disse que é contra médico? Ele não acredita
que quando o destino chega não há quem segure a pessoa na terra?”.
Como a maioria das estruturas familiares da época, a do Sr. Ezequial era uma estrutura
hierárquica, de poderes decrescentes, ou seja, na ausência da mãe e como filha mais velha, cabia
à Raquel o cuidado com a família.
Com o tempo passa a questionar o pai e resolve ir morar junto com o namorado,
Antônio (Chico Tenreiro), homem separado: “Eu amaldiçoo você, Raquel, eu não tenho mais
filha!”. Após a pressão do pai, optar pela espera do divórcio, mas, quando este sai e o pai
autoriza, percebe que não será feliz no casamento e avisa Antônio: “eu vim pedir pro senhor,
pro senhor não me procurar mais Antônio, não basta meu pai aceitar, meu coração também
tem que aceitar! E ele não tá aceitando e, além do mais, eu tenho outra pessoa na minha
cabeça!”. A partir desse momento decide sair de casa e procurar Lulu (Eri Johnson), amigo de
Clara, para que ele a transforme em outra mulher, bem diferente do que ela era. Com sua ajuda,
Raquel termina como dançarina do Copacabana Café, onde pode exercitar a sua autoestima
(Figura 105).
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Figura 105: Raquel e Lulu na boate
Fonte: Barriga de Aluguel (Globo, 1990)

4.1.2 Explode Coração! Mulheres e culturas

Sob a direção geral de Denis de Carvalho e exibida às 20h, Explode Coração (Globo,
1995) foi ao ar entre novembro de 1995 a maio de 1996, com apenas 185 capítulos, uma das
novelas mais curtas da época. Foi a primeira grande produção realizada nos Estúdios Globo,
antigo Projac, onde foi construído a cidade cinematográfica. As personagens selecionadas para
análise foram: Dara (Tereza Seiblitz), Betty (Renée de Vilmond), Marisa (Débora Duarte),
Odaísa (Isadora Ribeiro), Sarita (Floriano Peixoto) e Vera (Maria Luiza Mendonça).

4.1.2.1 Dara

Dara (Teresa Seiblitz) é uma jovem cigana que se encontra entre as tradições milenares
de seu povo e a vida moderna do Rio de Janeiro. Nasceu em Sevilha, na Espanha, mas mudouse para o Brasil ainda bebê. Filha de Jairo (Paulo José), um grande comerciante, e Lola (Eliane
Giardini), mulher dedicada à família, que a prometeram em casamento ao cigano Igor (Ricardo
Macchi).
Se recusa a aceitar o destino que a família lhe traçou, deseja continuar os estudos, faz
cursinho pré-vestibular escondida e é aprovada para a faculdade, “a gente não pode frequentar
escola, escola só até a quinta série, no máximo, que é pra gente não se misturar e a e acabar
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perdendo os nossos valores”. Possui uma babá, Odaísa (Isadora Ribeiro), responsável por
vigiá-la, acompanhá-la a todos os lugares, a fim de preservar os preceitos familiares.
É pelo computador, conectando-se com pessoas do mundo inteiro, que Dara se coloca
em contato com o mundo exterior de maneira mais livre. Um produto restrito às classes mais
altas e novo no ambiente familiar, que deixa Odaísa desconfiada:
Odaísa: Valha me Deus, o bicho falou sozinho, Dara! Foi uma palavra só,
mas ele falou, eu ouvi!
Dara: Você deve ter esbarrado em alguma tecla e ele falou alguma mensagem,
foi isso.
Odaísa: Não senhora, não senhora, não era que nem secretária eletrônica, não
era que nem aquele carro que vocês tem lá na garagem que a gente abre a porta
e ele manda colocar o cinto, que aquilo tá lá gravado dentro dele, que nem um
disco. Era voz de gente mesmo!
Dara: Ah, porque eu deixei o programa aberto!
Odaísa: Dara, fala a verdade, pensa que eu não vejo você esperar todo mundo
dormir e entrar aqui nessa sala e fica falando no escuro com uma porção de
vozes. Isso é coisa de espiritismo!
Dara: Não viaja, que é só um computador, só que eu liguei o computador no
telefone, aí ele fica funcionando como se fosse um telefone. Sabe linha
cruzada? A linha do telefone fica aberta e vai entrando um monte de gente que
você não conhece e que também não conhece você? Pois é a mesma coisa.
Você fala com as pessoas como se tivesse no telefone viva voz.
Odaísa: Hum, pois pra mim você fez magia nisso aí, viu?
Dara: E eu sei lá fazer magia Odaísa?
Odaísa: Todo cigano sabe fazê, pode até disfarçar, mas sabe!

O diálogo entre as duas mulheres traz uma pluralidade de discursos. O primeiro dele é
o medo do desconhecido, das tecnologias, do que fariam ou trariam junto com elas. Odaísa fica
assombrada com as vozes que saem do computador, muito diferente das gravações que estava
acostumada a ouvir de objetos como secretária eletrônica, carro ou brinquedos. Eram vozes
reais, diálogos que pareciam vir do além. O discurso religioso é evocado, na visão de Odaísa,
Dara estaria conversando com pessoas de outra esfera, de outro plano espiritual, ou fazendo
magia. O preconceito ao povo cigano aparece em sua fala, o medo dos nômades, daqueles que
conseguem prever o futuro pelas cartas ou tarôs.
Dara é uma das personagens que explora o passado e o presente, suas tensões. E o faz
na representação do cigano, em que tradições milenares são questionadas na
contemporaneidade, e pelo uso das novas tecnologias (Figuras 106 e 107). Ao explicar a Odaísa
o que era um computador, a possibilidade de conversar com outras pessoas conectando-se
através da linha telefônica, usa a metáfora da linha cruzada para exemplificar esta nova forma
de se comunicar. Explode Coração (Globo, 1995) antecipava o que teríamos no futuro, a
internet (world wide web -www), que chegaria ao Brasil em 1996.
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Figura 106: Família de Dara dançando
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 107: Dara e Odaísa
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Dara fica noiva de Igor após as famílias negociarem seu casamento em 100 moedas de
ouro a serem pagas à Jairo. Porém, estava a estudar e não iniciar uma nova vida ao lado de
estranho, “não caso de jeito nenhum, não tem quem faça!”. Ao contar a mãe que fora aprovada
no vestibular recebe um tapa na cara.

Lola: Como é que você fez isso comigo Dara, com o teu pai?
Dara: Eu não quero ser ignorante!
Lola: Uma filha minha metida em vestibular? Em Faculdade? Nós vamos
ficar o quê, de nariz grande diante do nosso povo? Você me mata Dara, você
me mata Dara, você mata o seu pai. Aí, dieula, dieula, que vergonha! Que
conta que eu vou prestar pro o seu pai, hein? Como é que você me cegou desse
jeito? Há quanto tempo você está enganando a gente, Dara?
Dara: Foi ano passado, eu fiz supletivo e entrei esse ano no cursinho.
Lola: Com que dinheiro? Eu sei que isso custa caro! Me fala, da onde saiu
esse dinheiro. Fala! Da onde saiu esse dinheiro? Dara, pelo amor de Deus, não
me minta mais, não me minta mais que eu perco a minha cabeça!
Dara: Ninguém me pagou mãe. Eu vendi umas coisas, eu vendi umas
pulseiras e os brincos.
Lola: Você vendeu o seu ouro, você vendeu ouro da nossa família?
Dara: Eu vendi o que era meu! Não toquei em nada de ninguém, vendi as
minhas pulseiras e os meus brincos.
Lola: Ela está vendida, a minha filha está vendida!
[...]
Dara: Eu quero tirar meu diploma, ganhar meu lugar no mundo, mãe?
Lola: Eu não aceito Dara, você nunca vai ter o meu apoio, nunca vai ter a
minha benção! E o teu noivo também não vai aceitar!
Dara: A senhora não entendeu, mãe, não vai ter casamento!
Lola: O quê?
Dara: Eu não vou me casar.
Lola: Ah casa! Casa nem que seja de baixo de pancada, nem que eu tenha que
tirar a sua cabeça do lugar. O teu pai deu a palavra dele, Dara, e a palavra de
cigano não tem volta.

A divergência entre Dara e sua mãe revela o conflito de gerações e de cultura. Dara
quer viver, conhecer o mundo que a ela se expande por meio dos estudos e do computador. Para
Lola, isto é algo inaceitável, não compreende os desejos da filha, pois prefere ater-se ao posto,
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àquilo que está delimitado, definido. Dara foge com a ajuda do amigo Serginho (Rodrigo
Santoro) e acaba sendo levada, pelo pai, à força, de volta pra casa. (Figura 108).

Figura 108: Jairo leva Dara pra casa à força
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

A relação da jovem com a família revela a estrutura familiar regida pela hierarquia,
uma estrutura de poder, em que, geralmente, a figura paterna se sobrepõe aos demais membros
da família (De ANTONI, 2005), nesta repousam o poder marital e o pátrio poder. A estrutura
hierárquica familiar brasileira surge nos tempos das Colônias e esteve presente no código civil
brasileiro até a Constituição de 88, que inseriu novos valores à estrutura familiar, que passa a
ser regida pela afetividade (LÔBO, 2000, 2011).
Dara arruma um emprego como vendedora em uma loja de roupas e vai morar sozinha.
O pai opta por não ter contato com ela, mas a mãe está sempre por perto. Em uma das visitas
que faz à filha diz estar inconformada de tê-la perdido. Dara a consola lembrando-a que a teria
perdido de qualquer jeito, pois iria morar com outra família. “É muito diferente filha, você
podia estar longe que a gente ia saber que você estava bem cuidada, que você tinha a sua casa,
seu marido, seus filhos. Que você estava entregue a uma família amiga da gente”. Em outro
momento, a mãe lhe diz que está preocupada com seu novo jeito de se vestir, “uma moça séria
não anda na rua com as pernas descobertas desse jeito. Dara, isso é coisa curva!”.
A jovem enfrenta ainda dificuldades no trabalho por causa de sua origem, quando some
o celular de uma cliente é logo questionada. “Vocês tão achando que eu roubei o celular só
porque eu sou cigana. Por que vocês acham que todo o cigano rouba, que cigano só vive pra
enganar os outros, não é? [...] eu não posso ficar num lugar que desconfiam de mim. A senhora
por favor pode dar baixa no meu contrato [...]”. Seu discurso explicita o imaginário coletivo
de que os ciganos são salteadores. Discurso que os perseguem e os submetem à preconceitos e
violências. Miguel de Cervantes em sua novela A Ciganinha, escrita em 1613, inicia seu texto
dizendo, “parece que os ciganos e as ciganas vieram ao mundo apenas para ser ladrões: nascem
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de pais ladrões, criam-se com ladrões, [...], e a vontade de furtar e o próprio furto são como que
traços inseparáveis neles, que apenas a morte elimina” (CERVANTES, 2015, p. 47). Embora
não saibamos em que momento foi criado este discurso, pelo texto de Cervantes, percebemos
que está presente há séculos no imaginário de pessoas ao redor do mundo inteiro.
É pelo computador que Dara conhece Júlio (Edson Celulari) e se tornam amigos,
confidentes. É para ele que a jovem expõe suas angústias.
[...] eu não quero me casar com homem que eu nunca vi, nem de fotografia!
Eu sou cigana, e casamento cigano é assim, a gente quase nunca tem direito
de escolher. Cigano não acredita em paixão, cigano não namora, cigano casa.
E acha que o amor vai nascendo depois na convivência, mas eu não entendo
isso, eu só entendo a paixão! [...] . Eu não sei se teria sido melhor pra mim se
eu tivesse ficado em casa, só aprendendo a dançar, botar carta, tomar conta da
casa. Eu não estaria me sentindo ao meio como eu estou me sentindo agora.
Se no colégio soubessem que eu ando com uma babá o tempo todo atrás de
mim, tomando conta pra eu não deixar de ser virgem, iam rir da minha cara.
Não, eu não estou renegando meu povo, mas não nasci em caravana nenhuma.
Passei a minha vida toda aqui no Rio de Janeiro, eu não posso ter a mesma
cabeça desse pessoal de mil anos atrás, que andava correndo o mundo dentro
de uma carroça.

Em sua primeira, expõe o choque entre as duas culturas, o modo de vida cigano e
naquele em que acredita, que foi absorvido/ apreendido no/ pelo cotidiano morando no Rio de
Janeiro, vemos aí a interculturalidade.
Ao se encontrarem pela primeira vez, Júlio e Dara se apaixonam. Ele é presidente das
empresas Avelar e deseja concorrer ao Senado Federal, vive entre a elite brasileira. Decidem se
casar, mas os costumes ciganos de Dara começam a interferir na relação. Ao vê-la lendo a mão
de pessoas na rua manifesta-se contrário à atitude. A jovem explica que é uma obrigação - “uma
vez por semana, a mulher cigana tem que sair pra ler mão na rua”.
Júlio: Dara, o que eu estou querendo te dizer é que quando se ocupa
determinados cargos fica-se submetido à determinadas limitações. Eu sou uma
pessoa pública, cobra-se muito de uma pessoa pública.
Dara: Entendi, não fica bem pra um homem como você ser casado com uma
cigana, não é? [...] eu sou isso, Júlio, eu sou uma cigana.
Júlio: Dara eu adoro a ideia de você ser uma cigana, isso me encanta, me atrai
Dara: Mas ser cigana é isso, respeitar a obrigação de ler mão das pessoas na
rua. Isso é um dom! Foi pra isso que eu fui criada, foi pra isso que eu fui
preparada desde pequena!
Júlio: A gente é preparado para tanta coisa que não faço, Dara. Você mesmo
foi preparada pra se casar com o rapaz que seus pais escolheram e você não se
casou. Você foi preparada pra não ir à escola, pra não frequentar o colégio,
você prestou vestibular! A gente não consegue ser duas coisas ao mesmo
tempo, eu sei o que eu estou dizendo. Ninguém nesse mundo tentou mais do
que eu se equilibrar entre dois mundos, é impossível! Inclusive essa crise que
eu estou vivendo agora tem origem justamente nessa minha tentativa de ser
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dois Júlios, de ter um pé aqui e outro lá, de continuar sendo o socialista,
comunitário, o protetor dos injustiçados e, ao mesmo tempo, ser a encarnação
do poder e do dinheiro. Tem uma hora que a gente tem que fazer uma escolha,
Dara, e é isso que eu estou vivendo agora. [..] É isso que você também está
vivendo agora, você vai ter que escolher entre o mundo dos ciganos e os não
ciganos.
Dara: Eu já escolhi.
Júlio: Não, você só vai ter escolhido mesmo quando você mudar de valores.
Eu também pensei que tinha escolhido.
Dara: Ah Júlio, o que você está me pedindo é muito! Você fala como se fosse
a coisa mais fácil do mundo a pessoa abrir mão de tudo que ela é pra virar
outra pessoa.
Júlio: Eu sei que não é fácil mas é preciso.
Dara: Júlio, eu larguei a minha casa, larguei o meu povo, eu não tenho
ambiente no meio de vocês. As únicas pessoas que eu tenho aqui são seu
Augusto, a Odaíza, a Sarita, e você, mais ninguém. E mesmo me sentindo
isolada, como eu me sinto, eu sei quem eu sou, eu não perdi o meu referencial,
porque eu ainda cultivo os meus costumes. O dia que eu largar tudo como
você está falando, cadê a Dara? Eu não vou mais saber quem eu sou.
Júlio: Você é essa garota rebelde [...]. Isso é você, Dara. Eu quero te
preservar, acredite. Daqui a pouco quando você começar a sair do meu lado
nos jornais, revistas, você vai entender que eu estou dizendo. [...]. Me promete
que você nunca mais vai fazer isso que você fez hoje, me promete?
Dara: Prometo. Eu prometo que você nunca mais vai me ver lendo a mão de
ninguém na rua.

O discurso entre os dois apresenta mais uma vez o conflito de gerações. Ele é um
homem mais velho, acostumado a viver regido pelas normas sociais, acredita que só exista um
jeito de a pessoa ser, não é possível mover-se sobre dois mundos, ter várias identidades. Seu
discurso é endossado pela elite, pelos modos como preserva determinados comportamentos,
temendo a exposição e se firmando na aparência, em um ideal de família, de conduta, de
desempenho, entre outros. Dara, por sua vez, é uma mulher jovem, que enxerga a possibilidade
de transitar por mundos diferentes sem a presunção de fragmentar a sua cultura, mas matizá-la
à outra em um processo intercultural, ao qual Garcia Canclini (2000) intitula de processo de
hibridação, um “movimento de trânsito e provisório” [...] para compreendermos “as estratégias
de entrada e saída da modernidade” (GARCÍA CANCLINI, 2000, p. 64). É menos uma ação
coercitiva e mais coesiva, num processo nem sempre sinérgico. Em suma, enxergar a
“hibridação, como um processo de interseção e transações, é o que possibilita ao
multiculturalismo evitar o que tem a ver com a segregação e pode se tornar intercultural”
(GARCÍA CANCLINI, 2000, p.65).
Dara será constantemente interpelada por suas escolhas por aqueles que desejam a
manutenção do status quo.
Avelar: É Dara, é verdade, as tradições sufocam mesmo, mas não me parece
que a gente possa escapar delas. Existe algumas regras mais fáceis de serem
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aceitas e outras mais difíceis, mas, de um modo geral, nós vivemos sempre
dentro dessas regras, não é?
Dara: Por que você está me dizendo isso?
Avelar: Não, nada, só um comentário. Eu fico imaginando que você veio de
uma comunidade tão rígida e imagina que fora dessa comunidade as pessoas
vivam uma liberdade absoluta, não é?
Dara: E não vivem?
Avelar: Não, não, não vivem. É claro que você ainda não pode enxergar isso,
porque liberdade pra você é não respeitar algumas leis que você conhece, mas
nós também temos as nossas leis, você pode ter certeza disso. E você que vai
casar com o Júlio, vai ter que estar bastante consciente disso.
Dara: Como assim? O que que senhor quer dizer com isso?
Avelar: Que a vida de um homem público, de um político é uma vida, vamos
dizer assim, bastante controlada, sujeita a muitas interferências. Um homem
público não pode viver da mesma maneira que um homem comum. E a esposa
de homem público também tem que se sujeitar a essas regras.
Dara: Eu sei.
Avelar: Será que o seu temperamento cigano se submeteria a isso?
Dara: Eu estou disposta a tudo pelo julho, doutor Avelar. Eu sou muito
apaixonada por ele.

Avelar é um homem da elite, dono das empresas em que Júlio trabalha, e que possui
interesses em sua candidatura ao Senado Federal. Em sua fala, demarca a sua posição social e
ressalta a Dara a importância de seguir as regras e o modelo de comportamento que lhes são
impostos. Seu discurso revela o preconceito aos ciganos e o desconforto em de ter que aceitar
uma pessoa de uma classe social e etnia diferente. Ainda que Dara fosse uma cigana da classe
média alta, estudada, não era a mulher ideal para estar ao lado de Júlio Falcão. Avelar separa o
casal e casa Júlio com sua sobrinha Eugênia (Françoise Forton).
Dara descobre que está grávida e ao decidir procurar um emprego não é aceita em
lugar algum. Para evitar um escândalo, se casa com Igor, sem informar-lhe sobre a gravidez.
Na noite de núpcias, o homem decide respeitar o seu desejo de não ter relações sexuais e, para
enganar a comunidade cigana, corta e enxuga seu braço ensanguentado em um lençol entregue
à família, provando a pureza da jovem. A convivência com Igor era difícil, pois Dara era
contrárias às tarefas domésticas destinada as mulheres ciganas. Por exemplo, se recusava a
passar as roupas de Igor, uma atividade simples que ele poderia fazer.
Dara sente as contrações na praia e Igor faz o parto da criança (Figura 109). Ao final,
o cigano afirma que a jovem deve voltar para os braços de Júlio, que é quem ela ama
verdadeiramente (Figura 110).
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Figura 109: Dara em trabalho de parto
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 110: Dara e Júlio com a família
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

4.1.2.2 Betty

Betty (Renée de Vielmond) é uma fotógrafa, divorciada, que cria seus filhos, Catty
(Roberta Índio do Brasil) e Rique (Patrick Alencar) sem muita ajuda do ex-marido, César
(Reginaldo Faria).
É uma mãe querida pelos filhos, que prefere o bem-estar da família ater que se importar
com a constante bagunça que os filhos fazem na casa.
Betty: Você já imaginou a gente falando com essa liberdade com as nossas
mães, pois é? A meu Deus tava tudo tão no lugar, tão certinho, por que que a
gente foi jogar essa organização pro espaço? Por quê? Me Explica por que que
a gente tinha que passar nossa educação a limpo. Não pode reprimir, não pode
isso, olha aí no que deu, olha!
Yone: Ah, mas eu não também não quero ser é uma repressora não!
Betty: Yone, você não sabe o que você tá dizendo, você não faz ideia. Eu
morro de inveja da minha mãe hoje em dia, morro de inveja, te juro! Ela não
precisava gritar com a gente não, bastava olhar. Olhava e ficava todo mundo
quieto na hora. Agora eu, minha filha, posso lançar os olhares mais tenebrosos
que eles nem notam. Aliás, eu me esguelho o dia inteiro e eles nem notam
também.

O discurso de Betty revela as mudanças na estrutura familiar que estava ocorrendo
desde a Constituição de 88. As famílias começam a ter uma estrutura de coesão, de afeto, sem
hierarquias. O diálogo, as demonstrações de carinho e a compreensão passam a figurar nesta
estrutura, que abandona as normas rígidas de criação (Figura 111).
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Figura 111: Betty em casa com os filhos
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

A fotógrafa mantém-se em permanente diálogo com a filha adolescente, quer saber
sobre a escola, namorados e relações sexuais.

Catty: Mãe, você acha que uma pessoa deve ser virgem hoje até que idade,
hein?
Betty: Ah filha, essas coisas não tem hora marcada não, tem que acontecer
naturalmente, né?
Catty: Ah, mais você acha que a hora certa…
Betty: Não, não, não tem a hora certa, tem a maneira certa. Não é uma questão
de idade. Por exemplo, pode acontecer aos 30 e ser da maneira errada, como
pode acontecer aos 18 e ser da maneira certa. O importante é que você não se
precipite, sabe? Que você não se deixe influenciar por alguma amiguinha sua
que já viveu esse tipo de experiência e você que não viveu ainda.
Catty: Como é que você sabe que eu não vivi?
Betty: Viveu?
Catty: Não mãe, só estava brincando com você, né?

No diálogo com Catty, sua filha, vemos a atenção dada pela mãe, a vontade de
esclarecer e tirar suas dúvidas. Expõe também um assunto muito discutido entre as adolescentes
e jovens da época, que era a virgindade. Se para a família de Dara (Teresa Seiblitz), uma família
conservadora, esta era muito importante, para Betty este é um assunto que envolve muito mais
o sentimento da pessoa, do que o julgamento social.
Através da personagem é discutido a relação da mulher divorciada com o ex-marido e
os deveres que têm na criação dos filhos. César arruma sempre desculpas para o atraso na
pensão, para comprar presente e/ ou pagar cursos para as crianças, mas não lhe faltava dinheiro
para adquirir mimos para mulheres e/ ou para seu enteado. Os filhos ficam indignados quando
Betty lhes informa que acionou judicialmente o pai e que ele poderá ser preso por não pagar a
pensão alimentícia.

Meu amor, tem três meses que ele não paga pensão alimentícia de vocês, três
meses! [...] Mas que exagero Catty? Exagero é eu ficar tirando dinheiro de
onde não existe pra ficar botando comida dentro de casa enquanto seu pai, pra

140

demonstrar que tem poder sobre mim, fica sonegando a pensão alimentícia de
vocês. Pensão não é nenhum favor, é obrigação, não é um prêmio por bom
comportamento. Quer dizer que agora assim, se eu me comporto muito bem,
ele paga pensão de vocês, se eu não me comporto, ele não paga? Mas o que
que é isso, onde é que nós estamos? (Personagem Betty).

A pensão alimentícia consta na Constituição Federal e no código civil brasileiro. É
importante ressaltar que a lei do Divórcio (lei 6.515/1997) foi instaurada apenas em 1977,
momento em que as mulheres ganham amparo legal para solicitá-la em casos de divórcio. O
discurso apresentado na telenovela reforça os direitos civis das mulheres da época.
Betty estava aberta para um novo amor, sua amiga Yone (Deborah Evelyn) a sugere
tentar um namoro virtual, uma opção moderna e que estava funcionando com ela, que
encontrara um homem muito romântico. A fotograva acreditava que não se adequaria a este
tipo de relação. “Imagina, ficar íntima através de computador, onde já se viu? [...] Eu não,
pelo amor de Deus! Eu quando eu gosto de alguma pessoa eu preciso olhar no rosto da pessoa,
olho no olho. Devo estar parecendo lampião a gás para você, né? [...] Frio demais pro meu
gosto, cê quer saber?” (Figura 112)

Figura 112: Betty e Yone
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Acaba se envolvendo com Serginho (Rodrigo Santoro), amigo de seus filho e enteado
de seu ex-marido, um jovem rapaz que acabara de entrar na faculdade. Embora apaixonada por
ele, não se sentia à vontade em tornar pública a relação, temia as críticas, principalmente a dos
filhos, “eu tenho medo que ela [filha] sinta como uma agressão se a gente assumir namoro
diante dela”. O rapaz não se importava com os questionamentos sociais, sempre a convidava
para sair e/ ou viajar, mas ela recusava. “Ai Serginho, Búzios” Tá cheio de gente lá nessa época,
imagina se a gente encontra alguém”. Se mostrava insegura com a relação e a reaproximação
de sua ex-namorada Dara (Teresa Seiblitz). “[...] eu sei que eu estou sendo infantil, mas eu
estou tão insegura, ainda mais quando eu conheci a Dara. Sabe, quando eu vi ela perto de
você, aí é que eu não entendi mesmo por que é que você escolheu a mim e não a ela. [...] Ela é
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tão bonita!”. Em contrapartida, o rapaz a tranquilizava e sempre afirmava seu amor, “pois é,
mas é você que eu amo, é você! E agora, hum? Será que eu não vou conseguir te convencer
nunca disso” (Figura 113)
Com o avanço da relação passaram a falar em casamento, Serginho queria ter filhos
com ela, que omitia ter feito laqueadura de trompas. Betty chega a se questionar se desejaria ter
mais filhos pois, “mesmo que não tivesse feito [...] eu não estou mais na idade de me aventurar
a ter filho de novo”. Em sua fala vemos dois discursos, o de não querer ter filhos e o fato da
sua idade ser um empecilho para isso.
Ao final, consegue reverter a laqueadura e engravida de Serginho, com quem passa a
viver ao lado dos filhos (Figura 114).
Como vimos, o ideal da madre confere às mulheres o dom de gerar a vida, de serem
mães benevolentes e, consequentemente lhes confere a virtude de serem boas esposas, de
proporcionar ao homem a paternidade e a continuidade familiar. É um discurso social moralista
em que a maternidade se encontra vinculada ao casamento, que pressupõe não haver
matrimônio sem filhos. Para Betty ser feliz ao lado do Serginho era obrigatório lhe conceber
um filho. O casal, que quebrara as barreiras etárias via-se vinculado a um outro dogma, a de
que um(a) filha/o legitima uma união.

Figura 113: Betty e Serginho
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 114: Betty com a família
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

4.1.2.3 Marisa

Marisa é uma advogada (Débora Duarte) que trabalha nas empresas Avelar, além de
atuar em processos na Vara da Família. Uma mulher forte, com visões políticas claras e que
desejava a justiça social. “Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou uma pessoa democrática.
Eu posso ser estranha, mas eu vou lutar até o fim pelo direito de ser livre!”. A fala da
personagem mostra como era vista pelos demais: uma pessoa estranha. Esta estranheza advinha
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ou de sua força como mulher, que falava o que pensava, sem medo de julgamentos, ou por que
era uma mulher de esquerda, com discursos sociais latentes, que incomodavam os demais
(Figuras 115 e 116).

Figura 115: Marisa no trabalho
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 116: Marisa defendendo um cliente
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Não era uma personagem feminina, suas roupas e seus gestos enfatizavam sua
determinação. Para Tadeu (Daniel Dantas), colega de trabalho: “essa aí, a gente se distrai e
acaba batendo continência para ela”, ou seja, era vista como uma pessoa dura, característica
que se destinava aos homens. Além disso, Marisa era mulher feminista e escrevera um livro
sobre o assunto.
Sua sexualidade não foi explorada na telenovela, mostrou-se encantada por Tolentino
(Cláudio Cavalcanti), um advogado educado com quem começou a trabalhar. Porém, não fica
claro se seu encantamento seria por seu comportamento, que o diferenciava dos demais homens,
ou se seu jeito de ser a atraiu a ponto de se apaixonar. De qualquer forma, tornaram-se amigos.
Consideramos relevante ressaltar que Débora Duarte, em 1988, deu vida à Joana
Mendonça, em Bebê a Bordo (Globo, 1988), uma profissional de marketing, lésbica,
considerada masculinizada para a época - gostava de ser chamada por Mendonça. Em 1995,
Marisa aparece com estilo de se vestir semelhante ao de Mendonça: calças, coletes, ternos, etc.
Não era uma mulher feminina se compara às outras personagens. Para compreendermos a
construção da personagem deveríamos ouvir a autora e/ ou a atriz. Na impossibilidade de
realizarmos uma entrevista, voltamos nossa atenção para o que estava circulando na sociedade
da época. A nós, interessa o discurso da personagem posto em circulação em 1995 e como este
é visto pelas entrevistadas.
As mulheres começam a adentrar no mercado de trabalho no final dos anos 1970 e
início de 1980, inicialmente em posições tidas como exclusivamente femininas, como
secretária, professora, entre outras. A abertura econômica e o aumento de mulheres com
diploma universitário transformaram o mercado de trabalho brasileiro, que começa a ser
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ocupado por elas em cargos de chefia. Em uma tentativa de desconstruir a imagem de
fragilidade feminina, optam por roupas que lhes confiariam maior credibilidade, como os ternos
oversized - ternos grandes, largos e com ombreiras. Para Dorfles (1988, p.13), "[...] a moda não
á apenas um fenômeno frívolo, epidérmico, superficial, mas é o espelho dos hábitos, do
comportamento psicológico do indivíduo, da profissão, da orientação política, do gosto...". A
vestimenta confere identidade às pessoas, inserem-nas em determinados grupos, como as exclui
de outros, pode ser considerada símbolo de resistência, como outrora foi a calça jeans. Nos anos
de 1990, as mulheres que estavam no mercado de trabalho adotaram roupas mais sérias como
uma forma de se inserirem em um ambiente majoritariamente masculino e de se distanciarem
da esfera privada.
Neste momento, o movimento feminista e o movimento lésbico estavam em
crescimento no Brasil e em boa parte da América Latina. Os encontros feministas que se
iniciaram no final da década de 1970 se intensificaram, tonaram-se redes autônomas espalhadas
pelas diversas regiões do país, tratando de temas como aborto, saúde, violência sexual e
doméstica, questões raciais e políticas (TELES, 1999).
O ativismo lésbico também surge em meados dos anos 1970 e se intensifica após a
ditatura civil-militar. A violência física e sexual, a saúde mental e o silenciamento eram pautas
deste movimento no Brasil. (LESSA, 2007). O Somos, formado em 1978, era um movimento
homossexual composto apenas por homens e, em 1981, as mulheres começaram a participar do
grupo, que se apropriou das palavras bichas e lésbicas ressignificando-as, retirando o sentido
pejorativo que possuíam. “O jornal Lampião e o grupo Somos, de São Paulo, são consagrados
hoje como referências da primeira onda de mobilização política em defesa da homossexualidade
no Brasil” (SIMÕES, FACCHINI, 2009, p. 81-82). Nos anos de 1990, os movimentos LGBT
ganham visibilidade com os eventos nacionais e a ampliação por meio de redes, conquistam
espaço nas mídias e inserem-se no campo político. Em 1993, o termo lésbica é adicionado ao
encontro nacional de homossexuais que passa a denominar: Encontro Brasileiro de Lésbicas e
Homossexuais. O evento nacional de 1995 foi o primeiro a ser financiado com recursos do
Ministério da Saúde, [...] registrando um recorde de número de grupos, com presença de 84
entidades, entre elas 34 grupos gays ou mistos, três grupos exclusivamente lésbicos e três
grupos de travestis” (SIMÕES, FACCHINI, 2009, p.144).
No período em que Explode Coração (Globo, 1995) vai ao ar, dois grandes
movimentos encontram-se em ebulição, o feminista e o lésbico.
Segundo Wesely (2012), homens e mulheres passam pelo o que autora denomina de
processo de socialização de gênero, - as mulheres, principalmente após o primeiro ciclo
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menstrual - , aprendem “normas de masculinidade e feminilidade", que é construída a partir de
binarismos como feminino/ masculino; mulher/ homem; frágil/ forte; poder/ submissão. Ao
falar do corpo feminino Halberstam (1998, p. 58-59) afirma,
as exigências da feminilidade heterossexual coincidem com a renúncia a um
corpo saudável. Por esta razão, muitas mulheres, não apenas lésbicas, ao longo
do tempo, cultivaram a estética corporal masculina para trabalhar, brincar,
competir, ou simplesmente sobreviver. A mulher heterossexual masculina não
precisa ser vista como uma lésbica em negação, ela pode ser apenas uma
mulher que rejeita as restrições da feminilidade.

Para esta autora, a renuncia à feminilidade hegemônica é vista como uma forma de
resistência da mulher para que pudesse circular em espaços em que não lhe eram permitidos.
Explicita ainda um discurso preconceituoso de que mulheres heterossexuais masculinas são
vistas como lésbicas em negação. Isto posto, ao investigarmos as mulheres, em suas
multiplicidades e pluralidades, devemos levar em consideração as feminilidades e
masculinidades de seus corpos. A personagem de Marisa além de suas roupas e uma nãofeminilidade, possuía um discurso negativo em relação aos homens. Para Hook (2019), ao
representar as feministas como mulheres que odeiam homens, a mídia contribui para a
lesbofobia, para o esvaziamento do movimento feminista e para a criação de um estereótipo de
que todas as feministas são lésbicas.
Como advogada, Marisa trabalhava na vara da família, discussões como infidelidade
dos homens casados, divórcio e violência eram levantadas pela personagem:

onde é que tá essa criatura teúda e manteúda que não existe mais [falando das
mulheres]. Os homens inverteram tudo, esses cínicos! Agora querem ser eles
os teúdos e manteúdos, porque só cai esse tipo de processo na minha mão. [...]
eles ficam exigindo anos de casado, anos de companheirismo, ficam exigindo
[...] os presentes de noivado, pensão alimentícia [...]. Nesse último processo
que caiu na minha mão, o cara fugiu com os bens da mulher. Me deixa
engasgada, entalada. [...] Homem é tudo igual! (Personagem Marisa).

O discurso acima revela a opinião de Marisa sobre as mulheres que não dependeriam
mais dos homens já que tempos eram outros, porém não melhores. O homem passara a se
aproveitar das brechas da lei para retirar tudo de uma mulher. É importante frisar que até a
criação da lei do divórcio, em 1977, 95% dos casamentos possuíam comunhão universal de
bens. Com a lei, constituiu-se o regime da comunhão parcial de bens, que progressivamente
tornou-se o mais convencional no Brasil (GLOBO NEWS, 2014).
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As cenas em que aparece, concentram-se na empresa Avelar, em sua relação com os
diretores e seus subordinados, principalmente com a secretária executiva Hebinha (Sônia de
Paula).
Hebinha: Não acredito!
Marisa: O que que foi? Ele [Avelar] ainda vem pro escritório?
Hebinha: Eu não sei o que está acontecendo, ele faz isso de propósito, só pra
me prender aqui até tarde, pra não dar tempo, dona Marisa, de eu fazer a minha
unha, trocar a lâmpada da minha varanda, que está queimada há mais de duas
semanas. Ele adora que eu volte pra casa segurando naqueles ônibus bem
cheios.
Marisa: Você, que só sabe viver como uma mulher submissa, quando aparece
um homem como o Avelar fica com todas as suas carências preenchidas, não
é?
Hebinha: Não Acredito! A senhora tá debochando de mim? Eu não sou
advogada como a senhora não dona Marisa, eu sou apenas uma secretária,
secretária!
Marisa: Isso não é motivo pra perder a sua dignidade, me aguarde, me
aguarde.
(Marisa sai e volto pouco depois)
Marisa: Aqui ó… É pra ler, hein? Leia, isso aqui vai esclarecer a sua
cabecinha, abrir a suas ideias! Fui eu que escrevi, está aqui ó: a mulher
liberada!
Hebinha: Eu vou me liberar de quem, do chefe? A senhora não sabe o quanto
eu pago de aluguel.

O diálogo expõe a visão feminista de Marisa, que indaga a submissão de Hebinha, faz
questão de entregar-lhe o livro que escreveu sobre o assunto para que possa “abrir sua cabeça”.
O feminismo interseccional não estava presente em seu discurso, ou mesmo na sociedade da
época, Marisa não compreendia a razão do seu discurso não ser aceito pela secretária. A fala
de Hebinha evidencia questões de classe, não poderia se libertar do patrão por ter contas a pagar
e depender daquele trabalho. Ao contrário de Marisa, uma advogada que trabalhava tanto na
empresa, como autônoma, caso optasse por largar a empresa teria outras oportunidades (Figura
117).

Figura 117: Marisa com Hebinha
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)
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Leal às suas convicções, Marisa sempre questionava as arbitrariedades. Em uma cena
ao lado de Júlio, fica perplexa ao ver uma jovem (Dara) sendo agredida no meio da rua e o
solicita que façam algo para socorrê-la.

Marisa: Que vandalismo foi aquele?
Júlio: Deve ser coisa de família, você não vai querer se meter numa briga
dessa, né?
Marisa: Vou querer me meter sim, o que que é isso? Desde quando ser família
dá direito a alguém ser violento com outro alguém? Até parece que você não
conhece leis? O que é isso Júlio? Você está compactuando com uma coisa
dessa?
Júlio: Eu estou compactuando com o quê, Marisa?
Marisa: Quem submiti é cúmplice! É como se tivesse sendo você violento
com aquela moça! Engraçado, você parou o carro pra ver uma cigana exótica
e não para o carro pra socorrer uma moça que está sofrendo violência?

O diálogo traz luz a violência contra a mulher, que para a advogada é crime e deve ser
combatida. Porém, pelo comportamento de Júlio vemos o silenciamento, o discurso de que se
trata de um problema familiar e, como tal, cabe somente à família resolver as desavenças.
Ditados como “em briga de marido e mulher, não se mete a colher” e/ou “roupa suja se lava em
casa” sempre circularam no cotidiano brasileiro. Por e através deles, as violências domésticas
e contra a mulher eram silenciadas e/ ou ignoradas por quem presenciasse. Qualquer que fosse
o motivo “da briga” (violência), esta deveria ser resolvida no ambiente familiar e não extrapolálo. Embora Marisa não tenha de fato parado para socorrer a moça, lança a questão para o debate
público, tema ainda incipiente na sociedade, pois como vimos, a mulher começa a ter seus
direitos reconhecidos legalmente a partir de 1988. A pesquisa “tolerância social à violência
contra as mulheres” feita pelo IPEA, em 2014, mostra uma discrepância que envolve o assunto:
78% dos 3.810 entrevistados concordam com a prisão de um marido violento e 89% discordam
que “um homem pode xingar e gritar com sua própria mulher”. O resultado da pesquisa seria
satisfatório se não fosse pelos “89% dos entrevistados [que] tenderam a concordar que ‘a roupa
suja deve ser lavada em casa’; e 82% de que ‘em briga de marido e mulher não se mete a
colher’” (IPEA, 2014, p.3). Pela pesquisa apresentada pelo instituto, vemos que as pessoas não
toleram a violência contra a mulher, mas afirmam que os problemas devem ser resolvidos entre
casal - expondo a vulnerabilidade e fragilidade da mulher frente ao silenciamento da maioria.
Pela pesquisa apresentada em 2014 e pelos discursos das telenovelas da década de 1990, vemos
que havia uma naturalização da violência contra a mulher, que era tolerada, nos dias atuais não
se tolera, mas o seu enfrentamento por parte da população em geral ainda é pequeno.
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Marisa passa a se compadecer de Vera (Maria Luiza Mendonça), filha de Avelar e
esposa de Júlio, a quem o pai controlava (Figura 118). Decide advogar para ela quando ela é
colocada em um hospital psiquiátrico à sua revelia, para uma sonoterapia. Questiona Eugênia
(Françoise Forton) sua passividade perante a agressão cometida à sua prima. “Eu queria que
você gritasse, que chamasse a polícia, que fizesse qualquer coisa pra impedir que a Vera fosse
arrastada dessa maneira. Imagina, botar alguém a ferros, em uma camisa de força, porque
não quer mais continuar no casamento, é absolutamente medieval!”.

Figura 118: Marisa e Vera
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Marisa não era compreendida por muitos, estranhavam seus discursos e atitudes.
Porém, fica claro que era uma personagem que vinha questionar o status quo da sociedade
brasileira da época, levantar questões polêmicas. Fazia isso por meio da comédia, com pequenas
falas, mas com significados potentes. Ao final, pede demissão das empresas Avelar e monta um
escritório em “defesa dos direitos femininos”.

4.1.2.4 Odaísa

Odaísa (Isadora Ribeiro) é mãe solo, trabalhava como babá de Dara e (Teresa Seiblitz)
e Ianca (Leandra Leal), até ser despedida “Eu fui mandada embora, cinco anos que eu fiquei
naquela casa e eu sei que eu agi errado, sei, mas também eu fiquei com pena da menina”
(Figuras 119 e 120). A fala de Odaísa mostra a tristeza de ter sido mandada embora após
trabalhar por anos na casa de Dara e, ao mesmo tempo, lhe confere a culpa pela demissão.
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Figura 119: Odaísa e Gugu na casa dos patrões
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 120: Odaísa e Gugu voltam pra casa
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Odaísa começa a trabalhar como cabelereira e a participar com mais frequência dos
concursos de tango na Estudantina, que lhe trazia algum dinheiro. Seu parceiro na dança era
Gaivota (Eri Johnson), por quem era apaixonada, mas o relacionamento era inconstante,
brigavam muito. Em uma cena, o homem a chamava de piranha, vagabunda e partia em sua
direção, mas fora contido por Sarita, que afirmara que “numa mulher não se bate nem com uma
flor”.
Quando Dara resolve deixar a casa dos pais a acolhe por alguns dias em sua residência,
mas ressalta que por lá “só tem trabalho de pobre”, não é lugar para ela procurar emprego,
afinal, fora criada “acostumada a ter tudo do bom e do melhor, será que eu ia aguentar a vida
de pobre?”. Tempos mais tarde, vai visitar Dara que está morando sozinha e se depara com
Lola (Eliane Giardini) que lhe dá um tapa na cara e a expulsa da casa da filha. A diferença entre
as classes e a relação de poderes é bem evidenciada entra Odaísa e a família de Dara. A primeira
tem que trabalhar muito para conseguir criar o filho sozinha, enquanto a segunda vem de uma
família de classe média alta e sempre teve tudo. A forma como Lola trata a sua ex-funcionária
demonstra o desrespeito e o sentimento de superioridade, revestidos de raiva por ter sido
enganada.
Odaísa se envolve com Geraldo (Gracindo Júnior), homem sedutor, mas mau-caráter,
que conquista sua confiança para roubar-lhe o filho Gugu (Luiz Claudio Junior) e vendê-lo a
um casal estrangeiros. Entretanto, a criança foge e passa a vagar pelas ruas de São Paulo e Rio
de Janeiro até ser encontrada. O desaparecimento de crianças será abordado por Odaísa, que se
une às mães da Candelária à procura de seu filho. A autora mescla dramas reais ao ficcional,
traz depoimentos de várias mães e termina os capítulos com a foto de uma criança desaparecida.
A ação socioeducativa impulsionou a discussão e a colaboração mútua, diversos empresários
começaram a imprimir fotos de desaparecidos em suas embalagens. Dos casos divulgados na
trama, 60 crianças foram encontradas. Segundo Perez, em geral, as ações sociais se encerram
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com a conclusão da história, mas o envolvimento social em relação às crianças desaparecidas
permaneceu por mais tempo na sociedade brasileira (MEMORIA GLOBO, 2008).
Odaísa vai à delegacia dar parte do desaparecimento do filho, mas o delegado não se
importa com as súplicas da mãe:

Odaísa: Não está prestando atenção não?
Delegado: Eu estou, eu estou prestando atenção sim, agora vai pra casa que
já, já, esse garoto aparece.
Odaísa: Não vai fazer nada?
Delegado: Me diz uma coisa, onde é que a senhora estava quando o garoto
desapareceu?
Odaísa: Ora, eu tava trabalhando! Eu sou cabeleireira, eu tava com cliente em
casa ajeitando uma peruca.
Delegado: Sei, e larga menino por aí?
Odaísa: Larga não, peraí, larga não porque o Gugu não é nem largado, tá?
Brinca ali na frente de casa, onde todo mundo ver. Toda criança brinca na rua,
na frente de casa. O seu filho não brinca não?
Delegado: A senhora vai pra casa que já, já, esse garoto tá chegando lá, tá?
Odaísa: Eu quero registrar queixa agora!
Delegado: Olha aqui minha senhora, queixa de desaparecimento é só depois
de 48 horas.
Odaísa: O quê? 48 horas? O meu filho desapareceu e o senhor está me
dizendo que vai registrar queixa daqui a 48 horas?
Delegado: Exatamente! Tem que esperar 48 horas pra poder caracterizar a
ocorrência, pra ver aí, se foi esse negócio que a senhora tá falando,
desaparecimento mesmo.

O diálogo entre os dois expõe a fragilidade das leis brasileiras no que tange ao
desaparecimento de pessoas, em especial, de crianças, em que o registro queixa só pode ser
realizado 48h após o desaparecimento. Desvela também questões sociais, o descaso do delegado
frente a angústia de Odaísa, que chega a culpá-la pelo o desaparecimento do filho. Do mesmo
modo em que narra a realidade de muitas mulheres, especialmente as mães solos, das classes
mais baixas, que precisam trabalhar e não tem com quem deixar a criança.
Odaísa retorna à delegacia com Sarita após as 48h, mas o desinteresse do delegado
pelo caso permanece: “o senhor não vai fazer nada né? Não vai registrar queixa, não vai
procurar, não vai fazer nada. Então o senhor aguarde pro senhor ver o que nós vamos fazer”.
Percebe que está sozinha, sem o Estado, e precisa fazer algo para encontrar o filho. Espalha
cartazes pelas vizinhanças e junta-se às mães da Candelária (Figura 121).
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Figura 121: Odaísa em frente à Candelária com outras mães de crianças desaparecidas
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Após meses perdido, vagando pelas cidades, Gugu é encontrado e entregue à mãe.
Odaísa termina como vencedora de um concurso de tango com Gaivota, a quem perdoa as
desavenças para ser feliz.

4.1.2.5 Sarita

Sarita (Floriano Peixoto) é uma mulher trans, que vive no bairro de Maria da Graça,
subúrbio do Rio de Janeiro, trabalha como costureira de fantasias de escola de samba e
dançarina. É uma mulher conservadora nos costumes, acha que a mulher deve preservar a
virgindade, manter sempre a postura e sua feminilidade, “a mulher não pode ser vulgar, a
mulher não deve ser fácil, a mulher não deve ir para lama com facilidade, a mulher tem que
ser sempre mulher. O salto quebrou, mas ela tá ali, ela vai na ponta, vai na meia ponta, e não
transparece que o salto quebrou”.
Quando se muda para Maria da Graça causa estranheza entre os moradores. “Aquilo lá
faz concorrência?”, diz uma moradora. Seu Salgadinho (Rogério Cardoso), por exemplo, não
gostava que o filho Edu (Cássio Gabus Mendes) ficasse próximo a ela. A primeira vez em que
esteve na lanchonete do bairro, foi abordada de modo inconveniente por um estranho a quem
agrediu com um soco na cara. A trama apresentou diversas agressões à Sarita, por vezes de
forma velada, ao ser olhada de lado com risadinhas e cochichos sempre que passava. O diálogo
abaixo expõe o preconceito em relação à Sarita:

Sarita: Meu bem, me ver 300 g de queijo, por favor?
Desconhecido: Cada assombração que aparece, hein? Vento fresco aqui,
hein?
Sarita: Tão fresco que derruba a gente - da um murro no homem
Sarita: Droga, quebrou! - Ao constatar que a unha quebrada-. Eu sou Sarita
Vitti: Sarita, de Sarita Montiel e Vitti, de Mônica Vitti.
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Seu nome carregava duas de suas divas: Sarita Montiel, espanhola, que fez sucesso
como cantora e atriz hollywoodiana e Monica Vitti, estrela do cinema italiano.
A personagem foi criticada por grupos LGBTQIA+ da época pela ausência de
posicionamento. Gloria Perez afirmara que criou uma pessoa sensível, com qualidades e
defeitos, cujos rótulos deveriam ser dados por quem desejasse. Segundo jornal da época, “Sarita
mistura um lado de ator transformista e drag queen – faz shows noturnos – com um cotidiano
em que se traveste de mulher, equilibrando trejeitos masculinos e femininos” (Folha de S.
Paulo, 1995, p.4). Para Isabelita dos Patins, a personagem não se encaixava com Drag Queen,
pois ficava montada o dia inteiro, em suas palavras: “parece uma bicha loca, está afetado
demais. É mais um travesti62, pois se veste de mulher durante o dia” (Folha de S. Paulo, 1995,
p.4). Jovana Baby, presidente da Astral (Associação de Travestis e Liberados) afirmou: “Sarita
é uma sonsa, toda recatada, não tem sensualidade alguma. É um gay no armário”, ressaltou
ainda o fato de não apresentarem as perseguições e preconceitos vividos pelas travestis. Para
Márcio Leal, do Atobá, a personagem não era um homossexual, pois para isto, “tinha que se
vestir de homem. Gay não é só show, não é caricatura” (Folha de S. Paulo, 1995, p.4). O
desconforto por parte de diferentes membros da comunidade era porque Sarita não tinha uma
identidade definida, fixa. Assim como Dara, a indefinição de Sarita causava incomodo. Outra
crítica, foi por não terem convidado uma travesti para o papel, veremos que a mesma repousou
na personagem de Ivan, de A Força do Querer (Globo, 2017).
Para Floriano Peixoto, que representou Sarita, havia o medo da personagem chocar o
público e ter de ser retirada da trama, afinal “o Brasil não é igual a zona sul do Rio de Janeiro,
onde tudo é assimilado rapidamente. Até agora, não houve sequer menção da vida sexual de
Sarita, porque tudo tem que ser feito aos poucos” (Folha de S. Paulo, 1995, p.4). O ator
antecipava que a grande causa de Sarita seria adotar uma criança com vírus HIV, entretanto isto
não ocorreu. A personagem trouxe a discussão do HIV em crianças, por meio da Sociedade
Viva Cazuza, em que iniciou um projeto para alegrar a vida destas crianças. Abraçada a uma
criança do instituto, chorando, diz: “Eu queria tanto ser mãe, sabia? Deus às vezes atrapalha,
não é? Olha o que ele fez, ele largou você aqui e me botou dentro de um corpo errado, nunca
vou poder ser mãe! Mas é que tem tanta coisa pra cuidar né, às vezes atrapalha, normal”.
Desde o início da trama a personagem dava indícios de que queria ser mãe e deixava claro que
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Ressaltamos que, na época, o pronome masculino era utilizado ao referir-se às travestis por aqueles que não se
identificavam como uma. Na matéria exposta, tanto Isabelita dos Patins, como o jornalista mantiveram o
pronome masculino, com exceção da travesti Jovana Baby.
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era uma mulher: “Eu tinha tanta vontade de ter um filho […] Muito triste a gente nascer no
corpo errado, Odaísa. Deus se distraiu quando me prendeu no corpo de um homem, eu sou
uma mulher! Minha alma é de mulher!”. Porém, a autora recuou em levantar a questão da
adoção por parte de pessoas trans, mas deixou a mensagem pairando para discussão.
Sarita era datilografa e falava três idiomas, resolveu concorrer à vaga de secretária na
empresa Avelar (Figura 122). Mais uma vez, Perez aponta o preconceito às mulheres trans,
embora qualificada, não consegue o cargo.
Tadeu: Sarita Vitti, muito bom, muito bom. Quer dizer aqui, que você fala
três idiomas, ótimo, ótimo. Inglês, francês e qual é a terceira? – pergunta
Tadeu olhando o currículo.
Sarita: Espanhol - fala com a voz embargada.
Tadeu: O quê?
Sarita: Espanhol - fala bem baixo.
Tadeu: Anjinho, fala um pouquinho mais alto, por favor - continua lendo o
CV.
Sarita: Espanhol - permanece com a voz baixa.
Tadeu: Meu bem – levanta a cabeça e olha Sarita. Bom, olhando o seu
currículo a impressão que dá é que você é super, é, a senhora, é super
qualificada. Isso podia criar problemas com seus colegas.
Sarita: Eu sou muito discreta, doutor. Eu não vou contar para ninguém.
Quanto a isso, o senhor pode ficar absolutamente despreocupado.
Tadeu: Não ia dar certo, porque segredos como esse não se consegue guardar.
Infelizmente, não vai ser dessa vez.
Sarita: Se tu fosse homem, tinha falado que percebeu o meu gogó!
Tadeu: Eu estava querendo lhe poupar.
Sarita: Poupar coisa nenhuma, acha que eu não seguro uma dessa? Você é
quem não segura!
Tadeu: Eu?
Sarita: Pensa que eu não vi como é que você olhou para mim? Você gostou,
gostou!

A cena traz Tadeu (Daniel Dantas) olhando Sarita de costas e apreciando sua beleza,
depois, ao vê-la de frente não a aceita. Durante o diálogo, Tadeu reforça seu preconceito frente
a uma mulher trans (Figura 123). Para o executivo, ela podia ser qualificada, mas não era
“verdadeiramente” uma mulher e não conseguiria esconder isso por muito tempo. Sarita tenta
convencê-lo, “eu sou muito discreta, doutor. Eu não vou contar para ninguém”. Ao ver sua
resistência lhe joga na cara sua fragilidade, “pensa que eu não vi como é que você olhou para
mim? Você gostou, gostou!”, que o desconcerta. Ao final, desabafa com as amigas: “o meu
sonho era ser secretária executiva [...], é chique, é feminino. Mas o que que eu posso fazer se
eu não consigo, as pessoas esbarram na minha aparência”. Em 2017, o Pornhub63 apresentou
as estatísticas relacionadas à pornografia em todo mundo e constatou que o Brasil continuava
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Pornhub é um dos mais conhecidos websites de compartilhamento de vídeos de conteúdo adulto.
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sendo o país que mais consumia conteúdos relacionados às pessoas trans. As cinco categorias
mais buscadas pelos brasileiros eram: lésbica, anal, hentai, transgender e ménage.
Paradoxalmente, é o país que que “mais mata travestis e transexuais no mundo, seguido por
México (65 mortes) e Estados Unidos (31 mortes). Passou do 55º lugar de 2018 para o 68º em
2019 no ranking de países seguros para a população LGBT” (CARTA CAPITAL, 2020).

Travestis têm se mostrado bem mais vulneráveis aos crimes violentos de
execução sumária, que tendem a permanecer impunes. Vários aspectos
parecem concorrer para isso: a pobreza e a categorização de cor/raça das
vítimas; o modo como sua identidade de gênero é percebida e desqualificada;
a maior proximidade à "vida de risco" da prostituição, do delito e do comércio
de drogas ilícitas (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 147).

Mesmo sem dados em relação à violência contra as mulheres trans na década de 1990,
podemos inferir que era ainda maior, dado às conquistas da comunidade LGBTQIA+ ao longo
dos anos.

Figura 122: Sarita datilografando
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 123: Tadeu surpreso ao ver Sarita
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

A autora trouxe a possibilidade de uma mulher não-trans se apaixonar por Sarita
(Figura 124).
Rose: Sarita, por que que você tá fugindo de mim?
Sarita: Não é fugindo, Rose. Eu estou querendo evitar uma situação que fique
mal pra nós duas, só isso.
Rose: Você tá chateada comigo?
Sarita: Não, de jeito nenhum, e eu entendo você. A gente fica carente, e
acaba embarcando em cada fantasia. Nós mulheres somos bem assim mesmo,
eu também, de vez em quando, faço cada erro de pilotagem!
Rose: Você não acredita que eu gosto de você de verdade, né Sarita? Você
acha que eu tô me iludindo.
Sarita: Acho. Você não está apaixonada por mim, Rose. Você não quer uma
pessoa como eu. Eu sou uma mulher!
Rose: Eu sei que você não é santa!
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Sarita: A gente sempre acha que o amor da gente é feito uma varinha de
condão, capaz de transformar a realidade da pessoa que a gente quer. E não é
bem assim Rose.
Rose: Você foi a única pessoa que me entendeu até hoje. Eu não tô maluca,
eu tenho todos os motivos do mundo pra estar apaixonada por você.
Sarita: Eu também adoro você Rose, mas como amiga.

Ao analisarmos as cenas de Rose com Sarita, vemos que de uma maneira delicada e,
por vezes, cômica Perez aborda o amor entre as duas mulheres. Em uma das cenas, Rose sonha
que está beijando Sarita, toda vestida com trajes masculinos, mas as falas de Rose demostram
que ela se apaixonou pela pessoa, independentemente do gênero, “Estou fazendo a única coisa
que eu posso fazer com você, olhar! Ah Sarita, você é muito radical sabia? Você já parou algum
dia na sua vida pra pensar que poderia ser bom se fosse diferente? Sarita eu tenho certeza que
a gente ia dar certo juntos”.

Figura 124: Sarita e Rose
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Odaísa (Isadora Ribeiro) questiona a amiga por ela não operar, assim, viraria “logo
uma mulher de verdade”. O discurso mostra a ideia de que para ser uma mulher Sarita deveria
passar pela cirurgia de redesignação sexual. “O que o século XIX anuncia como anormalidades,
o século XX irá concretizar com as cirurgias de transgenitalização e as mutiladoras em crianças
intersexos” (LEITE JR, 2011, p.17), ou seja, a cirurgia de redesignação surge como uma forma
de correção. Ao ouvir o que a amiga disse, responde prontamente que já é “uma mulher de
verdade”, que “[...] não é uma gordura a mais no quadril, um enchimento aqui, outro ali que
faz uma mulher. [...] Eu sou mulher porque tenho cabeça de mulher, coração de mulher,
sensibilidade de mulher, só que nasci dentro do corpo errado. [...]. Eu tenho corpo que briga
o tempo todo com a minha alma” e ressalta, “vai ser sempre um remendo. Vou continuar não
podendo ser mãe, por exemplo”. Para Sarita, ela não precisa de um corpo reconstruído para ser
mulher, até porque permaneceria sem a possibilidade de gestar um filho, seu maior sonho.
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Entretanto, não se reconhecia como uma travesti, “eu não sou travesti [...]. Eu sou uma
mulher!”.
Ao final, Sarita faz tanto sucesso dançando à noite que é contratada para se apresentar
em uma boate da Zona Sul, onde conhece seu grande amor (Figuras 125 e 126). A personagem
conquistou espaço na trama e fez sucesso com a audiência. É importante frisar que em 1995
fazia apenas 10 anos que o Brasil tinha saído da repressão da ditadura civil-militar e apenas
cinco desde que a homossexualidade foi retirada, pela ONU, da lista de doenças mentais, o que
só ocorreu com a transexualidade em 2018. Ao trazer a representação de uma mulher trans no
horário nobre, Gloria Perez rompe barreiras, mesmo que a personagem tenha mantido um
discurso conservador aos olhos de hoje.

Figura 125: Sarita no palco
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 126: Sarita recebe visita de Isabelita dos Patins
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

4.1.2.6 Vera

Vera (Maria Luisa Mendonça) é uma mulher da classe alta, filha do influente
empresário Leandro Avelar (Odilon Wagner), casada com Júlio (Edson Celulari), com quem
tem um filho, Marcos (André Luiz) (Figuras 127 e 128).

Figura 127: Vera, Marquinhos e Eugênia
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Figura 128: Vera e Júlio
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)
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Cansada das traições do marido, recusa a acreditar na presença de uma de suas amantes
em Tóquio, onde estão fechando negócios com uma empresa japonesa, “antes, pelo menos,
você respeitava a minha presença, agora nem isso!”. Porém, para os repórteres que os
acompanhavam no Japão mantém as aparências: Júlio é maravilhoso, dedicado, companheiro,
amigo! Aquele homem que toda mulher gostaria de ter. Eu acho que eu sou uma privilegiada,
eu acho não, eu sou”. Desabafa sobre o que está acontecendo com sua prima, Eugênia:

Vera: Ele tá sempre envolvido com alguma mulher, Eugênia, sempre? Onde
a gente vai tem sempre uma engraçadinha atrás dele depois que começou a
sair todo dia no jornal por causa desse projeto.
Eugênia: Vera, você não pode querer controlar tudo desse jeito, o Júlio é um
homem charmoso, meu Deus, o que que você vai fazer? As mulheres olham
para homens charmosos, e daí? Ele é o teu marido, escolheu você, tá casado
com você, relaxa!
Vera: Ele tá sempre me afrontando, Eugênia. Eu cansei, sabia? Pra mim foi a
gota d’água. É sempre assim, eu descubro alguma coisa do Júlio e o que que
ele faz? Ele sai correndo. Manda flores, pronto fica sempre a mesma coisa.
Dessa vez ele vai me ouvir!

O discurso entre as duas mostra como as mulheres da época lidavam com as traições:
as descobriam, mas preferiam se silenciar, ou eram aconselhadas a assim proceder, afinal eram
aquelas com quem os homens decidiram se casar, as outras, sempre existiram e continuariam a
existir, mas a oficial era apenas uma. Acha que o marido gosta dela, “mas falta paixão!”.
Conhece Ivan (Herson Capri), professor de educação física, com quem passa um dia
inteiro em Tóquio e mente que é uma professora (Figura 129). Porém, ao se reencontrarem no
Brasil lhe diz a verdade:

Eu sou professora de nada! Tem anos que eu não saio, que eu não sei o que
que é uma boate. Quando eu saio sabe pra que que é? Pra acompanhar meu
marido. Eu sou casada com o mesmo homem há 12 anos, ele me trai com uma
porção de vagabundas. Me trata como seu fosse uma idiota! E nem coragem
de me vingar eu tenho! Eu mereço o que ele faz comigo, eu mereço!

O discurso de Vera traz toda a sua insatisfação com o casamento, se culpa pelas
traições do marido, pois se considera incapaz de reagir, não tem nem coragem de traí-lo com
Ivan. Enquanto Júlio é capaz de traí-la sem culpa, o contrário não acontece, pois lhe recairia a
culpa e o rechaço.
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Figura 129: Vera e Ivan
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Em conversa com o pai, decide compartilhar suas angústias, mas é desencorajada por
ele a destituir o casamento (Figura 130).

Avelar: Vera, o que que aconteceu lá em Tóquio? Entre você e o Júlio, aquela
história de você pegar o avião, voltar, desistir, o que que aconteceu?
Vera: Ah, isso… O que foi que o Júlio contou, hein?
Avelar: Nós não falamos sobre isso.
Vera: Não aconteceu nada demais, papai. Apenas um desentendimento.
Avelar: Evidentemente estou perguntando isso por perguntar, porque, claro,
que vocês se desentenderam. Aliás, coisa que tem acontecido com muita
frequência ultimamente, não é? O que que está acontecendo com você Vera?
Vera: Comigo? Você devia é perguntar para o Júlio?
Avelar: Eu te sinto tão, insatisfeita, ansiosa ultimamente.
Vera: Se o senhor me sente.... Não precisa perguntar, papai. É isso mesmo,
eu estou insatisfeita. Às vezes eu acho que com jeitinho, eu e o Júlio, ainda
podemos nos entender e viver muito bem. Às vezes eu acho que não tem jeito,
que acabou, sou eu que não estou querendo ver.
Avelar: Acabou? Como acabou?
Vera: Ah papai, uma separação não é nenhum drama.
Avelar: Nessas circunstâncias é sim senhora? Eu tenho os meus negócios
envolvidos aqui, o Júlio é presidente das minhas empresas, é presidente
porque é casado com você e sendo casado com você é da família.
Vera: O senhor me desculpe, mas ser meu marido não é um cargo da empresa,
a sua onipotência tem limite!
Avelar: Mas quem foi que foi que disse isso? Que maneira de entender as
coisas, Vera!
Vera: Trocando em miúdos, foi o que o senhor disse.
Avelar: Meu amor, vai descansar vai, você está cansada, está com a
sensibilidade à flor da pele. Uma viagem dessa deixa a gente fora de sintonia,
o fuso horário, né?
Vera: Não é falta de fuso horário que deixa a gente assim não, pai. É a falta
de fuso afetivo, mesmo.

Pela maneira como seu pai a trata e pelo diálogo acima vemos que a estrutura familiar
de Vera é a hierárquica. Seu pai se acha no direito de decidir sobre a sua vida, de sua família.
Ao perceber que a relação da filha com o marido andava fragilizada, a questiona sobre o que
está acontecendo com ela, lhe impondo a culpa pelos conflitos, sem nem ao menos ouvi-la.
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Porém, quando ela decide revelar o que está sucedendo é brutalmente interrompida por pai, que
se recusa a aceitar a possibilidade de uma separação entre a filha e o presidente de suas
empresas. Ao final, para não continuar ouvindo o que a ela tem a lhe dizer, responsabiliza a
longa viagem por seu mal-estar, mas é informado por ela que o seu problema é a falta de amor.

Figura 130: Vera e Avelar, seu pai
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

À revelia de todos, Vera sai de casa e vai morar com Ivan, porém não demora para o
casal se desentender. “Você acha que minha vida é uma maravilha? Você me trata como seu
fosse uma pessoa mimada, cheia de privilégios. O que que você sabe da minha vida, hein?
Nada. Você não sabe nada da minha vida”. Em casa, Ivan se desespera ao ver a quantidade de
bens que Vera possui, ficando atônito quando é informado que ela alugará o apartamento
vizinho para acomodar todas as coisas.
Para evitar um escândalo na família Avelar, que pudesse respingar nas empresas,
Tadeu (Daniel Dantas) planeja um acidente de carro com Ivan. A despeito da decisão ter partido
do funcionário, Avelar não faz nenhuma retaliação, não o entrega à polícia, como também aceita
a internação de sua filha, à contragosto, em uma clínica psiquiátrica com o intuito de
“tranquilizá-la” (Figura 131).

Figura 131: Vera carregada a força para clínica psiquiátrica
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

Quando Vera sai da clínica vai buscar Marquinhos na casa do avô, mas é impedida de
levar o filho embora.
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Vera: O Marcos vai comigo.
Avelar: Não, não vai.
Vera: Eu não preciso da sua aprovação pra esse assunto, porque o meu filho
não é uma ação da sua empresa, meu pai, que você possa compartilha e reparte
com todo mundo.
Avelar: Eugênia, por favor, leve o Marcos. [...] Vera, gente leva anos pra
construiu uma reputação, e um só segundo pra acabar com ela. E você parece
estar disposta a jogar tudo pelos ares, tudo o que eu construí nesses anos todos.
O meu nome, a minha empresa.
Vera: Eu só estou disposta a viver a minha vida, meu pai. E ninguém vai me
impedir disso, mas ninguém mesmo, nem o senhor, nem o Júlio, ninguém!
Avelar: Mas vamos ver.
Vera: Se o senhor pensa que me intimida, por que mandou me internar a força
numa clínica, por que mandou matar o Ivan...
Avelar: Eu não fiz isso!
Vera: Fez!
Avelar: Você nunca mais repita isso, seu pai não é nenhum bandido!
Vera: Claro! O senhor tem dinheiro demais pra usar a mesma etiqueta, não é?
(Avelar dá um tapa na cara da filha, que sai chorando)
Vera: Se o Ivan sofrer outro atentado eu juro que eu vou ao jornais, eu
denuncio você pai, eu denuncio sim!

No diálogo acima, Avelar revela sua preocupação com a imagem da família, de seus
negócios, manifesta uma maior apreensão em manchar o seu nome e das empresas do que na
felicidade da filha. O seu poder e a sua influência lhe conferem autoridade para impedir Vera
de levar o filho. Pela primeira vez, ela está disposta a enfrentar o pai para poder ser feliz e o
ameaça caso tente atrapalhá-la. Em uma de suas falas, desvela o poder da elite, que, com seus
mandos e desmandos, cometem crimes e ficam impunes, e ainda se consideram superiores para
não serem apontados como bandidos.
Em um primeiro momento, a personagem parecia disposta a questionar e a romper as
tradições de sua classe, porém foi se mostrando uma mulher autoritária e vingativa, se achando
no direito de fazer o que bem desejasse, igualmente ao pai.
Cansado do relacionamento conturbado, Ivan termina com Vera, que começa a
persegui-lo. Ao vê-lo em um restaurante com outra mulher, não aceita. “Eu vou fazer um
escândalo, eu vou quebrar esse bar todinho, eu vou jogar essas cadeirinhas na sua cabeça,
sabe? Eu vou fazer um estrago tão grande, Ivan, pra você ver levantar”. Em seu discurso, Vera
mostra tanto o ciúmes que sente do ex-namorado, como a crença que pode decidir por ele, quer
que ele se levante da mesa e deixe a outra mulher. Do mesmo modo, mostra não temer fazer
um escândalo, quebrar todo o bar, pois sabe que não será punida por isto.
Começa a atormentar a vida de Ivan e de Júlio, para quem pede a separação, depois se
recusa a assiná-la. Solicita a saída dele da sua casa e quer que isso ocorra imediatamente.
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Vera: Quem ele está pensando que é, tá achando que eu tenho outra vida pra
poder ficar esperando por ele, né? Tá bom, na minha própria casa, minha casa!
(Vai até o quarto onde Júlio está)
Vera: Júlio, eu não tenho o dia inteiro pra conversar com você.
Júlio: Tudo bem Vera, o que que você quer? O que de tão importante você
tem pra me dizer, eu achei que a Marisa estivesse resolvendo tudo [sobre o
divórcio].
Vera: Eu falei pra você que eu queria a minha casa de volta e não tô vendo
você tomar nenhuma iniciativa.
Júlio: Eu já comuniquei seu pai.
Vera: Mas não é o meu pai que tem que sair. É você!
Júlio: O que é que você tá querendo, Vera, me pisar, você já não acha que fez
o suficiente.
Vera: Não. Não fiz!
Júlio: O fato de sair da sua casa, ela é sua, eu acho que eu tenho que sair daqui
mesmo. O que me incomoda, é esse seu desejo de me atingir ainda mais, você
parece que vive em uma compulsão.
Vera: Eu só estou revidando o que você fez comigo.
Júlio: Eu nunca agredi você como você está me agredindo.
Vera: Por quê? Hum? Por que você não fez escândalos? Porque você não
mandou jogar a minha roupa toda fora, como eu fiz com você, hein? Porque
você não gritou? Por isso? Claro né, Júlio, não adiantava, eu era tão invisível,
tão sem importância, que nem isso, Júlio, você me dedicou.
Júlio: Você está sendo muito injusta.
Vera: Com certeza eu fui muito mais injusta comigo do que com você. Eu
joguei muita vida fora Júlio, muito.
Júlio: Eu acho que a contabilidade das nossas perdas não vem ao caso, não é?
Vera: Também acho! Quando é que você desocupar a casa?
Júlio: Me dê esse final de semana.
Vera: Tá bom. Esse final de semana, tá? Só esse final de semana, tá bom?
Tchau, Júlio!

Durante o diálogo, Vera mantem um tom de ironia e superioridade. Culpabiliza Júlio
pelas traições, como pelo seu silenciamento/ apagamento durante todos os anos de casada.
Vemos como Avelar coordena toda a família, até para Júlio sair da casa era preciso avisá-lo do
que estava acontecendo. Quanto à Júlio, este não percebe os tipos de agressões que Vera sofreu
ao longo dos anos, as traições, o distanciamento, a indiferença, a hostilidade. Enxerga apenas o
que ela está fazendo de concreto com ele, ações que podem ser vistas, ao contrário das
psicológicas que ela sofria. Quando Vera percebe que tem poderes, os utiliza contra Júlio, que
de algoz, torna-se vítima, pois ao invés de se reconstruir enquanto mulher, prefere atingir os
homens a quem ela amou, tornando-se vingativa e inconveniente, pois utiliza-se do seu dinheiro
para conseguir o que deseja.
Vera: Tudo de bom que aconteceu na sua vida foi através de mim, não é? O
que teria acontecido se você não me conhecesse, Hein Júlio? O quê? Com
muita sorte, né Júlio, você ia conseguir chegar ao quê? A um gerente de uma
das lojas do meu pai? Ao meu motorista?
[...]
Júlio: Você ainda sente necessidade de me pisar, Vera?
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Vera: Seria estranho se eu sentisse necessidade de te mandar flores, não é
Júlio?
Júlio: Talvez eu tenha realmente feito muito mal a você, ainda que sem
perceber. Você me tomou tudo. Você me tomou a minha casa, você tomou a
minha referência, até a minha referência você tomou ela pra você!
Júlio: Você vendeu a casa, Vera, ela não foi tomada
Vera: Você sempre me tratou como se eu tivesse ocupando o espaço que era
teu, você tinha tanta raiva, não é Júlio, você tinha tanta raiva de ter que gostar
de mim. De ter que fingir que era apaixonado por mim, porque no fundo, Júlio,
no fundo, no fundo, tudo, tudo que eu tinha, tudo, você achava que você
merecia, por nascimento! Que era seu por direito, por nascimento!
Júlio: Não faz mais sentido esse tipo de discussão entre nós, seja lá o que eu
tenha feito a você, você já me devolveu em dobro.
Vera: Você acha?
Júlio: Eu não tenho mais nenhuma conta pendente com você, Vera. Aliás eu
não me sinto mais ligado a você por coisa nenhuma! Pára de ficar tentando
fazer parte da minha vida, você não faz mais parte da minha vida. Eu não
quero mais ver você entrando na minha casa, abrindo a porta do meu quarto,
invadindo a minha vida. Chega! Você vai parar, você vai parar!
Vera: Vamos ver, vamos ver. Você me deve muita coisa. O que eu tirei foi só
uma candidatura, Júlio, seu sonho de candidatura. Você ainda me deve muito,
me deve todo esse dinheiro que você tem aí no seu bolso. Da onde é que veio
esse dinheiro, hein Júlio, da onde é que foi que veio?
Júlio: Sai do meu quarto Vera, Sai!
Vera: Você me jogou fora quando não precisava mais de mim. [...] Achou que
eu ia ficar chorando no analista, é? Nunca passou pela sua cabeça que eu
tivesse tanta força. Tanta força pra ir atrás do que você me vez e pagar na
mesmíssima moeda.
Júlio: Para com isso! Para com isso, Vera!
Vera: Seu aproveitador, oportunista, cafajeste - pega no braço dele e ele reage
dando-lhe um tapa na cara.
Júlio: Sai da minha frente, sai da minha vida!

Vemos que por meses Vera continuou perseguindo Júlio, com necessidade de revidar
tudo o que havia sofrido. Nesse momento, ele chega a reconhecer que deve ter feito muitas
coisas sem que percebesse, mas que já não tinha mais dívidas com ela. Vemos a incapacidade
do homem em compreender ou de reconhecer o que faz a uma mulher. Por outro lado, vemos
Vera ainda dependente da figura de Júlio, mesmo com toda a força que diz ter conquistado,
necessita tê-lo por perto. Uma relação tóxica, resultado de anos de casamento nefasto, em que
o respeito e a cumplicidade nunca estiveram presentes (Figura 132). Enquanto Júlio tem a
facilidade de se desprender desse relacionamento, a mulher não, permanece presa.
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Figura 132: Vera e Júlio
Fonte: Explode Coração (Globo, 1995)

As atitudes impulsivas de Vera são apresentadas em outras circunstâncias. Encontra
Gugu (Luiz Claudio Junior) vagando pelas ruas e resolve levá-lo para casa, adotá-lo, “achei na
rua, vou adotar. [...] Vou adotar um menino, esse aí, o Gugu”. Sua prima, Eugênia, fica
perplexa, pois Vera se distanciou do filho com a separação de Júlio, “ele que não olha pra mim.
Ele que não olha pra mãe dele, porque vocês conseguiram afastar completamente o Marcos de
mim!”. Demonstra um comportamento infantil e egoísta, pois responsabiliza o filho pelo
distanciamento. Do mesmo modo, deseja ficar com o Gugu sem sequer questionar seus
sentimentos, ou se possui uma família. É uma criança que considera bonita e quer para ela,
como se fosse uma mercadoria. Gugu acaba fugindo da casa de Vera e sendo encontrado pelos
amigos de Odaísa (Isadora Ribeiro).
Ao final, Vera encontra um novo amor e se casa, desde o início parece que é isso que
sempre buscava, um grande amor, uma paixão. Foi uma personagem dúbia, que inicialmente se
mostrava frágil e insegura, sedenta por uma nova vida. Constata a força e o poder que o dinheiro
lhe conferia, torna-se vingativa. Não sabemos se o desenrolar da história era o previsto, ou se
sofreu alterações diante da reação da audiência. Em todo caso, vemos uma mulher da elite se
sobrepondo aos homens que ela julga inferiores, mesmo Júlio, que se tornara um grande
empresário, era diminuído por ela por causa de origem humilde.

4.2 ANOS 2000: PERÍODO DE ÊXODO E ÊXITO

O Brasil adentra o século XXI tendo como presidente Fernando Henrique Cardoso
(FHC) e termina a década com Luís Inácio Lula da Silva (Lula) no poder. Entre 1995 até 2002
o país vivenciou três episódios de “crise cambial – 1998-1999, 2001 e 2002 – que foram
enfrentadas seguindo o receituário ortodoxo tradicional: assistência de liquidez do FMI, cortes
de gastos públicos e elevação nas taxas de juros” (BIANCARELLI, 2014, p. 273). Ainda que
inflação estivesse contida, o Brasil parara de crescer e o índice de desemprego era alto – 20%.
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As eleições de 2002 ocorreram em um contexto econômico complicado para Lula que
a venceu com 61% dos votos, ou seja, a maioria da população o elege após sucessivas derrotas
em disputas presidenciais, contudo o mercado financeiro e a elite mantiveram-se apreensivos.
Seu governo dá continuidade às políticas econômicas que vinham sendo feitas na
década de 1990 (FAGNANI, 2011). A taxa de desemprego que em 2003 era de 13,4% ficou em
2,4% em 2005, e o salário mínimo teve um aumento progressivo de 40% entre os anos de 2002
a 2006. Biancarelli, aponta o aumento na taxa de empregos formais e a elevação das operações
de crédito como “ingredientes fundamentas” para o crescimento do mercado interno.
Lula ampliou os programas de distribuição de renda, implementou o fome zero e o
bolsa família. Na educação, cria o Prouni, que concede bolsas de estudos à alunos de baixa
renda em instituições privadas. Cabe ressaltar que o sistema de cotas foi iniciado pela UERJ
em 2000 e adotado por outras universidades posteriormente. Em 2012, já no governo Rousseff,
é criada a lei de cotas (lei nº 12.711), regulamentada pelo decreto nº 7.824/2012.

Se de um lado sua política econômica favoreceu largamente os interesses do
capital financeiro nacional e internacional (garantindo elevada rentabilidade
mediante a manutenção de elevadas taxas de juros e viabilizando um lucro
bancário recorde) e do agribusiness, por outro, implementou uma série de
programas e iniciativas, direcionada aos segmentos mais pobres da população
brasileira e àqueles até então excluídos de algumas políticas (MARQUES,
MENDES, 2007, p. 16).

Diante de um mercado econômico forte, de empregos formais e auxílios sociais, o
mercado consumidor brasileiro se amplia, ocorre a ascensão da classe baixa, que vê seu poder
de compra aumentar, bens materiais e serviços que eram privilégios da elite se popularizam.
O sistema de cotas e o Prouni fizeram com que pessoas negras e/ ou de baixa renda
adentrassem pela primeira vez nas Universidades.
Lula termina seu segundo mandato em 2010 envolto à escândalos, como o do
mensalão, que resultou na demissão do ministro da casa civil, José Dirceu, e do petrolão. Porém,
consegue eleger a ministra da casa civil, Dilma Rousseff, para a presidência.
Dando continuidade aos assuntos que circulavam na sociedade brasileira lançamos um
breve olhar sobre as capas de Veja nos anos em que América (Globo, 2005) esteve no ar (Tabela
4). Vale ressaltar, que a revista Manchete foi descontinuada após o fim das empresas Bloch.
Na categoria governo/ economia vemos a era Lula sendo destaque: a corrupção,
membros do governo, mensalão e até a possibilidade de impeachment.
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Houve o interesse em abordar a violência contra e, no campo da cultura/
comportamento e consumo, vemos os produtos eletrônicos em alta, a traição virtual, a crise na
igreja católica, o espiritismo e a cultura indiana.
Na medicina permanece temas relacionados ao rejuvenescimento, ao corpo perfeito e
o avanço da ciência. A bissexualidade, a saúde sexual, bem como a diferença entre homens e
mulheres da década foram destaques.

Tabela 5: Alguns assuntos retirados das capas da Revista Veja nos anos de 2005/2006

As capas das revistas começam a registrar o êxodo dos brasileiros para os países
desenvolvidos nos anos de 1990, mas Margolis (1994, 1998, 2013) afirma que a emigração se
iniciou no final da década de 1980, ou seja, com o fim da ditadura militar, quando a economia
do Brasil encontrava-se em colapso. O censo norte-americano de 1980 registrou cerca de 44
mil brasileiros, “dos quais cerca de 60% encontravam-se em Nova Iorque, Nova Jersey,
Massachusetts, Florida e Califórnia” (MARGOLIS, 1994, p. 28). No governo Collor, o número
aumenta após sucessivos pacotes econômicos fracassados. Em sua pesquisa sobre brasileiros
em Nova Iorque, a autora afirma que a procura pela cidade se deve pela grande oferta de
empregos que requerem um baixo conhecimento do inglês e, que embora sejam considerados
de baixo nível, possuem alta remuneração. Dentre os motivos que levam à invisibilidade dos
brasileiros nos EUA, ressalta o alto número de imigrantes não-documentados, o medo/
desconfiança dos brasileiros para participarem do censo demográfico e a confusão em relação
à etnia. Uma das etnias nos formulários norte-americano é a hispânica, na qual o brasileiro não
se inclui, e outra é a latina, a qual pertencem, porém, o censo de 2010 especifica que os
brasileiros não são latinos, pois não se encaixam “na concepção geral do termo como é
entendido pelos norte-americanos. [...] A maioria [...] não sabe diferenciar língua e cultura dos
imigrantes vindos das diversas nações latino-americana” (MARGOLIS, 2013, p. 226).
Neste contexto, analisaremos a telenovela América (Globo, 2005).

4.2.1 Américas dentro da América

América foi ao ar às 20h, entre os meses de março a novembro de 2005, com 203
capítulos. Inicialmente dirigida por Jayme Monjardim, que foi substituído da direção geral por
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Marcos Schechtman. As personagens escolhidas para serem analisadas foram: Sol (Débora
Secco), Consuelo (Claudia Jimenez), Diva (Neuza Borges), Haydeé (Christiane Torloni), Helô
(Simone Spolatore) e Neuta (Eliani Giardini).

4.2.1.1 Sol

Sol (Deborah Secco) é uma jovem da classe média baixa, moradora de Vila Isabel,
subúrbio do Rio de Janeiro, que sonha em ter uma vida melhor e acha que para isso é preciso
se mudar para os Estados Unidos, “lugar da gente, mãe, é onde a gente tem a chance de ter
uma vida melhor. Aqui, eu sei que não vai ser! Aqui eu não vou andar pra frente nunca, mas
lá mãe, ninguém fica parado lá, quem menos anda, voa!”.
Quando criança, sua amiga Drica (Cris Vianna) mudou-se para a américa do norte com
a tia. Em correspondências com Sol, afirma ter uma ótima vida e a aconselha a sair do Brasil.
A jovem foi abandonada pelo pai e criada sozinha pela mãe, Odaléia, (Jandira Martini),
até o dia em que foram despejadas de casa. Neste dia, a mãe conhece Mariano (Paulo Goulart),
com quem se casa e tem uma filha, Mari (Camila Rodrigues). Odaléia trabalha como costureira
e Mariano é aposentado, tem mania de arrumação, passa o dia controlando a bagunça feita pelas
filhas e os gastos da casa.
A mãe não concorda com a vontade fixa da filha de sair do Brasil, para ela, Sol deveria
se casar. Porém, a jovem discorda, “pra ele me largar, com filho pela mão, que nem meu pai te
largou? Mãe, a senhora passou a vida inteira me colocando medo, falando que o amor só faz
estragar a vida da gente. Agora vai me dar incentivo?”. Na visão de Odaléia, o amor traz
problemas à mulher, que fica cega e ao final é abandonada pelo homem. Acredita que para um
relacionamento dar certo é preciso de amizade, não de amor. “Não precisa se apaixonar, perder
a cabeça como eu perdi pelo seu pai! Eu gosto do Mariano, eu tenho amizade por ele, a gente
casou, teve a Mari, deu muito certo, não deu?”.
Durante a manhã, Sol trabalha como vendedora na mercearia do Gomes, em seu bairro.
À tarde, trabalha como autônoma fazendo depilação e cabelo nas casas de suas clientes. As
dificuldades em trabalhar por conta própria são evidenciadas no primeiro capítulo. Após um
longo trajeto de ônibus para atender Irene (Daniela Escobar) em sua mansão, é informada que
não poderá realizar o trabalho, pois a cliente tem um almoço com o marido que havia esquecido
– “Ah! Desculpa, minha filha, é que é tanto compromisso que a gente sempre acaba ficando
um pouco atordoada às vezes”. Sol a informa que ela deverá arcar com os custos da depilação,
já que reservou o horário para atendê-la e teve de desmarcae dois clientes. Irene pega a carteira
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e dá o valor da condução à Sol, que imediatamente contesta a quantia, “e o do meu trabalho?
[...] Eu não fiz a depilação porque a senhora não quis, a senhora comprou a minha hora e eu
estou aqui. A senhora não fez porque não quis!”. Para a mulher, Sol é um tanto prepotente ao
falar com ela daquela maneira, “você é abusada, hein menina?”. A cena mostra as relações de
poder entre as mulheres, a cliente não apenas cancelou o trabalho de Sol na hora em que e jovem
chegou em sua casa, como fez questão de dizer que a pagaria - “eu pago, espero um minutinho,
eu pago!. Porém, ao lhe entregar o dinheiro, deu-lhe apenas o valor da condução, ou seja,
enxerga o trabalho de Sol como algo irrelevante, de menor valor. Entretanto, conhecendo o
valor de seu trabalho, a jovem solicita a quantia integral. Para Irene, a forma como Sol se dirigiu
a ela é inaceitável, como poderia falar e/ ou reivindicar coisas? Afinal, a relação de poder entre
as mulheres de classes distintas supõe que a mulher da classe baixa seja submissa à da classe
mais elevada.
No primeiro capítulo a protagonista é delineada, uma jovem disposta a conquistar os
seus sonhos e que não teme as adversidades. O visto para os Estados Unidos lhe é negado pela
terceira vez, causando-lhe revolta. Decide questionar o funcionário do consulado americano,
que aciona a segurança:
Não, por que eu não posso pros Estados Unidos? O que foi que eu fiz? Por
que que eu não posso ver a minha amiga, por que eu não posso conhecer o
lugar que eu quero conhecer? Tem anos que eu junto pra fazer essa viagem,
que eu economizo, deixo de gastar com uma porção de coisas que eu quero
pra mim! Não, tem que ter um motivo pra vocês estarem me embarreirando, o
que foi que eu fiz? Você cismou comigo, hein? É, é? Eu tenho cara de
terrorista? Tem que ter um motivo, eu quero saber o motivo? [...] Por que todo
mundo pode ir e eu não posso? Já entendi. Foi só uma porta que se fechou.
Não sou filho de pai assustado não, eu sei que a chapa está quente pra mim,
mas não é agora que eu vou amarelar. Licença! (Personagem Sol).

No discurso de Sol vemos alguns dos motivos que levam o consulado a negar o visto
a um brasileiro: a falta de comprovação e/ou de renda suficiente para realizar uma viagem de
turismo e a ideia de que se a pessoa não dispõe de muitos bens, possui a intenção de permanecer
na ilegalidade. Para ir aos Estados Unidos a turismo, país do consumo/ consumismo, é preciso
de dinheiro para que lá possa gastar. No discurso de Sol vemos o interdiscurso e a polissemia
quando pergunta se tem cara de terrorista. A telenovela se passa em 2005, logo após o atentado
de 2001 às torres gêmeas, em Nova Iorque, que criou pânico entre os norte-americanos, além
de fazer com que o governo elevasse a segurança nos aeroportos e aumentasse o rigor na
concessão de vistos à imigrantes, em especial, aos árabes/ muçulmanos.
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Sol decide conversar com Alex (Tiago Lacerda), homem que organiza grupos para
realizar a travessia pela fronteira do México e cobra U$ 5.000,00 pelo trajeto completo, do
Brasil aos Estados Unidos. Sem a quantia necessária, vai até Boiadeiros pedir dinheiro
emprestado para sua madrinha, a viúva Neuta (Eliane Giardini), que lhe concede o valor
desejado. Durante a viagem, conhece o peão Tião (Murilo Benício) e se apaixonam à primeira
vista, porém fala para o rapaz sobre o seu sonho e que não o abandonará por paixão alguma.
Viaja com um grupo de brasileiros para o México, onde fica em uma casa, em uma
cidade fronteira com os EUA, até o dia de realizar o percurso. Por três vezes é pega pela polícia
norte-americana e, na última, é deportada para o Brasil (Figura 133).

Figura 133: Sol tentando atravessar a fronteira ilegalmente
Fonte: América (Globo, 2005)

Volta ao país inconformada, dias depois seu padrasto adoece e a família descobre que
ele precisará passar por uma cirurgia. Sol fica revoltada com o descaso dos hospitais públicos
brasileiros, “se eu tivesse nos Estados Unidos, ele já ia tá com direito ao quarto, ao
atendimento, a tudo! Todo mundo lá tem direito a tudo mãe, hospital, atendimento, tudo!”. O
discurso de Sol traz a desinformação que muitos brasileiros possuem a respeito do sistema de
saúde norte-americano, que não é público e só dá direito a utilizá-lo se a pessoa tiver plano de
saúde ou puder arcar com as despesas.
Se, inicialmente, Sol desejava ir para os Estados Unidos para ter uma vida melhor,
percebe que precisaria viajar para salvar a vida do padrasto, pois a família não teria condições
de arcar com seu tratamento no sistema privado de saúde. “Muitos imigrantes brasileiros que
chegam nesse país são target earners, imigrantes que trabalham para guardar dinheiro e mandálo de volta para casa”64 (MARGOLIS, 1998, p. 13, tradução livre).

64

“Many Brazilian immigrants who come to this country are target earners, immigrants who are working to save
money to pay back to some specific item back home” (MARGOLIS, 1998, p. 13).
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Enquanto está no Brasil, reencontra Tião e chegam a marcar a cerimônia de
casamento, mas no dia, Sol desiste de se casar com seu grande amor para dar continuidade aos
planos de atravessar a fronteira rumo à América. “Não sou mulher de ficar correndo atrás de
homem não, tá? Eu tenho uma meta na minha vida, eu sei que eu chego lá, pode até demorar,
mas eu chego lá. Não vou dar ré nos meus sonhos não. O meu sonho não é você tá, Tião , nunca
foi. Você sabe qual é meu sonho, não sabe ? Ir para os Estados Unidos!”.
Recebe uma proposta de Alex para atuar como mula, levando drogas em seu corpo,
mas a recusa imediatamente. Entretanto, enganada por ele, leva um colar que seria um presente
para a mãe do rapaz, mas no interior do pacote foi inserido drogas. Desta vez, fazem a travessia
a pé, pelo deserto, um trajeto difícil, em que o grupo se depara com um cadáver e uma das
mulheres, que carregava drogas no estômago, passa mal e tem de se entregar à polícia para não
morrer. Sol chega a Miami e é presa por tráfico de drogas. Na prisão, à espera do ônibus que
levaria os imigrantes, consegue fugir pendurada debaixo de uma van que estaciona em um
depósito. Neste, se esconde dentro de uma caixa que é enviada ao professor Ed (Cacio Ciocler).
Ao abri-la, se surpreende ao se deparar com um uma mulher, que foge.
Sol vai até o endereço fornecido por Drica, é informada de que sua amiga não trabalha
mais na boate e, que além de dançarina, era garota de programa. A partir do momento em que
está “livre” em Miami, Sol começa a trabalhar em diversos estabelecimentos como faxineira,
garçonete, entre outros (Figura 134). Enfrenta diversas dificuldades por não compreender o
idioma e não possuir documentos, recebe menos do que os trabalhadores documentados e não
consegue se comunicar com os patrões. Na lanchonete em que trabalhava conhece outra
brasileira, de Governador Valadares. Adoece, se atrasa para o trabalho e constata que foi
imediatamente substituída.
Sol: Ela botou outra pessoa pra limpar no meu lugar só porque eu cheguei
atrasada? Mas estava doente!
Empregador: Here, take the money.
Sol: Escuta, eu não.... I não go this time, ok? Because I’m very bad!
Empregador: What she is saying? (O que ela está dizendo?)
Colega de trabalho: She saying she was sick. (Está dizendo que estava
doente?).
Empregador: Sick? Too bad for her. Take your money. (Doente? Pena por
ela. Pegue o dinheiro!).
Sol: Amanhã, tomorrow I’m volta, volta what time?
Empregador: No time, you are fired. Never! (Nada de horário, está
despedida! Nunca!)
Sol: Never eu sei o que que é, never é nunca! Ela está me demitindo porque
eu cheguei atrasada? Eu estava doente!
Colega de trabalho: Aqui não tem essa de ficar faltando, Sol, seja por que
motivo for. Ninguém quer saber da sua vida, eles botam logo a fila pra andar.
Ainda mais ilegal!
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O discurso entre as três mulheres mostra as diferenças nas relações trabalhistas e
culturais entre os dois países. Por parte dos americanos, vemos o rigor com o trabalho e a
indiferença quanto aos problemas pessoais do trabalhador, o que para os brasileiros pode ser
visto como falta de empatia. O comportamento de Sol, por sua vez, demonstra relaxo,
desinteresse e/ ou falta de comprometimento na visão dos americanos. O trabalho é pago por
horas e, em alguns casos, não há vínculo trabalhista - a pessoa pode ser substituída sem nenhum
aviso. Como o trabalhador recebe por hora, se faltar, não receberá o dinheiro. Ao contrário do
Brasil, cujo não comparecimento ao labor, por motivos de saúde, não pode ser descontado,
desde que entregue o atestado médico, garantias conferidas pelas leis trabalhistas.
Ao trazer uma personagem de Governador Valadares, Perez traz o discurso sobre o
início da emigração de brasileiros para os EUA. O interesse pela cultura americana ocorre nos
anos de 1950, quando uma empresa norte-americana foi contratada para construir uma ferrovia
em Minas Gerais e cria uma vila para os funcionários em Governador Valadares. Os moradores
locais se encantam com os produtos de utilidade doméstica que ainda não havia no Brasil
(MARGOLIS, 2013). A cultura americana fica impregnada no DNA dos valadarenses e tornase memória coletiva daquela da região (CNN, 2020).
Na década de 1960, as escolas de inglês da cidade preparam os primeiros moradores
pertencentes à classe alta para intercambio, retornavam à cidade com grandes histórias sobre a
terra do tio Sam. Em 1980, o perfil dos imigrantes se modifica, pessoas com apenas ensino
fundamental são atraídos pela promessa de uma vida melhor e partem para os EUA pela
fronteira do México.

A histórias de Governador Valadares faz parte da imigração dos

brasileiros nos Estados Unidos, e, como veremos no próximo capítulo, faz parte também de
Boston.
Sol entra em contato com a família e deixa Mariano inconformado ao saber que ela
está trabalhando com faxina.

Mariano: Sol, você está bem, Sol? [...] Bem como? Você tá trabalhando onde,
morando onde? O quê? Não, não, você não tem que se sujeitar a isso filha,
volte pra casa, volte imediatamente!
Sol: Mariano, tenta escutar, eu sei que eu nunca lavei chão aí no Brasil, mas
aqui todo mundo lava, entendeu? Se precisar, lava, não é vergonha pra
ninguém. Você consegue entender?
Mariano: Mas não foi pra isso que você saiu de casa, minha filha! Foi pra
isso? Foi pra melhorar de vida, não é? Você acha que isso é melhorar de vida?
Sol: Não, mas isso é só o começo. Eu sei que eu vou ter um monte de
oportunidade, um monte de chances. Eu já conheci um monte de pessoas
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bacanas aqui. Eu tô até morando, dividindo apartamento com uma menina que
é brasileira também.

Para o padrasto, ir para os EUA para lavar chão, trabalhar em empregos considerados
subempregos no Brasil não é sinônimo de ter uma vida melhor, pois a jovem estaria se
sujeitando a coisas que ela nunca precisou fazer. Entretanto, Sol sabe que, estando ilegal, estes
são os empregos destinados à imigrantes não-documentados, mas não se lamenta, pois a quantia
obtida com os trabalhos é maior do que a que recebia no Brasil.

Figura 134: Sol em diversos trabalhos: lanchonete, faxineira e dançarina
Fonte: América (Globo, 2005)

Começa a trabalhar como dançarina em uma boate de/ para latinos, recebe uma
proposta para sair com um homem e ganhar U$ 300,00. Ao constatar que era para fazer
programa fica indignada e não aceita, “de jeito nenhum, você tá maluca? [...] Só que eu não
vou fazer programa [...]. Programa eu não faço! [...] esse tipo de grana eu não quero, não
preciso nem pensar nisso, tá? Nem pensar!”. Margolis (1994, 1998) aponta que além dos
trabalhos “típicos de imigrantes”, há um nicho específico de trabalho destinado às brasileiras,
que é a de gogo dancers, em que mulheres são contratadas para dançar seminuas em bares trabalho de longas horas em um ambiente exclusivamente masculino. Recorrem a este trabalho
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pela remuneração, “é a carreira mais lucrativa disponível para as imigrantes brasileiras”

65

(MARGOLIS, 1998, p. 67, tradução livre). Porém, ficam expostas a assédio de clientes e de
funcionários dos estabelecimentos. Algumas optam pela prostituição ou conquistam um sugar
daddy, homem mais velho disposto a sustentar uma jovem mulher.
Com o tempo, Sol percebe que a vida não é tão fácil como imaginava e/ ou como lhe
falaram. Para conquistar seu espaço terá de trabalhar muito e abdicar de outros sonhos, da
família. Em pouco tempo, desconstrói a imagem de país colorido, cheio de oportunidades e
alegrias. Em conversa com uma amiga, diz:

[...] quando você chegou aqui nos Estados Unidos você imaginava que era
assim como é? Porque antes d’eu chegar eu ficava sonhando com aquelas
cores, sabe? Um monte de luzes, eu imaginava que eu ia descer, assim, no
meio de um monte de néons, de luzes piscando, tudo colorido, tudo luminoso,
brilhante, como se fosse um sonho de verdade! Igualzinho o sonho que eu
sonhava quando eu era pequenininha (Personagem Sol).

Constata que prosperar naquele país não seria algo tão fácil como parecia, que o “sonho
americano” era árduo, principalmente para os não-documentados.
Reencontra Ed, começa a trabalhar como diarista em sua casa e se tornam amigos.
Decide questioná-lo se não tem interesse em ajudá-la a conseguir o green card. “Ed, eu tô
procurando uma pessoa pra casar comigo, pra eu ganhar o green card. Pra eu poder ter os
direitos de um residente legal. Não, eu não estou te pedindo nada de graça não, Ed, eu tenho
dinheiro pra isso”. Para o imigrante não-documentado, uma das vias mais rápidas para se
legalizar é via casamento com um norte-americano, que lhe garante a possibilidade de receber
o documento de permanência, já que os trabalhos que realizam não possuem o status necessário
para solicitarem tais documentos.
Sol e Ed se casam, mas ela acaba sendo deportada para o Brasil grávida. A criança
nasce com uma doença congênita, sem alternativas e dinheiro, Sol a entrega ao pai para que ele
a levasse aos EUA para realizar a cirurgia. Desesperada com a possibilidade de o filho morrer
sem que ela o veja pela última vez, resolve fazer a travessia com coiotes, desta vez, pelo mar.
Foram dias de horror, em que as pessoas passaram sede e fome. Consegue chegar aos EUA
antes da cirurgia do filho, mas é denunciada e deportada logo após a melhora da criança. Ao
adentrar o avião que a levaria para o Brasil, se depara com o marido e filho, que partem para o
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“[...] gogo dancing is still the most lucrative career track available to Brazilian immigrant women”
(MARGOLIS, 1998, p. 67).
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Brasil para viveram juntos.
Sol é uma mulher forte e determinada, não deixa que o amor que sente por Tião a
impeça de correr atrás de seu sonho. Sempre se posicionou a respeito do que desejava e do que
acreditava ser injusto. Entretanto, com o desenrolar da narrativa se transforma em uma mulher
insegura, cheia de medos e lágrimas, pois não conseguia esquecer seu grande amor. Conforme
exposto no capítulo 3, após grupos de discussão, em que os receptores manifestaram seu
descontentamento a respeito da trama, os rumos de Sol foram alternados, até o diretor geral foi
substituído. A relação entre Sol e Ed tornou-se destaque, suas ambições foram trocadas pelo
amor incondicional à família, motivo que a fez a regressar aos EUA com intuito de obter
dinheiro para o tratamento do padrasto. Termina a telenovela ao lado de Ed, aquele que esteve
sempre ao seu lado nas horas difíceis e com quem teve um filho.

4.2.1.2 Consuelo

Consuelo (Claudia Jimenez) é proprietária de uma pensão em Miami, que recebe
principalmente imigrantes latinos. É uma mexicana, não-documentada, que foi para os EUA,
escondida dentro de um caminhão de legumes, atrás do marido. Ao chegar no país constata que
ele havia morrido.
As coisas no México estavam muito difíceis pra nós, Ramon sem trabalho, as
panelas vazias. É muito difícil ver suas filhas precisando de tudo. [...] Uma
mulher sem marido não é fácil não. Daí eu pensei, eu vou atrás dele. Sim, por
que Ramon sempre foi muy bonito, muy guapo. Com aquelas costeletas,
aquele bigode. Lá concita não muy grande, porém cumpridora. [...] tem muitos
homens que chegam aqui e se casam de novo, enganam a mulher de lá e a
mulher daqui. Aí eu pensei, se o Ramon está achando que vai começar uma
vida nova sem mim, ele está muito enganado! (Personagem Consuelo).

No diálogo acima, Consuelo expõe os motivos que fizeram com que ela e o marido
fossem para os EUA, o casal se viu sem dinheiro e desempregado durante uma crise no México.
Primeiramente, o marido partiu sozinho para os EUA, onde trabalharia até conseguir o dinheiro
para atravessar toda a família. Sem notícias de Ramón e com medo dele ter constituído uma
nova família, Consuelo partiu em sua busca. Gloria Perez apresentou três realidades nesse
discurso: a crise econômica que faz com que uma pessoa deixe seu país de origem atrás de
outras oportunidades em país estrangeiro; a partida inicial de um chefe da família, que após
conseguir dinheiro buscará os demais membros; e a possibilidade de um homem constituir um
novo lar após anos de trabalho e sozinho no estrangeiro. Pelo discurso, vemos também traços
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da personalidade de Consuelo, é forte, determinada, engraçada e ciumenta, poderíamos dizer
que passional, ela representa bem um estereótipo do latino-americano (Figura 135).

Figura 135: Dona Consuelo
Fonte: América (Globo, 2005)

Após anos de trabalho, consegue dinheiro para atravessar a irmã, Mercedes (Rosi
Campos), e as filhas, Rosário (Fernanda Paes Leme) e Inezita (Juliana Knust). Ao chegar em
Miami, a irmã fica deslumbrada com a cidade, começa a se vestir com roupas espalhafatosas e
sonha em encontrar um marido americano. A filha Inezita (Juliana Knust) passa a frequentar a
escola e a mãe lhe orienta: “Inezita, não me fale com estranhos na rua e respeite o seu professor.
Come o que tiver pra comer e não reclama! Nossa Senhora de Guadalupe te proteja, minha
filha”. A fala de Consuelo é a de uma mãe dedicada e que carrega sua cultura, como sua devoção
à santa mexicana. “Por que está no Estados Unidos tem que deixar de ser mexicana?”.
Inezita passa a ser excluída pelos colegas de sala de aula, por causa de suas roupas e
costumes. Escondida da mãe, começa a usar “roupas norte-americanas”, como a calça jeans de
cós baixo. É uma boa aluna, deseja ir para a universidade, mas é informada por Consuelo que
isto não será possível, pois é uma imigrante não-documentada.

[...] Eu não tenho do que reclamar desse país. Eu cheguei aqui, construí a
minha vida, construí alguma coisa pra deixar pra vocês, só que uma hora ou
outra a gente sempre é lembrada que aqui não é a nossa terra, Inezita! E aqui
não é a nossa casa, meu bem. [...] Não, Inezita, não é, e esse é um dos
momentos onde você vai ser lembrada disso. Na hora de entrar na
universidade você vai perceber que sem os documentos não adianta eu ter
dinheiro. Eu já me informei, minha filha. Você não pode entrar pra faculdade
porque você é ilegal (Personagem Consuelo).

Mais uma vez, através da personagem de Consuelo, Gloria Perez destaca situações
encontradas por imigrantes, em especial, os não-documentos. A primeira é questão cultural,
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muitos permanecem ligados aos seus costumes/ tradições, enquanto outros, como Inezita e
Mercedes, acabam por mesclá-los com o da região local – interculturalismo.
A impossibilidade de um não-documentado adentrar uma universidade norteamericana, mesmo tendo dinheiro para pagá-la, expõe conflitos que os filhos destes imigrantes
passarão. Como borra a percepção de que este é um país para todos, uma terra que oferece
oportunidades iguais de crescimento. A exclusão dos não-documentados ao acesso universitário
expõe o lugar que lhes é destinado dentro dessa sociedade: sempre às margens, invisíveis.
A saudade daqueles que partiram e não podem visitar a terra de origem, seus
familiares, pois seriam impedidos de regressar aos Estados Unidos também foi exposta pelas
falas de Consuelo.
Eu não tô reclamando, eu não tô reclamando, minha irmã. É que às vezes o
coração aperta, sabe? A gente sente falta de ouvir a nossa língua, as nossas
músicas. Você vai entender isso daqui a pouco, é que você chegou agora. A
gente sente falta até do que a gente implicava lá em Durango. Eu acho que se
a gente soubesse que ia ser tão difícil... eu não teria atravessado esse deserto.
[...] E vou te dizer mais, nem todo mundo encontra o que veio buscar aqui não.
Isso é que é triste! (Personagem Consuelo).

A personagem narra a dificuldade que foi de se estabelecer no novo país, bem com o
fato de que nem todos se adaptam ou conseguem o que desejavam. A falta que sentem de
pequenas coisas, que eram imperceptíveis ao cotidiano e são ressignificadas quando distantes
da sua cultura de origem.
É na pensão de Consuelo que se destacam as diferenças culturais entre os latinoamericanos, entre os brasileiros e mexicanos. Festas tradicionais do México, como o dia dos
mortos, são celebradas no local, junto com culinária, sempre com “muito chili”. Consuelo tem
pavor de comidas norte-americanas, como a pasta de amendoim (peanut butter), sempre
surpreende seus clientes brasileiros com as suas comidas (Figura 136).

Jota: Mas eu vou dizer uma coisa, eu vejo sempre, ó, mas me impressiona.
Vocês mexicanos comem demais de manhã, meu Deus do céu! É pão,
tortilhas, huevos revueltos, arroz, feijão... Se eu for contar isso lá no Brasil o
pessoal não vai acreditar!
Mercedes: E no Brasil, como é que que é o café da manhã?
Jota: Ué, pãozinho, café com leite, pedacinho de queijo com uma geléia.
Consuelo: Só?
Jota: Como só dona Consuelo?
Consuelo: Credo, se eu como só isso de manhã eu perco até o chilli!
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Figura 136: Consuelo e Mercedes na cozinha da pensão
Fonte: América (Globo, 2005)

Ao final, Consuelo obtém a documentação ao se casar com Jota (Roberto Bonfim),
brasileiro, motorista de carro particular em Miami. Este adquiriu o Green Card pelo sistema de
loterias norte-americano.

4.2.1.3 Diva

Dona Diva (Neuza Borges) é uma mulher negra, moradora do bairro de Vila Isabel,
mãe zelosa de Feitosa (Aílton Graça). Viveu pelo filho, por quem fez tudo e cobrava fidelidade.
Acreditava que podia interferir em sua vida, escolher seus amigos e amores, tudo em nome de
uma super proteção. Se o filho fazia algo que a desagradava, recorria às chantagens emocionais
(Figura 137):

Eu não tenho nada que falar com você, você se revelou um filho muito do
ingrato! Depois de tudo que eu fiz por você Feitosa? Depois tudo que eu sofri?
Porque se tem uma mãe que se sacrificou por um filho na face da terra, essa
mãe tá aqui, fui eu, fui eu! Isso desde o parto, porque desde que você nasceu,
que você está querendo me matar! Foram dias e dias naquele hospital,
perdendo sangue. E por quê, pra quê? Pra você poder nascer! Trabalhei feito
uma condenada, larguei tudo, larguei minhas boates, larguei meus bailes,
larguei minha gafieira! Os namorados que eu tive foram todos se casando e eu
acabei ficando aqui sozinha, sozinha e por quê, pra quê? Pra te criar, pra te dar
boa vida! Agora pra quê? Pra você trocar a sua mãe pela primeira piranha que
você encontra pela frente? (Personagem Diva).
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Figura 137: Dona Diva e Feitosa
Fonte: América (Globo, 2005)

Era uma personagem caricata e utilizava-se de um humor ácido. Era a fofoqueira do
bairro, sabia de tudo e de todos. Uma mulher forte e determinada quando se tratava de proteger
o filho, “mas ele não é doido de me desafiar! Eu já falei pro Feitosa que se eu encontrar ele
na rua com aquela loura falsificada é o meto-lhe o bofete” (Figuras 138 e 139).

Figura 138: Dona Diva
Fonte: América (Globo, 2005)

Figura 139: Diva e as amigas do bairro
Fonte: América (Globo, 2005)

Para ela, Islene (Paula Bulamarque) não era a namorada ideal, pois não possuia o
comportamento que julgava adequado para uma mulher, além de possuir uma filha. Entretanto,
Feitosa era apaixonado pela namorada, uma mulher independente, que não aceitava a
intromissão da sogra em sua vida, nem na de Feitosa, o que gerava constantes conflitos entre
elas.
Feitosa: Todo mundo quer casar, ter a sua casa e a sua família.
Diva: Ah, mas falando assim até parece que você não está em casa, não tem
mãe, não tem família?
Feitosa: Ô dona Diva, eu tenho a senhora, minha mãe, mas eu também quero
me casar, ter minha mulher, meus filhos.
Diva: Ué, mas você já está com essa ideia na cabeça, Feitosa?
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Feitosa: Estou na casa dos 30, né mãe? Está na hora mesmo de começar a
pensar em aquietar.
Diva: Mas que não seja com essa lambida essa Islene. Arrume pelo uma moça
que preste!
Feitosa: A senhora implicou mesmo com a Islene, né mãe? A Islene é uma
moça muito bacana, se a senhora conhecesse ela de perto a senhora ia ver.
Diva: Não escuta sua mãe e você vai ver o que te espera ao lado daquela vadia!
Isso, casa, casa com ela e vai chorar na cama que é lugar quente. Casa com ela
e eu lavo as minhas mãos!

Pela conversa entre mãe e filho vemos sua preocupação com a possibilidade do filho
se casar, principalmente com Islene, a quem só se referia utilizando adjetivos pejorativos. Dona
Diva consegue separar o casal, arruma uma mulher que considera perfeita para o filho e que
achava que podia controlar, Creuza (Juliana Paes). Ao final, descobre que a mulher seduzia e
dormia com vários homens, deixando Feitosa arrasado. Para ver o filho feliz novamente, pediu
perdão a Islene, que acaba se casando com o rapaz.

4.2.1.4 Haydeé

Haydeé (Christiane Torlone) é uma mulher rica, elegante, casada com Glauco
(Edson Celulari), com que teve Raíssa (Mariana Ximenes). Não trabalha, vive em função da
família e de fazer compras com a amiga Irene (Daniela Escobar). Miami é a sua segunda morada
e sempre que acha necessário, vai para a Florida respirar novos ares.

Meu amor, você tem sido um marido maravilhoso para mim! Você merece
muito mais atenção do que eu tenho te dado. Aliás, a minha vida merece mais
atenção. Eu vou sair desse círculo vicioso de viver deprimida, de tomar
remédio. Eu vou procurar um psiquiatra novo, juro! Eu vou procurar um outro
tratamento. Aliás, a nossa Raíssa me ajudou a enxergar tudo isso melhor e a
tomar essas decisões (Personagem Haydeé).

Presume ter o casamento e a família perfeita, mas vive deprimida (Figuras 140 e 141).
Não considera a possibilidade do marido ter uma amante até flagrá-lo com uma mulher. Ao
questioná-lo nega e diz que a mulher só pode estar, mas depois inventa uma desculpa para a
situação. “[Ele] nega Raíssa! Nega o que eu vi, nega o que a Irene viu, ele me trai e ainda me
faz de burra? Quer me convencer? As pernas, aquele pé naquele salto alto, as mãos que eu vi
ele beijando a poucos metros de mim, tudo aquilo é ilusão de ótica!”. No discurso com a filha,
vemos a revolta de Haydée em ter flagrado o marido com outra e a raiva por ele distorcer e
negar o acontecimento.
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Figura 140: Haydée e Glauco
Fonte: América (Globo, 2005)

Figura 141: Haydeé e Raíssa
Fonte: América (Globo, 2005)

Sempre que se vê pressionada, angustiada e/ou deprimida, Haydée rouba pequenos
objetos. Envergonhada, não consegue compartilhar o problema com ninguém, nem mesmo com
seu psiquiatra. “Quando é que Isso vai parar? Por que é que eu preciso disso? Dessa espécie
de droga, essa sensação…”. Por meio da personagem, Gloria Perez traz a cleptomania para o
debate social, expondo a doença, que não faz distinção de cor ou classe social. Haydeé não
precisa furtar, pode comprar o que desejar, mas gosta da sensação do perigo, da adrenalina, do
prazer que sente ao pegar pequenos objetos.
Ao abordar a doença, Perez lança luz a outro tema, que é o preconceito de classe e
raça, pois quase todos os furtos recaem sobre funcionários, sobre as pessoas mais pobres, como
a empregada doméstica ou motorista negro. Ninguém é capaz de desconfiar que autora dos
furtos possa ser uma mulher rica e branca.
Feitosa (Aílton Graça), seu motorista, é acusado de roubo ao sair de uma loja, de um
shopping da classe alta, com as sacolas de compra da patroa, que teria colocado um objeto sem
pagar. Foi abordado e agredido pelos seguranças do shopping e encaminhado para a delegacia.

Haydeé: Não, não ele é meu motorista, eu me responsabilizo por ele!
Feitosa: Dona Haydeé, eu nunca peguei nada de ninguém! Eu não sei como é
que foi isso não, dona Haydeé!
Haydeé: Calma Feitosa, calma. Doutor, da licença, o que que está
acontecendo?
Raíssa: Mas como é que aquele perfume foi parar naquela sacola?
Feitosa: Eu não sei, só se alguém jogou lá dentro pronto porque eu não vejo
outra saída.
Raíssa: Tudo bem Feitosa, todo mundo erra.
Feitosa: A senhora não me conhece dona Raíssa. Eu não fiquei nem meio
minuto ali dentro da loja! Olha, eu fui lá, entreguei o relógio pra dona Haydeé,
peguei a sacola dela e já tava indo pro carro. Quando eu cheguei na porta da
entrada o alarme apitou, aí o segurança veio e revistou, queria saber o que tava
dentro da sacola.
Haydeé: Pronto Feitosa, está tudo resolvido, nós podemos ir.
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Feitosa: Dona Haydeé, a minha ficha vai ficar suja, é uma injustiça muito
grande.
Haydeé: Você não vai ser prejudicado, Feitosa, isso eu te garanto! Você vai
sair muito limpo dessa história.
Feitosa: Dona Haydeé?
Haydeé: Eu prometo, eu prometo isso pra você, confia em mim?
Feitosa: A senhora acredita em mim? Acredito Feitosa, eu acredito em você.

As cenas mostram as relações de poder entre as classes, Feitosa, negro e motorista é
abordado de forma agressiva pelos seguranças do shopping. Na delegacia, ninguém acredita em
sua versão, nem a filha de Haydeé, que resolve o problema rapidamente com o delegado. Em
nenhum momento, Feitosa questiona ou dúvida da patroa, sente-se humilhado pelo que
aconteceu e teme perder o emprego.
Em uma das viagens que faz a Miami, encontra Tony (Floriano Peixoto), seu primeiro
grande amor, “vendo você agora, eu percebo que eu desisti de sonhar!”. Após o encontro ela a
começa a questionar sua vida, seu casamento, sua felicidade. “O seu pai traiu todas as razões
que me fizeram casar com ele, optar por ele, ser fiel a ele esses anos todos. O casamento
perfeito, o chão pra minha estabilidade emocional, que eu pensava que eu tinha. Tudo isso não
existe, tudo isso é uma mentira!”; “Nós estamos pousando para uma fotografia, eu me sinto
presa a um álbum de casais nota mil, tudo muito arrumadinho, tudo muito perfeito, mas falta
vida, falta verdade!”.
A relação com Tony vai se conturbando, se veem apaixonados, mas ela não pensa em
deixar o marido para viver outro amor. O homem chega a segui-la e retirá-la a força de um carro
para depois dizer que a ama, vemos o ciúme e a violência serem justificados pelo grande amor.
Ao final, Haydeé se divorcia, trata da doença com o psiquiatra e vai viver com o Tony.
A personagem é uma mulher frágil e insegura, apesar de todo o poder que o dinheiro lhe dá.

4.2.1.5 Helô

Helô (Simone Spoladore) é uma jovem advogada, que deixa o escritório de advocacia
para acompanhar o marido Neto (Rodrigo Faro), nos Estados Unidos, durante o período em que
estiver estudando medicina. “Eu não estou abandonando nada, eu continuo sendo advogada,
continuo sócia do escritório, tudo vai estar esperando por mim quando acabar a sua bolsa.
[...] Eu sei que vai ser bom pra nós essa viagem” (Figuras 142 e 143)
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Figura 142: Helô deixa o escritório em que trabalhava Figura 143: Neto, Helô e Rique
Fonte: América (Globo, 2005)
Fonte: América (Globo, 2005)

Em Miami, vão morar na pensão de Dona Consuelo (Cláudia Jimenez). Com o passar
dos dias, Helô começa a se questionar se tomou a decisão certa. Enquanto seu marido chega em
casa cheio de novidades, sente-se vazia, pois passa o dia caminhando em shopping ou
conversando com a dona da pensão, sem nada importante para fazer. “Se eu soubesse que eu ia
passar por tudo que eu estou passando aqui não tinha vindo”.
O casal representa uma outra realidade vivida por imigrantes, dos que vão para os
Estados Unidos para estudar, ganham bolsas de estudo e passam o dia desenvolvendo suas
pesquisas nas universidades, muitos vão acompanhados do cônjuge, que recebe um visto
específico, que não lhe dá direito ao trabalho, ou ao estudo. Em geral, pertencem à classe média
ou média alta brasileira, preferem viver da bolsa recebida a trabalhar de maneira ilegal, que
poderia colocar em risco a manutenção do benefício e gerar problemas futuros com a imigração.
Além da sua dificuldade de adaptação, “é uma cultura muito diferente da nossa [...].
Você vai para os Estados Unidos a passeio, você acha que tudo é muito parecido, muito
familiar, mas se você vai pra morar, aí é que você sente a diferença”, enfrenta problemas com
a adaptação do filho, Rique (Matheus Costa), principalmente na escola.

Helô: Mas uma criança, não sou uma criança, ninguém pode sair de uma
cultura e se adaptar de cara com um modo de vida completamente diferente.
Nós só estamos pedindo um pouco mais de paciência com Rique, Miss May.
May: Não, estão pedindo para que eu mude as diretrizes da escola, para que
o adapte as diretrizes da escola aos costumes da sua família.
Helô: Não, não é isso...
Neto: Nós só estamos pedindo uma transição mais suave é só isso, Miss May.
Helô: É que o Rique tá assustado, ele não quer frequentar a escola, ele tá com
medo da escola, com medo dos professores.
May: Com medo de mim, a senhora quer dizer.
Neto: É, o Rique tem medo particularmente da senhora..
Helô: Neto...
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Neto: Helô, a gente tá aqui pra resolver o problema, não é? Então vamos ser
claros logo de uma vez.
May: Tem razão, Ms. Neto, vamos ser claros. Em primeiro lugar não estão
no Brasil, estão nos Estados Unidos, parece que não estão muito conscientes
disso. A missão de dizer a uma criança que ela está num país diferente é dos
pais, não da escola. Quando vocês levam seus filhos à casa de um
desconhecido avisa o que eles podem e o que eles não podem fazer, não é?
Não esperam que a rotina da casa seja completamente alterada para se adaptar
aos costumes seu filho.
Helô: Claro que não.
May: Isso é educar. É ensinar uma criança respeito pelos outros, pelo espaço
dos outros, pela privacidade dos outros. [...] Em segundo lugar, essa não é uma
escola para latinos, os senhores podem ver que existem pouquíssimas crianças
latinas aqui. Existem muitas escolas que incentivam a matrícula de filhos de
imigrantes, esse não é o nosso caso. E sendo mais franca ainda, devo admitir,
que por mim não aceitaria.
Neto: Bom, isso nó já percebemos.

Não apenas por esse diálogo, mas em muitos outros que se passam entre os pais e a
escola, a diferença entre a cultura norte-americana e brasileira é exposta. A relação cheia de
afetos é questionada por Miss May, é preciso respeitar o espaço do outro, a privacidade. Ao
ouvir de Helô que não tem interesse que o filho deixe sua casa aos dezoito anos para morar
sozinho, Miss May fica indignada: “Mas é uma vergonha! É um desgosto pra uma família ter
um filho que faz 18 anos e não vai morar fora de casa!” (Figura 144).

Figura 144: Helô, Neto e Miss May
Fonte: América (Globo, 2005)

Como toda criança, rapidamente Rique se adapta à nova vida, gerando conflito com os
pais, “ele está assimilando o jeito de pensar daqui e isso, às vezes, entre em choque com a
nossa maneira, com os nossos costumes”.
O personagem de Rique lança a discussão sobre a pedofilia e ao acesso irrestrito, não
monitorado pelos pais, da internet. O menino se apaixona pelo computador, passa horas
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navegando e conversando com um homem, que se passava por criança. Se encontram algumas
vezes, mas os pais descobrem antes que pudesse acontecer alguma violência.
Quando termina seus estudos, Neto informa Helô de que aplicará para outra bolsa, pois
pretende permanecer nos EUA. A mulher não aceita e diz que voltará com o filho para o Brasil.
[...] as pessoas pedem pra gente o que elas não são capazes de dar. Pergunta
pro Neto se ele é capaz de abandonar a carreira dele, os objetivos dele pra me
seguir, não é! Agora ele fica chocado porque eu não quero abandonar a minha
vida, os meus objetivos pra ficar aqui com ele, tentando uma vida em Miami,
uma coisa que pode não dar certo. Por que que ele não pensa em mim um
pouco? (Personagem Helô).

Para a felicidade de Helô, após brigas e separação, Neto desiste de ficar nos EUA e
opta por retomar o casamento e voltar para o Brasil com a família.

4.2.1.6 Neuta

Neuta (Eliane Giardini) é uma fazendeira respeitada na cidade de Boiadeiros, ficou
viúva muito cedo e cria seu único filho de maneira rígida, na esperança de que um dia Júnior
(Bruno Gagliasso) assuma a direção da fazenda. Além do filho, cria várias afilhadas que moram
com eles na fazenda (Figuras 145 e 146).

Figura 145: Fazendeira Neuta
Fonte: América (Globo, 2005)

Figura 146: Neuta e o filho Júnior
Fonte: América (Globo, 2005)

É uma mulher forte, decidida e temida por todos os peões da cidade, “vai lá pro canto,
que eu tô mandando, vai lá pro canto, que eu tô mandando! Senta aí no chão, senta aí no chão
e não olha pra mim, me respeita! É assim que vai ficar!”; “as meninas podem ser bobas, mas
eu não sou, conheço muito bem manhã de peão [...]. Tá me entendendo bem?”.
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Possui uma boa relação com as quatro sobrinhas que vivem com ela, mas não deixa de
ser rigorosa: “Qual o motivo pra vocês rolarem no chão, feito duas desocupadas? [...] Eu
devolvo as duas, não, melhor, eu vou devolver as quatro de uma vez!”.
A imagem do falecido marido é sempre exaltada, “Os peão daqui são tudo ignorante,
o Sinval não era assim não! Sinval era lido, lia tudo que era livro que aparecia na frente dele,
lia livro, lia jornal, lia bula de remédio, lia reclame de farmácia, lia tudo!”; “hoje de tarde nós
passear por essa Boiadeiros montados num cavalo, que nem eu fazia com o seu pai”, “Sinval,
meu marido, ah, que saudade do meu marido! [...] Ainda bem que Júnior saiu igualzinho ao
pai, sem tirar nem por. Até da mesma música eles gostam!”. O filho se sentia culpado por não
corresponder às expectativas da mãe, odiava tudo relacionado a fazenda, queria ser estilista.
Inicia o namoro com a filha de outro fazendeiro para agradar a todos, escondendo ser
homossexual.
Quando o delegado da cidade a informa que prenderam um homem com o mesmo
nome do marido, enfurece: “Aquele pilantra, aquele cafajeste, aquela aberração, voltou?”.
Descobre que tudo não passou de um mal entendido, que o marido de fato morreu e resolve
explicar ao filho o motivo que a fez criar uma imagem bonita de Sinval.

Eu inventei um Sinval. Inventei um sinval pra poder criar você, entendeu
filho? Eu te amo muito, muito Júnior. Eu tinha muito medo que você se parece
com ele, entendeu? Eu tinha medo que aquele descaramento, aquela falta de
caráter dele fosse mais forte e falasse mais alto do que eu. Mas eu consegui,
eu conseguia, olha aí. Eu consegui fazer com que você fosse o avesso do que
ele foi. Todos os dias eu olho pra você e eu dou graças a Deus porque não tem
nada em você que lembra aquele infeliz. Não é verdade filho?

O discurso de Neuta mostra que ela precisou criar uma imagem falsa de Sinval para
poder criar o filho. Com a partida do marido, se viu sozinha e com um filho para criar, achava
que precisava de uma figura masculina para educar a criança e para conquistar o respeito de
todos. Ao ouvir a história, Júnior fica aliviado por não ter mais a pressão da figura de um homem
exemplar para seguir. Informa a mãe que quer ser estilista e se apaixona por Zeca (Erom
Cordeiro), peão da fazenda. “Eu devia ter percebido que esse Zeca não é uma boa companhia
pra você, ele tá desvirtuando você, Júnior! Júnior, pelo amor de Deus, o que é isso que
bobagem é essa. Você gosta de mulher!”. A mãe se recusa a acreditar que o filho é gay, culpa
Zeca por isso, acha que o peão está se aproveitando da vulnerabilidade de Júnior. Após pensar,
tem uma conversa franca com o filho.
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Neuta: Júnior, eu não vou dizer pra você que eu entendo filho, porque eu não
entendo, mas eu aceito. Tem tanta coisa no mundo que eu não entendo e aceito.
Tem tanta coisa em mim que as pessoas não entendem e aceitam, não é?
Júnior: Como tem coisas que a gente escolhe e coisas que a gente não escolhe.
Eu não optei por isso mãe, eu nasci gay. Eu sou assim desde que eu nasci.
Sobrinha: Júnior! Madrinha, como é que é?
Neuta: Ele é gay, ele é gay, algum problema? E eu não quero saber de uma
brincadeirinha, de um comentário maldoso sobre esse assunto, hein? Nem de
vocês, nem de boiadeiros inteira. Meu filho é um homem maravilhoso, é
bonito, é lindo e cheio de qualidades. E puxou a mim indo danado! Tem
coragem para assumir quem ele é, não é meu filho? Sem temer a língua dos
outros. Junior é gay com muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ter um
filho gay!

A personagem de Júnior não foi a primeira personagem homossexual apresentada em
uma telenovela brasileira, mas ao ser inserida no núcleo de Boiadeiros quebra um estereótipo
presente em nossa cultura, pois revela que mesmo entre as famílias mais conservadoras, vindas
de áreas rurais, há aqueles não seguem seus padrões heteronormativos, que não precisam
sustentar a imagem de um homem matuto, forte e/ ou temperamental/ agressivo. Do mesmo
modo, traz a figura de Neuta, uma mulher que firme, que aceita seu filho e o defende. Na época,
foi gravado o beijo entre Júnior e Zeca, mas a cúpula da Globo o vetou da cena final, gerando
muitas críticas.
A convivência de Neuta entre os peões de Boiadeiros fez nascer o amor entre ela e
Dinho (Murilo Rosa), um jovem peão que se encanta por sua beleza. Começam a se encontras
às escondidas, todas as noites o jovem vai até o quarto da viúva.

Dinho: Dona neutra, eu estou sabendo de tudo, viu? Eu fiquei sabendo que o
finado Sinval ficou lá em cima mesmo! Beijo, thank you very much! –
agradece a Sinval.
Neuta: Não é um alívio? Não, porque aquele traste era tão patife que seria
bem capaz mesmo de ressuscitar só para atrapalhar a minha vida, né? [...]
Dinho: Pensei, nossa, se o finado Sinval aparece, ferrou, dona Neuta vai me
dispensar!
Neuta: Passa pela sua cabeça que eu vou ficar sem o meu peão? Passa Dinho?
Dinho: Ôh, dona Neuta...nossa senhora, viu! Ó, eu to doidin, ma doidin de dá
um beijo bem gostoso na senhora. [...] eu fiquei pensando, pensando assim,
será que seria possível a gente dar paradinha assim no cantinho, num tô
aguentando não, vô garra a senhora aqui mesmo!

Assim como em novelas anteriores, vemos a sexualidade da mulher madura sendo
abordada e ressaltada ao se relacionarem com homens mais jovens. Se Aída (Renée de
Vilmond) e Betty (Reneé de Vilmond) sofreram resistência na época em que o tema foi
abordado nas telenovelas dos anos de 1990, Dinho e Neuta fizeram sucesso entre os receptores/
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consumidores, o casal caiu no gosto popular. Neuta era uma mulher resolvida com o seu corpo,
sua sensualidade foi explorada na trama (Figura 147). Ao final, assumiu publicamente seu
relacionamento com Dinho.

Figura 147: Dinho dança para Neuta
Fonte: América (Globo, 2005)

4.3 MUDANÇAS, CONVERGÊNCIAS E FRAGMENTAÇÕES DOS ANOS DE 2010

A década de 2010 inicia-se com os escândalos no governo Lula, que consegue eleger
Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil. As primeiras medidas econômicas de
seu governo foram cortes de gastos, aumento da taxa de juros e medidas que visavam o controle
de crédito (BIANCARELLI, 2014, p. 280).
Rousseff continuou com o programa de combate à pobreza e a taxa de desemprego
obteve uma média de 5,5%, considerada baixa pelos economistas. Porém a inflação aumentou
e a estrutura produtiva regrediu (BIANCARELLI, 2014).
Dilma possuía um perfil presidencial “menos disposto a negociações políticas
constantes” que, somado aos “vícios do sistema brasileiro”, começou a enfrentar dificuldades
parlamentares (BIANCARELLI, 2014, p. 2013).
Em 2013, iniciam-se manifestações na cidade de São Paulo por causa do aumento na
tarifa de ônibus. O movimento foi se espalhando pelas demais cidades brasileiras, trazendo
novas reivindicações e desaprovações frente ao governo. Em 2014, concorre à reeleição e vence
Aécio Neves por uma pequena margem de votos. Em 2015, Cunha assume a presidência da
Câmara dos deputados e a relação se tensiona.
Em abril de 2016, a casa autoriza a abertura do processo de impeachment de Rousseff,
acusada de pedaladas fiscais. Em maio é afastada de suas funções. Para alguns, este era um
processo legítimo pelo qual a presidente estava sendo julgada, para outros, foi o momento em
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que um golpe se instalava no país, golpe contra a democracia, que foi arduamente conquistada
após anos de ditadura militar. Nesta visão, as pedaladas fiscais não justificavam a saída de uma
presidente eleita pelo povo. Em agosto, o Senado Federal aprova o impeachment de Dilma
Rousseff.
Assume a presidência da república Michel Temer, do PMDB, considerado o governo
mais impopular desde 1985, com rejeição de 75% da população brasileira. Aprovou a Reforma
Trabalhista (Lei 13.467, de 2017) que reduziu a estabilidade do trabalhador, aumentando a
precarização do trabalho. Em 2018, realizou a intervenção federal no Rio de Janeiro que durou
dez meses. A queda no desemprego foi mínima, este permaneceu com uma taxa elevada de
11,6% e houve o aumento do número de empregos informais (UOL, 2018). O número de
pessoas na extrema pobreza também se elevou (FOLHA DE S. PAULO, 2018).
Lula, cotado como favorito para as eleições de 2018, é preso pela operação lava-jato
em abril de 2018. Durante o período de pré-eleições o nome de Jair Bolsonaro começa a se
destacar, após receber uma facada durante campanha em Juíz de Fora-MG, cresce abruptamente
nas pesquisas eleitorais. A oposição dividida e a demora do PT em lançar a candidatura de
Haddad desvinculada da imagem de Lula levaram o candidato Jair Bolsonaro a se tornar
presidente do Brasil, sem ter participado do um único debate público com os concorrentes, com
a prática ilegal de doações de empresários para a “disparo em massa” de mensagens via
WhatsApp (FOLHA DE S. PAULO, 2018).
Isto posto, lançamos nosso olhar para as capas da revista nos anos em que Salve Jorge
(Globo, 2012) e A Força do Querer (Globo, 2017) foram ao ar (Tabela 5). No campo do
Governo/ Economia o discursos relacionados ao enfraquecimento do PT, agora sob a
presidência de Dilma Rousseff, o destaque do judiciário sob a figura do então ministro da justiça
Joaquim Levi e as manifestações de 2013, que resultaram na saída de Rousseff do poder e o
período do governo Temer, com a greve geral e aumento do preço das carnes. Exaltou a lava
jato, a prisão de Lula, incluso sua vida na cadeia. O assassinato de Marielle e o crescimento de
Bolsonaro.
Vemos o assédio sexual ainda em debate, além do casamento gay e da transexualidade.
Na medicina o destaque é para a depressão, uso de hormônios, problemas com silicone e os
riscos com procedimentos estéticos.
No campo da Cultura/ Comportamento/ Consumo enfatizamos as mulheres no
comando das empresas e a opção por não engravidarem. O Facebook, big data, transa online,
inteligência artificial, fake news e gangues virtuais em evidência. É exposto um “novo código
de conduta entre os sexos”. Traz matéria sobre o negro no Brasil e o casal Thaís Araújo e Lázaro
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Ramos. Na contramão, vemos a capa de Marcela Temer, “a jovem e bela primeira-dama” como
aposta do governo Temer. Chama-nos a atenção nesta década o aparecimento dos negros na
revista e a questão das cotas.

Tabela 6: Alguns assuntos retirados das capas da Revista Veja nos na década de 2010

É neste cenário que analisamos, a seguir, as telenovelas Salve Jorge (Globo, 2012) e
A Força do Querer (Globo, 2017).

4.3.1 Da Capadócia ao Rio de Janeiro, Salve Jorge!

Salve Jorge (Globo, 2012), dirigira por Marcos Schechtman, foi ao ar, às 20h, entre
outubro de 2012 à maio de 2013, com total de 179 capítulos. As personagens selecionadas nesta
telenovela foram: Morena (Nanda Costa), Aisha (Dani Moreno), Helô (Giovanni Antonelli), Jô
(Thammy Miranda) e Vanúbia (Roberta Rodrigues).

4.3.1.1 Morena

Morena (Nanda Costa) é uma jovem de 18 anos, moradora do Complexo do Alemão,
mãe solo de Júnior (Luis Felipe Lima), fruto de um relacionamento com um traficante da
comunidade, que desapareceu após sua gravidez. Foi criada apenas pela mãe, Lucimar (Dira
Paes), com quem mora, juntamente com o filho (Figura 148). A mãe, que trabalha como diarista
em algumas casas da classe média alta da Zona Sul, conseguiu um emprego para a filha de
copeira no escritório de advocacia de um de seus patrões (Figura 149). Morena, sonha em dar
uma vida melhor à família, “ainda dou certo na vida e a gente zarpa daqui pra bem longe”, e
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percebe que precisará correr atrás desse sonho o quanto antes, após ser despejada da casa onde
mora e fazer um acordo com o proprietário (Figura 150).

Figura 148: Morena em casa com a família
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 149: Morena no trabalho
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 150: Família de Morena despejada
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

O lazer da jovem é ir aos bailes funks e aos pancadões que ocorrem nas ruas do morro,
sempre ao lado de sua grande amiga Sheila (Lucy Ramos), afinal, encontra-se viva e “agora
que o Júnior estar maiorzinho é que eu estou conseguindo sair!”. Grávida aos 14 anos,
interrompeu sua adolescência para criar do filho, com Júnior, aos 4 anos, pode voltar a desfrutar
um pouco da sua juventude.
Durante a festa de São Jorge revê seu ex-namorado, Beto (Sacha Bali), e resolve tirar
satisfação pelo sumiço enquanto ela cria sozinha o filho. O traficante mandou amigos dizerem
que havia morrido e Morena chegou a acender uma vela à sua alma. Ao vê-lo, fica furiosa e
parte pra cima querendo explicações, Beto diz não quer mais nada com ela e ouve que “quem
não quer mais nada contigo sou eu, mas o teu filho, você vai ter que bancar!”, o homem
questiona a paternidade, “é? Prova que esse moleque é meu!”, e para se livrar de Morena a
joga no chão.
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Ciente de seus direitos, Morena vai até a delegada Helô (Giovanna Antonelli) para
denunciar a agressão e reportar o fato de não receber pensão alimentícia.

Morena: Olha aqui como é que tá meu braço, ficou todo roxo!
Delegada: Como é que eu posso te ajudar?
Morena: Eu quero da parte doutora, eu quero da parte! Eu quero enquadrar
ele na Lei Maria da Penha! E vai ser logo na Maria da Penha pra ser logo
cadeia certa!
Delegada: Olha, enquadrar na Lei Maria da Penha já não é comigo, essa
decisão é de juiz, não é de delegada. Agora se o juiz considerar...
Morena: Se, se considerar, doutora? Como, se considerar? Olha o que esse
marginal me fez, olha como eu fiquei!
Delegada: Meu amor, por mim já estava enquadrado, mas você precisa saber
que o juiz pode ter um entendimento diferente. Você não tem união estável
com Beto. Eu já vi de acontecer de juiz achar que a Lei Maria da Penha não
se aplica pra quem não tem união estável, como aconteceu naquele caso da
Elisa Samúdio.
Morena: Doutora, eu tenho um filho com o Beto, doutora, um filho!
Delegada: Fez exame de DNA, fez exame?
Morena: Não, não fiz, mas o moleque é a cara dele. O juiz vai olhar, vai ver,
e vai obrigar ele a dar pensão, porque ele não deu nada pro moleque, não deu
uma fralda, não deu um leite, não deu nada! É tudo nas minhas costas! Agora
mesmo eu vou ter que buscar o menino na creche, né? Tive que botar na
creche, como é que eu vou trabalhar? E quem é que paga? Eu, sozinha!
Delegada: Oh morena, onde é que está o Beto mora, hein?
Morena: Não, não sei, ele mandou e os cupixa dele disseram que ele tinha
morrido. Pô, me ajuda aí doutora?
Delegada: Estou tentando!

O diálogo entre Morena e a delegada mostra a dificuldade de uma mulher da classe
baixa em criar sozinha o filho. Em muitos casos, o companheiro some e a mulher não consegue
encontrá-lo, pois não este tem moradia e/ ou emprego fixo, a mãe fica à mercê do Estado que
não considera o caso importante o suficiente para ir atrás do pai da criança. A paternidade é
quase sempre questionada pelo homem, mas a mulher não possui dinheiro para a realização de
um teste de DNA. A cena expõe ainda uma fragilidade em relação à Lei Maria da Penha, que
depende do entendimento do juiz sobre a mesma, afinal o artigo 4º diz que “na interpretação
desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições
peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar” (Lei 11.340, p. 15)66.
A definição de violência doméstica e familiar dependerá da interpretação do juiz, mesmo tendo
o artigo 5º, inciso III, que afirma que “em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
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Lei Maria da Penha (Lei 11.340). Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496319/000925795.pdf?sequence=1. Acesso em 01 mai.
2020.
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conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação” (Lei 11.340, p.
15). Deste modo, a telenovela faz uma crítica ao caso de Elisa Samúdio67, que ao solicitar, em
2009, uma medida protetiva contra o goleiro Bruno, teve seu requerimento refutado pela juíza
Ana Paula de Freitas “‘por não manter qualquer tipo de relação afetiva, familiar ou doméstica

com o jogador’. E que, por isso, não podia se beneficiar das medidas protetivas, nem tentar
punir o agressor

[...] sob pena de banalizar a finalidade da Lei Maria da Penha”

(CONSULTOR JURÍDICO, 2010). Menos de um ano depois, Samúdio foi assassinada pelo
goleiro, com a participação de cinco amigos. Morena é alertada que mesmo que tenha sido
agredida pode não conseguir uma medida protetiva por não ter uma união estável com Beto
e o fato de não saber onde este se encontra dificulta a prisão por pensão alimentícia.
O Complexo do Alemão acaba de passar pela pacificação e Morena conhece Théo
(Rodrigo Lombardi), capitão da cavalaria do Exército, responsável pela operação de pacificação
e por rondas diárias na comunidade. Os dois se apaixonam e começam a pensar em casamento,
quando a jovem recebe um convite para ir trabalhar em uma lanchonete da Turquia por três
meses, ganhando em dólares. Vê no convite uma oportunidade em conseguir o dinheiro
necessário para a compra da casa e melhorar de vida. Entretanto, Theo é taxativo em relação a
viagem, não a aceita e prefere terminar o noivado, que não era bem visto por sua mãe, Dona
Áurea (Suzana Faini). Esta nunca viu a relação com bons olhos, para ela, “o melhor pro Theo
não é você [Morena]”. Morena sente a rejeição da sogra por ser moradora do Complexo do
Alemão, “O problema é eu ser do Alemão, é esse que é o problema? A senhora acha que lá só
tem bandido? Não tem não, dona Áurea! A maioria do povo de lá é trabalhador, que nem eu e
que nem a minha mãe. A minha mãe trabalhou de diarista pra me sustentar e nunca se envolveu
com bandido”. O discurso da jovem expõe a realidade enfrentada por muitos moradores de
comunidade, que são vistos como bandidos pela população em geral, negando que a maioria
das pessoas que vivem em comunidades, trabalham na cidade, nos mais diversos serviços,
muitas vezes dentro da casa daquele que se mostra preconceituoso.
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Em 2009, Elisa Samúdio engravidou de Bruno F. de Souza, goleiro do Flamengo, que não desejava arcar com
a paternidade do filho e chegou a solicitar o aborto à Samúdio. Ameaçada e agredida pelo goleiro, Samúdio
fez uma queixa na delegacia da mulher, que solicitou uma medida protetiva à jovem, refutada pela juíza Ana
Paula de Freitas. Em 2010, após o nascimento do filho e solicitando judicialmente o teste de DNA, Elisa
Samúdio aceita conversar com Bruno, que planeja o assassinato da mulher. A jovem de 25 anos é morta e
esquartejada em Belo Horizonte e seus restos mortais nunca foram encontrados. Bruno é condenado a 22 anos
de prisão e consegue ir para o regime semiaberto em 2019, voltando a atuar como goleiro (COMPROMISSO
E ATITUDE, 2017).
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A jovem não desiste de seu sonho e vai para Turquia, ao ser questionada se o estaria
fazendo de idiota, ela responde a Théo: “idiota, idiota porque Théo, porque tu tem uma mulher
que trabalha, que vai à luta, é por isso?”.
Ao chegar na Turquia descobre que foi traficada, reluta muito a aceitar a situação,
apanha do traficante, tenta fugir várias vezes, mas não consegue, “me leiloaram que nem se eu
fosse uma coisa [...]”. A quadrilha decide mandá-la de volta ao Brasil, pois está sendo acusada
de ter colocado câmeras dentro do escritório de advocacia, desta forma ficaria no país para
prestar depoimentos e depois voltaria para a Turquia. A delegada Helô (Giovanna Antonelli)
sai em defesa de Morena, ao conversar com o advogado Stênio (Alexandre Nero):

Vocês estão está desconfiando da morena? Essa ligação dela com pai do
garoto? Essa ligação acabou há muito, quer dizer, essa ligação nunca existiu!
Porque desde que o menino nasceu, Morena corre atrás dele pra pagar pensão,
pra assumir a paternidade, o cara nunca compareceu, oh Stênio? E desde
quando Morena é especialista em câmera, faça me um favor, vai? Faça-me um
favor, vai? (Personagem delegada Helô).

A fala de Helô reforça o preconceito em relação aos moradores de comunidades, só
porque Morena vivia no Complexo do Alemão e teve um relacionamento com uma pessoa
fichada, sua idoneidade é questionada. Nas palavras de Lucimar (Dira Paes), “Morena tu sabe
como é filha, na hora de achar um culpado, a gente que mora aqui encabeça a fila dos
suspeitos, tá entendendo? E descobriram que o Beto tem passagem na polícia, aí deu nisso que
tu tá vendo”.
Acaba sendo levada à força de volta à Turquia, descobre que está grávida de Théo
(Rodrigo Lombardi) e, com a ajuda de Mustafá (Antonio Calloni), simula a sua morte. Começa
a viver na Capadócia escondida e a enviar informações para a delegada Helô através de um
perfil falso em uma mídia social. Ao ser questionada pelo jovem Demir (Thiago Abravanel)
sobre o que estava fazendo no bordel responde:
Eu fui traficada Demir, eu não estava naquela boate porque eu queria, eu
estava sendo escravizava com outras meninas prisioneiras também. [...], eles
pegam as pessoas e mandam pra vários países, pra Turquia, pra Espanha, pra
qualquer lugar. E a gente tem que trabalhar pra eles, fica prisioneira,
prisioneira, sabe? Sem poder Sair. E eles ameaçam a família da gente,
ameaçam a gente. [...] Só que ninguém fala sobre isso, ninguém fala porque
ninguém acredita. As pessoas acham que isso não existe, que é mentira. [...]
Tem algumas que sabem o que vão fazer, sabe? Vão porque querem, vão por
vontade própria, mas tem algumas boates que são da máfia, de quadrilha.
Sabe, eles prometem trabalho pra gente, pra trabalhar num café, como babá,
sabe, num restaurante e aí quando chega não é nada disso. Aí a pessoa é
obrigada a se prostituir. E se a gente tenta fugir, tentar denunciar, Demir, eles
matam a gente, eles matam a nossa família.
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O relato de Morena à Demir traz um resumo do tráfico de pessoas abordados na
telenovela. O tráfico de mulheres para trabalhos sexuais vem sendo amplamente debatido em
diversos campos do conhecimento. A tratativa hegemônica versa sobre a vulnerabilidade/
ingenuidade das mulheres que seriam cooptadas para trabalhos em outros países sem saber que
estavam sendo aliciadas para trabalho sexual. Segundo Hersford (2011), esta construção
discursiva inicia-se na década de 1980 com as feministas ocidentais fomentando questões no
movimento internacional de direitos humanos das mulheres. É uma narrativa moral que
consagra a mulher enquanto sujeito passivo e padecente de resgate, ignorando o contexto social
que a leva a migrar.
Durante muitos anos as mulheres foram invisibilizadas nos fluxos migratórios vista
como meras acompanhantes durante este processo, minorando ou apagando suas contribuições
nas migrações internacionais - “até recentemente, o termo ‘migrante’ era carregado por uma
conotação masculina, criando uma concepção de que o migrante verdadeiro é ‘do sexo
masculino’” (ASSIS, 2007, p. 748).
Se não eram percebidas enquanto sujeitos dos processos migratórios, agora tornam-se
vítimas destes processos quando seus corpos lhes possibilitam intercâmbios sexuais e
econômicos por meio das mobilidades transnacionais. O feminismo pós-colonial lança o olhar
para as mulheres do Sul Global afim de produzir narrativas próprias desvinculada de um
humanitarismo ardil.
A crítica à vitimização das mulheres se faz pelo fato de a prostituição constituir-se no
trabalho de muitas delas, embora ainda estigmatizado no Brasil, mas que leva o sustento para
muitas famílias (PISCITELLI, 2011).
Um relacionamento iniciado como programa pode, com o tempo, se tornar
uma relação de ajuda. E uma relação de ajuda, iniciada dentro ou fora do
âmbito da prostituição, pode tornar-se duradoura e até redundar em
casamento, embora, nesse universo, seja pouco usual quando os parceiros são
brasileiros de uma classe social superior (PISCITELLI, 2011, p. 557).

Em 2003, a ONU concebe o Protocolo de Palermo com o objetivo de combater o
tráfico de pessoas, mesmo ano em que a agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento
internacional (USAID) notifica diversas organizações mundiais que não concederia fundos para
projetos antitráfico que legalizassem a prostituição, mas que investimentos seriam feitos em
projetos com agenda antimigratória (HERSFORD, 2011).
A crítica ao protocolo de palermo é por ter se tornado um grande guarda-chuva para
tratar de questões variadas e de diversos níveis de complexidade impactando em leis nacionais
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que passam a ser utilizadas como mecanismo de repressão. “Adequar a nossa lei aos parâmetros
de Palermo pode ser uma saída para a perseguição da prostituição, mas também pode ser um
reforço para a política antimigratória dos países centrais e a redução da proteção às pessoas que
vão para o exterior exercer a prostituição” (CASTILHO, 2015, p. 118).
A telenovela Salve Jorge (2012) reforçaria o discurso das mulheres vítimas da
prostituição, negando que estas vão para outros países sabendo o trabalho que irão realizar, o
que talvez seja omitido, são as condições de trabalho (HERSFORD, 2011). O objetivo inicial
da telenovela era abordar o tráfico de pessoas, Perez o fez pela personagem Aisha (Dani
Moreno) em que trouxe a tratativa do tráfico de crianças e a adoção ilegal e pela personagem
de Morena, em que escolhe a abordagem a partir do discurso moralista hegemônico, muito
presente no campo do Direito. A pergunta que fica é, até que ponto a escolha por este discurso
não foi influenciada por uma possível reação do público? Este foi o recurso utilizado em
América (Globo, 2005) para mostrar os coiotes como grandes vilões, omitindo a narrativa real
de que as pessoas que atravessam as fronteiras são advertidas das dificuldades que irão
enfrentar.
Embora Morena e as demais personagens foram enganadas, não são mostradas como
vítimas à espera da salvação, mas como pessoas que a todo tempo resistem aos mandos do
cafetão, tentam fugir, denunciar a quadrilha. A telenovela, em várias cenas, enfatiza que
determinadas mulheres foram sabendo que iriam se prostituir. Ou Perez floreou o discurso da
prostituição para ficar mais palatável aos receptores, ou floreou o discurso do tráfico de
mulheres para trabalho sexual dando contornos menos moralistas ao construir personagens
resistentes. Em ambos os casos, o discurso ficcional foi cooptado e tornou-se a “retórica
espetacular” (HERSFORD, 2011) do tráfico de pessoas no Brasil. Suscitando, por parte dos
pesquisadores diversas críticas à telenovela (PISCITELLI, 2016; ALBUQUERQUE, LIMA,
2017).
Morena tem o filho na Capadócia, que chega a ser sequestrado pela quadrilha, e
contribui com o trabalho da delegada Helô (Giovanna Antonelli) de quebrar o esquema do
tráfico de pessoas. Ao final, retorna ao Brasil com o filho e forma uma família ao lado de Théo
(Figura 151).
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Figura 151: Morena, Théo e os filhos
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

4.3.1.2 Aisha

Aisha (Dani Moreno) é uma jovem brasileira que foi adotada pelo rico casal turco
Mustafá (Antônio Calloni) e Berna (Zezé Polessa) (Figura 152). Foi para Turquia ainda bebê
e adquiriu os costumes locais, porém sente a necessidade de saber mais sobre sua família
biológica, entender os motivos que fizeram sua mãe colocá-la para adoção logo que nasceu.
“Eu não sei se eles foram me buscar no orfanato, ou se a minha mãe biológica me deu antes
de eu nascer e anedim foi só me buscar. Allah Allah [meu Deus], porque que ela não me diz o
que eu preciso saber, a minha história, Zoe? Eu tenho direito de saber da minha história”.

Figura 152: Aisha e Mustafá em casa
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Questiona seus pais sobre sua adoção, mas não consegue obter muitas informações, ao
descobrir sua certidão de nascimento constata o nome da mãe e que a data foi alterada para a
data do natimorto do casal, “Eu estou triste sim, mas não foi por causa do nome da minha mãe
biológica não! Foi porque vocês mudaram o dia do meu aniversário. [...] Eu também não sabia
que quando você me pegou no colo, aneccim [mãezinha], estava pegando ele!”. Aisha fica
profundamente sentida com os pais pela alteração na data de aniversário. Pela certidão de
nascimento descobre que nasceu em São Paulo, porém, tem recordações do Rio de Janeiro,
“Yok [não], foi no rio, eu lembro das praias, foi no rio!” [...] “eu conheço de ter ido lá, babisko
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[paizinho], mas aí eu não sei se é uma lembrança de verdade, se é uma fantasia da minha
cabeça, eu fico confusa!”. Toda vez que Aisha diz que é do Rio de Janeiro o pai afirma ser
impossível ela lembrar de algo, pois era uma bebê quando saiu do Brasil. Entretanto, a certeza
de Aisha de que teria nascido no Rio só poderia decorrer do vínculo afetivo com a mãe no
período da gestação.
Através da internet, Aisha descobre uma rede de pessoas adotadas/ traficadas levadas
para o estrangeiro e passa a se comunicar com algumas dessas pessoas, que traziam
depoimentos reais à telenovela (Figuras 153 e 154).

Figura 153: Aisha conversando pelo tablet
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 154: Aisha ouvindo o depoimento de Chen Levy
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

A delegada Helô fica encarregada de descobrir mais sobre o paradeiro da mãe
biológica de Aisha, já que seus documentos estão com problema e o nome da mulher que consta
na certidão não existe no cadastro de pessoas, ela desconfia que a jovem tenha sido traficada
quando bebê. O caso tem altos e baixos, com uma mulher da quadrilha se passando pela mãe
biológica até chegar em Delzuíte (Solange Badin), a verdadeira mãe de Aisha. Enquanto a
delegada pesquisava sobre Aisha, esta continua suas buscas pela internet. Descobre Lurdinha
(Bruna Marquezine), que postou a foto de sua pulseirinha de nascimento em uma mídia digital,
o mesmo tipo de pulseirinha que lhe foi entregue por Mustafá, que estava em seu pulso quando
foi ele a pegou bebê. As jovens marcam um encontro e após se conhecerem decidem fazer um
teste de DNA para ver se são irmãs, este dá positivo.
A delegada prepara Aisha para conhecer Delzuíte, costureira e moradora do Complexo
do Alemão. Quando chega na casa da mãe biológica ela questiona a delegada: “Você tem
certeza que ela que a minha mãe, é isso?”, assustada ao constatar que a mãe morava em uma
comunidade. Abaixo, o diálogo entre a delegada, mãe e filha:

Delegada: Olha, eu sei que é difícil, gente, difícil pra vocês duas, quer
dizer, não só pra vocês duas, mas pra família toda. Pra família que criou
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Aisha, pra família de vocês, porque vocês tem o mesmo sangue né? Mas
também ter o mesmo sangue não significa resgatar a afinidade, a
intimidade que vocês perderam nesses 20 anos que ficaram separadas.
[...] A gente idealiza encontrar uma mãe, a gente fantasia tanto, que não
consegue nem medir a distância. E pra completar vocês vivem em
mundos completamente diferentes, então eu queria pedir muita boa
vontade das duas partes, se for preciso até um auxílio psicológico pra
poder resgatar esse laço entre vocês.
Delzuíte: Eu estou muito alegre viu, eu achava que era palhaçada da
Lourdinha, falar que tinha encontrado no computador, né, a menina que
eu já tinha dado por perdida, que eu fui no enterro e tudo!
Aisha: Que enterro?
Delegada: Aisha, a delsuíte não queria te dar para adoção.
Delzuíte: Não, não, eu tinha todo o enxovalzinho, sabe? Tudo
preparado pra você aqui dentro de casa, até a pulseirinha que também
comprei pras outras depois, eu também comprei pra você.
Delegada: É que falaram pra ela, Aisha, que o bebê tinha morrido. Ela
[...]
Aisha: Mas é possível Helô, como é que pode?
Delegada: É, Pode. Quando uma criança é roubada da maternidade,
pode e acontece muito mais do que sai no jornal.

O diálogo entre as três mulheres apontam várias questões, a primeira foi o choque
cultural e social de Aisha, acostumada a viver entre as pessoas da classe alta não consegue se
conformar em ver sua mãe biológica como uma mulher sem recursos financeiros e moradora
do Complexo do Alemão, o que intensificou ainda mais a sua incredulidade, pois a cultura da
favela se distancia muito da que adquiriu na Turquia. Aisha fica transtornada ao saber que não
foi dada para adoção, mas traficada e que para Delzuíte, ela estava morta. Vemos a
vulnerabilidade da mulher da classe baixa, que teve sua filha roubada dentro da maternidade e,
que acreditando na instituição, a deu como morta e a dificuldade que teve para encontrá-la,
dependendo principalmente da filha Lurdinha que resolveu postar na internet informações sobre
o caso. Ao ser questionada pela amiga Zoe (Julia Mendes) sobre o encontro, respondeu: “eu me
senti muito estrangeira perto deles. No meio daquela família, daquele morro do alemão!”.
Buscando estreitar os laços, a família de Delzuíte faz um churrasco para Aisha e chama
os amigos da comunidade, a mãe biológica dá um presenta à filha que acaba fugindo do local.
Revoltada com o comportamento da irmã, Lurdinha vai até a sua casa e solicita o presente de
volta, “se cê está fazendo desfeita com a gente, cê vai fazer desfeita com o presente também,
não é? E pra mim ele vale muito!” e a questiona, “Todo mundo zoando a minha mãe [...] e eu
sentada na cadeira pra levar agulhada pra DNA! Agora cê me diz, pra que que eu levei aquela
agulhada? Fala pra mim? Pra eu descobrir que eu tenho uma irmã que tem vergonha de mim?
Que tem vergonha da minha família?”. Pelas falas de Lurdinha, vemos a mágoa por ter sido
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rechaçada pela irmã por não terem dinheiro, acredita que a mesma também não dará valor ao
presente recebido, uma vez que é um presente simples perto de tudo que Aisha tem, porém de
grande valor, financeiro e afetivo, para ela.
Com o tempo, Aisha consegue se integrar à família biológica e passa a manter o
contato e a visita-la quando se encontra no Rio de Janeiro.

4.3.1.3 Helô

Helô (Giovanni Antonelli) é delegada e possui uma equipe comprometida e fiel: o
detetive Barros (Marcello Airoldi) e a escrivã Jô (Thammy Miranda) (Figura 155). É uma
mulher forte e carismática, divorciada do advogado Stênio (Alexende Nero), com quem teve
uma filha, Drika (Mariana Rios), que foi morar com o pai quando o casal se divorciou. A
delegada é uma mulher firme e decidida, porém escondia a sua compulsão por compras
(oniomania). Porém, a doença não foi retratada ao longo da narrativa, os impulsos da delegada
eram sempre apresentados com ela chegando em casa cheia de sacolas e as guardando dentro
do armário, sem sequer abri-las (Figura 156).

Figura 155: Delegada com equipe
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 156: Helô guardado as compras
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Helô é sempre muito firme no trabalho, “vou deixar em alerta o colega aqui pra tocar
esse inquérito, entendeu?” e dedicada “desse caso eu não saio com dor na consciência não,
por que ali a gente concluiu claramente que foi tráfico internacional de pessoas, já encaminhei
para a Polícia Federal, meu último ato nessa delegacia, minha filha!”, presta concurso para
delegada da Polícia Federal e é aprovada, fica responsável por desmantelar a quadrilha de
tráfico de pessoas que já vinha investigando nas ações sobre desaparecimento de pessoas
(Figura 157).
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Já na vida afetiva está sempre enrolada, mesmo divorciada há 10 anos de Stênio
(Alexandre Nero) ainda não sabe ao certo o que sente por ele. “[...] fui eu que quis essa
separação, fui eu que quis me separar dele! É impressionante porque parece que as pessoas
não conseguem se lembrar disso!”. Questionada se não se importava com o fato de Stênio está
com outra mulher, nega veementemente, mas quando está só afirma: “Droga, não é que eu me
importo mermo!”. Muito confiante de sua sensualidade, Helô explora sua sexualidade e não
tem vergonha de experimentar coisas novas com o ex-marido (Figura 158). O casal fica entre
brigas e encontros casuais, até que Stênio pede que retomem o casamento.

Figura 157: Helô dando entrevistas
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 158: Helô realizando fantasias sexuais
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Seu relacionamento com a filha não é dos melhores, esta nunca lhe dá ouvidos, acredita
que Stênio a mimou demais e está sempre pronto para resolver seus problema. Se choca ao
ouvir as justificativas de Drika (Mariana Rios) que ficou com o passaporte da empregada
doméstica que saiu do Brasil para trabalhar para ela na Turquia.

Drika: Mãe, eu posso explicar?
Helô: Drika, não tem explicação! Você contratou uma pessoa, tirou a moça
de emprego pra levar pra Turquia, pra morar na sua casa, e não pagou.
Confiscou o passaporte da pessoa!
Drika: Eu não confisquei o passaporte dela, eu peguei, eu guardei o
passaporte dela, é bem diferente.
Helô: Ela queria o passaporte de volta e você não deu!
Drika: Eu não dei porque o Pepeu estava arrumando o dinheiro pra pagar o
restante do salário dela.
Helô: Isso é confiscar.
Drika: Não dá pra falar com você, mãe! Não dá pra falar com você, porque
parece que você não entende! Poxa, se fosse o meu pai seria...
Helô: O que, seu pai? Seu pai incutiu em você uma lógica muito própria, que
não é a que rege a vida de todo mundo. Ultrapassar o sinal vermelho não é só
infantilidade não Drika, muitas vezes é crime e nesse caso, é crime!
Drika: Não, então, então, peraí mãe, isso quer dizer que você vai me prender?
É isso? Se bem que eu acho que você seria bem capaz mesmo!
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Esse discurso expõe a fragilidade da relação da delegada com a filha, pois não
conseguem dialogar, o pai sempre interfere nas ações da mãe em benefício da filha. Entretanto,
o discurso mostra as relações de poder entre mulheres de classes distintas, Drika pega o
passaporte da empregada doméstica e não lhe entrega quando solicitado. A jovem é filha de
delegada e advogada, de classe média alta, e nada lhe acontece diante do ocorrido.
Com a ajuda de sua equipe e da polícia internacional, Helô desmancha a quadrilha de
tráfico de pessoas na Turquia e ao final, retoma o casamento com o ex-marido Stênio.

4.3.1.4 Jô

Joyce, mais conhecida como Jô (Thammy Miranda), é escrivã na delegacia de Helô,
presta concurso e é aprovada para trabalhar com a delegada na Polícia Federal. A personagem
deixa explícito ser uma mulher lésbica, através dos olhares, falas, roupas e gestos. Entretanto,
sua sexualidade não discutida ao longo da narrativa. A personagem que iniciou com poucas
falas e cenas curtas ganhou o carisma dos receptores e foi crescendo. Ao final, estava em quase
todas as cenas em que a delegada estava trabalhando (Figura 159). Tirando o trabalho de Jô,
nada mais foi apresentado: família, amigos, amores.
Na delegacia, onde deveria redigir os depoimentos das pessoas, começa a questionar
as pessoas, principalmente os acusados. Sendo sempre lembrada pelos colegas que estava ali
para escrever os depoimentos e não investigar, tinha sempre uma teoria, ou um ponto de vista
sobre um determinado caso. De tanto insistir, conseguiu ser liberada para seguir uma das
mulheres da quadrilha (Figura 160).

Figura 159: Jô e seu colega de trabalho
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 160: Jô indo atrás de Adalgisa
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Quando a Polícia Federal inicia uma ação para quebrar a quadrinha na Turqui, Jô é
convocada, “eu não penso nem duas vezes, é tudo que eu sempre quis, doutora. Estou mais que
pronta!”. Passa por diversos treinamentos para adentrar como uma espiã dentro da corporação.
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Helô: Você tem certeza que tá preparada?
Jô: Não vejo a hora de chegar lá!
Helô: A inteligência já está armando a sua chegada.
Jô: Doutora, não se preocupa que eu tô no controle.
Helô: Imagina, não tenho a menor dúvida da sua capacidade. Me preocupa é
a sua ...
Jô: E o que é que te preocupa?
Helô: A sua falta de paciência, lembra de quando os bandido chegavam na
delegacia contando aquelas histórias cabeludas, se fingindo de inocente, e
você mandava logo contar outra história?
Jô: Mas eu agora tô no controle, doutora. Pode confiar em mim que eu agora
tô no controle!
Helô: É bom que esteja mesmo, porque agora é tua vida que está em jogo.
Jô: Quando que a gente vai pra lá?
Helô: Falta pouco.

Pelo discurso vemos que Jô é vista como uma mulher forte e competente, porém um
pouco estourada, o que poderia colocar em risco a operação e sua própria vida. Entretanto, diz
estar preparada após todos os treinamentos e não vê a hora de ir para a Turquia (Figura 161).
Para entrar na facção tinha que se apresentar como uma mulher bem feminina e sedutora, passa
a usar o codinome Lorraine, “[esta aqui é] Silmara de Souza meu bem, papai é Alcides, mamãe
é Ana Mara, cruzaram os dois e deu Silmara, mas pode me chamar de Lorraine”. Ao ser
elogiada por sua transformação, brinca com o colega: “cê está me tirando, cê está me tirando!”
(Figura 162).

Figura 161: Jô em treinamento
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 162: Jô vestida como Lorraine
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

No dia em que a polícia adentrou a boate em que Jô estava trabalhando, ela seduz
Russo (Adriano Garib) e o algema na cama, depois chama todas as mulheres que foram
traficadas para dar uma lição no homem, antes da polícia o prenderem (Figura 163).
Jô: Meninas, aqui, vem! Vem comigo, vem, Morena, vem, Valeska, Sharon,
Laura, Priscila..
Riva: Jô, não!
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Jô: Riva, eu e você vimos o que essas meninas passaram, me dá cinco
minutos, por favor? Doutora, cinco minutos, por favor?
- as policiais liberam Jô e as meninas para irem até o quarto onde Russo se
encontrava algemado à cama.
[....]
Russo: Me tira daqui, vadia! Me tira daqui!
Jô: Cala a boca! Ó, prestem atenção, a polícia não pode ver que eu tô fazendo
isso, hein? Senão quem se encrenca sou eu, tá? Vamos logo devolver esses
tapas. Vai, Morena.

Figura 163: Jô e traficadas no quarto com Russo
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

A atitude de Jô a mostra como uma mulher forte e justiceira, não teve medo de adentrar
na facção, realizou um bom trabalho e ao final espera que as traficadas possam devolver a Russo
um pouco da surra que levaram.

4.3.1.5 Vanúbia

Maria Vanúbia (Roberta Rodrigues), mais conhecida por Vanúbia, é uma mulher
negra, residente do Complexo do Alemão. Inicia a trama como a nova namorada de Beto (Sacha
Bali), a quem Morena (Nanda Costa) estava a procura para cobrar a pensão do filho de 4 anos.
Como o homem estava se escondendo de Morena, Vanúbia negava veementemente a presença
dele em sua casa, comprando brigas com a ex-namorada.
É uma mulher bonita e sedutora, adora tomar sol na laje e ser apreciada pelos vizinhos,
que ficam encantados por ela (Figura 164). Um deles é Pescoço (Nando Cunha), casado com
Delzuíte (Solange Badim), que desde que saiu da cadeia vive às custas da mulher e se
“enrabichando” pro lado de Vanúbia.

Pescoço: Delícia, hein, minha criança! Assim tu me arrebenta!
Vanúbia: Só no glamour, pescoço.
Pescoço: Quando é que você vai me dar aquela moralzinha, pra gente poder
dar uns bordejos, aquele rolêzinho?
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Vanúbia: E tu tá podendo dar um rolê pescoço? Tá aí encoleirado na coleira
de Delzuíte?
Pescoço: Que negócio de coleira! Se tem um cara que não é encoleirado, esse
cara sou eu.
Vanúbia: Esse cara é você?
Pescoço: Você, você é que tá toda encoleirada com esse tal de Beto aí.
Vanúbia: Beto, pá, caiu, foi embora! Tô na pista, na laje, tô na pista pra
negócio.
Pescoço: Demorou, vamos marcar uma paradinha nós dois?

As constantes investidas de Pescoço em Vanúbia gera falatório na comunidade, que
começam a dizer que Delzuíte tem “vocação pra ser corna”, pois é sempre traída pelo marido.
Em uma das vezes, Lurdinha (Bruna Marquezine) leva a mãe até o local em que o este se
encontra com a outra mulher. Ao invés de questioná-lo, vai para cima de Vanúbia (Figura 165).

Delzuíte: Sua vadia, sua vagabunda! Eu vou arrancar todo esse seu cabelo! a agarra pelo braço.
Vanúbia: Me solta!
Delzuíte: Solto não! Me larga!, diz para os moradores que a seguram para
separar a briga.
Lurdinha: Sua vagabunda, piranha!
Vanúbia: Eu não sabia que o Pescoço tinha mulher, amor!
Delzuíte: Tem sim! E não é qualquer vadia que vê passando que vai levar ele
não!
Vanúbia: Eu não posso fazer nada se você não sabe segurar o seu macho!
Delzuíte: Vagabunda!
Vanúbia: Otária!
Delzuíte: Cachorra, eu acabo com a tua raça! Piranha! Vai pro inferno, o
Pescoço é meu!

Figura 164: Vanúbia tomando sol na laje
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 165: Delzuíte vê traição de marido
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

As constantes escapulidas de Pescoço fazem com que Delzuíte o expulse de casa, mas
acaba retornando. Entretanto, a raiva da esposa é sempre descontada em Vanúbia, com
agressões físicas e verbais.
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Um lazer de Vanúbia é dançar nos bailes funks e em pancadões da comunidade. Sua
habilidade com a dança torna-se profissão após a pacificação, começa a ensinar funk aos turistas
que visitam o morro (Figura 166). Sonha em receber um convite para dançar em outro país e
poder melhorar de vida, ao saber que Russo (Adriano Garib) leva mulheres para trabalhar na
Turquia, vai até ele e pede para leva-la, “não é voce que tem um café lá na Turquia? Você não
quer me levar não? [...] Minha mala já está pronta e despachada!”. Assim como vários outros
moradores da comunidade, também gosta de se divertir na Estudantina, que é palco de encontros
e discussões entre as personagens (Figura 167).

Figura 166:Vanúbia em baile funk
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Figura 167: Vanúbia dança pra Diogo Nogueira
Fonte: Salve Jorge (Globo, 2012)

Após muitas tentativas é aprovada para ir para a Turquia e faz questão de contar a
novidade para toda a comunidade e provocar os desafetos, “isso aqui é passaporte, meu amor,
eu sou Maria Vanúbia, não sou bagunça! [...] A senhora acha mermo, eu sou mulher de
passaporte! [...] Estraguei o dia da recalcada!”; “E eu não vou? Dona Diva, vou levar o funk
pros gringos, vou bombar, ganhar muito dólar! Estou indo agora encontrar a minha agente.
Eu tenho uma agente!”.
Ao chegar no café para trabalhar é colocada dentro de um cômodo com outras
mulheres e descobre que foi traficada para trabalhos sexuais, fica revoltada com a situação e
assim que vê Rosângela (Paloma Bernardi), mulher que a levou para Turquia, parte em sua
direção para agredi-la.

Vanúbia: Vem cá, que lugar é esse aqui? Dá pra alguém me dizer o que que
é isso aqui?
(Waleska) Você não sacou? Você foi traficada!
Vanúbia: Aí, Bi? Eu fui traficada... Meu amor, olha pra minha cara, vê se eu
sou cigarro pra ser traficada, vê se eu sou pó pra ser traficada. Nascida e criada
no Morro do Alemão eu nunca fiz parte desse tipo de coisa não!
Anita: Minha filha, você levou um caô igual a todo mundo aqui. Todo mundo
aqui foi traficado.
Waleska: Quem foi que trouxe vocês? Foi a Wanda ou a Rosângela?
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Vanúbia: Rosângela.
Anita: Veio pra fazer show não foi?
Vanúbia: Olha só dois metrão, eu vim pra fazer show e vou fazer o show,
porque eu sou Maria Vanúbia, eu não sou bagunça, vocês tão ouvindo? Vem
cá, por que que eu tô presa aqui, por que, hein?
Waleska: Pra se prostituir.
Vanúbia: Ai Bi, me prostituir?
Waleska:Pra se prostituir, igual a todo mundo aqui.
Vanúbia: Me prostituir, meu amor, olha pra minha cara! Olha aqui, ninguém
nunca me encoleirou pra me obrigar a fazer o que eu não queria tá ouvindo?
Dá pra abrir a porta, por favor?
Waleska: Você não pode sair.
Vanúbia: Eu não posso sair não? Por que é que eu não posso sair? Porque
você não vai deixar eu sair, é isso? Você não vai me deixá eu sair.

Pela fala de Vanúbia vemos a incredulidade de ter sido traficada, de ter sido enganada.
Para ela, moradora do Complexo do Alemão, que já passou por muitas coisas, já viveu e viu
tudo, ninguém seria capaz de enganá-la. Em relação à prostituição, diz que ninguém a obrigará
a fazer o que não deseja, nunca aceitou alguém mandar nela e não seria uma quadrilha que
mandaria.
No final, consegue escapar com a ajuda de Morena (Nanda Reis), a quem fica
agradecida, deixando as desavenças de lado e se tornando amiga. Volta para o Complexo do
Alemão como se tivesse ganhado dinheiro e feito muito sucesso no exterior, omitindo o que
passara. “Meu amor, fui, fiz o meu show e foi um sucesso! Porque eu sou Maria Vanúbia e não
sou bagunça não!”.
A personagem de Vanúbia (Roberta Rodrigues) é uma mulher forte, desinibida e
utiliza da sua sensualidade para conquistar o que deseja. Não tem medo de se expor, falar o que
pensa e defender a sua liberdade, seja no morro, ou no cativeiro para onde foi levada. Assim
como Jô (Thammy Miranda), a personagem iniciou a trama com pouca aparição e foi se
destacando no desenrolar da narrativa. Seus gestos e bordões como, “eu não sou bagunça não!”,
fizeram sucesso entre os receptores.
Atua por meio da comédia, do humor, é uma personagem engraçada, sensual,
provocativa e barraqueira. Aparece como a mulher admirada e desejada por todos os homens
da comunidade, se relacionando com um dos casados. Entretanto, não se prende a ele e deixa
claro ao longo de suas falas que não abre mão do que sonha por homem algum, “Que pescoço?
mas que pescoço? Você acha mesmo que eu ia deixar de fazer carreira internacional por causa
de pescoço?”. Embora viva em uma comunidade, não é apresentado sua família, é sempre vista
sozinha ou com os vizinhos. Sem a pretensão de adentrar ao campo da narratologia, poderíamos
dizer que a personagem de Vanúbia é uma personagem plana/ caricatura, “quando a qualidade
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ou ideia única é levada ao extremo, provocando uma distorção propositada, geralmente a
serviço da sátira, a personagem” (BRAIT, 1985, p. 41). Este é um recurso identificado em outras
personagens.

4.3.2 A Força do(s) Querer(es) das mulheres

Com 172 capítulos, A Força do Querer (Globo, 2017) foi veiculada entre os meses de
abril a outubro de 2017, sendo dirigida por Pedro Vasconcelos. Dentre as personagens,
selecionamos para a pesquisa: Bibi (Juliana Paes), Jeiza (Paola Oliveira), Ritinha (Ísis
Valverde), Elis Miranda (Silvero Pereira), Leila (Lucy Ramos) e Joyce (Maria Fernanda
Candido). Primeira novela da autora com três protagonista: Bibi, Jeiza e Ritinha.

4.3.2.1 Bibi
Bibi (Juliana Paes) é uma mulher que sonha em “amar grande”, em ter um
companheiro que retribua todo o amor que ela sente por ele e acredita que Rubinho (Emílio
Dantas) é essa pessoa. Com ele se casou e teve o filho Dedé (João Bravo). Foi criada apenas
pela mãe, Aurora (Elizângela), que está sempre ao seu lado.
Bibi termina seu noivado com Caio (Rodrigo Lombardi) por achar que ele dá mais
atenção à sua carreira do que a ela, “[...] eu amo grande! Eu amo grande e eu quero ser amada
grande, porque eu mereço isso!”; “gostava de mim como gostava de um monte de outras coisas
lá. Porque paixão, paixão mesmo, ele tinha era por aquele emprego dele, aquele cargo na
empresa dos primos, ideia fixa!”.
Reencontra o amor da infância, Rubinho, com quem se casa. Ambos acabam deixando
os estudos de lado, Direito e Química, após o nascimento do filho. Ela começa a trabalhar como
cabelereira e ele faz bicos, não conseguindo um emprego fixo. Por causa da falta de dinheiro,
são despejados da casa onde moram na periferia.
Com a ajuda da mãe, se mudam para uma casa em um bairro de classe média, cedida
gentilmente por Caio.
Bibi consegue um emprego para o marido, como maitre, no restaurante de Dantas
(Edson Celulari) e nem desconfia quando o marido começa a aparecer em casa com muitos
presentes a família, “Ai meu amor, você pode crescer muito e vai! Eu estou aqui pra te jogar
pra frente, pra te empurrar pra cima!”. Todo o amor que sente pelo marido também é expresso
em ciúmes, não pode ver uma mulher se aproximar dele que vai logo discutindo: “O que que
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foi que ela fura olho falo ali pra você quando você passou?”; “[...] falei pra você que eu não
tinha vocação pra ser corna”, “Descarada, mermo! Impressionante, a pessoa sabe está com
homem perto e fica esperando sair, pra vê se dá uma condição!”.
Rubinho acaba para o tráfico de drogas e utiliza seu emprego como fachada para
vender as drogas, acaba sendo preso e tem que confessar o que faz a mulher, pois necessita de
sua ajuda para “apagar” os vestígios que deixou no restaurante, sabe do amor incondicional de
Bibi por ele e trabalha com isso para envolve-la em seus esquemas.

Bibi: É o que?
Rubinho: Eu tô vendendo droga, Bibi. Essa é a verdade. Eu tô vendendo
droga a clientes do restaurante, pra amigo dos clientes do restaurante. [...]
Bibi: Você não fez isso?
Rubinho: Eu fiz e foi pensando na gente. Amor, foi pensando em nós, em
nós, pra gente ter uma vida melhor, pro Dedé, pra você.
Bibi: Olha onde você está! Meu Deus! [...] Minha vida tá um inferno, eu não
posso mais ir pra lugar nenhum, a vizinhança toda tá virando a cara pra mim.
[...]
Rubinho: Presta atenção, é um bando de arrogantes, é pra gente assim que eu
tô vendendo. Acorda, meu amor?
Bibi: Pra quem?
Rubinho: Você sabe aquele gordinho que tem na casa amarela?
Bibi: Sei, ele está fazendo abaixo assinado pra tirar a gente dali.
Rubinho: Pois é, pois o filhinho dele compra comigo o tempo inteiro,
indicado por um cliente do restaurante.
[...]
Bibi: Hipócritas, meu Deus!
Rubinho: Bibi, ninguém ali é melhor do que a gente.
Bibi: Eu não posso acreditar, eu não posso acreditar nisso.
[...]
Rubinho: Acorda Bibi! Porra! Meu amor, acorda! O dinheiro move o mundo,
ninguém está ligando de onde o dinheiro vem, eles querem é o dinheiro e
acabou. Você acha que se a gente tivesse uma mansão, com carrinho do ano
na porta, você acha que iam fazer um movimento para tirar a gente da
vizinhança, Bibi? Você já viu isso acontecer com bandido engravatado, com
essa gente que está roubando de verdade, você já viu alguém fazer movimento
pra tirar alguém de casa, Bibi? São um bando de preconceituosos, sempre
tiveram preconceito, eles sempre acharam que pobre na vizinhança
desvalorizava. Um garçom, imagina! Nunca deixaram transparecer porque é
feio dizer que tem preconceito, tem que ser legal [...]
Bibi: Eu podia esperar isso de qualquer pessoa...
Rubinho: Amor, presta atenção, eu não vou suportar se você for embora da
minha vida, se você me virar as costas agora, baby! Meu amor, você é minha
vida, você é tudo pra mim, olha pra mim? Eu não vou aguentar sem você, não
vou, não vira as costas pra mim, você jurou.
Bibi: Eu sei.

No diálogo entre Bibi e Rubinho vemos o amor que ela sente por ele e como ele o
transforma em álibi para conseguir o que deseja. Também vemos as relações de poder entre as
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classes, o casal foi morar em um bairro de classe média, mas não era bem visto, e a prisão de
Rubinho se torna um motivo para tirá-los de lá, realizando um abaixo assinado entre os
moradores. A crítica à classe média vai além, quando Rubinho diz que vende drogas para
moradores do bairro, que fingem nada saber. Criticam o garçom, vendedor de drogas e sua
família, mas encobertam os que tem dinheiro e as usam. Do mesmo modo que encobrem os
“bandidos engravatados”, endinheirados, que nunca vão parar atrás das grades.
O rechaço dos moradores do bairro coloca sob o anátema Dedé, filho do casal. Bibi
prepara uma bela festa de aniversário e convida todas as crianças da rua para a comemoração,
mas não aparece ninguém, “não veio ninguém, eu marquei às cinco e ainda não veio ninguém.
[...] Você escreveu certo no convite, mãe? Deixa eu ver? Tá certo aqui.”, lamenta Dedé (Figura
168). Incomodada com a situação, Bibi vai procurar as crianças da rua, que lhe informam que
receberam o convite, mas foram impedidos pelos pais de irem ao aniversário. “O quê que foi
que a mãe de vocês falou pra vocês? Escuta, lá em casa não tem bandido não, crianças! É o
quê? Eles acham que tem um bicho papão? É o amigo de vocês, ele é uma criança! [...] Que é
isso!”. A cena expõe uma realidade de nossa sociedade, aqueles que não se adequam a ela são
execrados, excluídos do convívio social, solados.
Nesta cena, Perez reproduz para a ficção uma história a ela revelada quando foi
produzir a minissérie Desejo (Globo, 1990), Judith, filha de Saninha, que foi viver com seu
amante, assassino do escritor Euclides da Cunha, “tinha vivido com a grande rejeição social
sofrida pela mãe, de modo que tanto ela quanto seus irmãos tiveram uma infância sofrida,
incluindo festas de aniversário às quais nenhuma criança da rua comparecia” (MEMÓRIA
GLOBO, 2008, p. 448). Parafraseando um antigo provérbio, “cada época, uma sentença”, os
valores, os costumes, as crenças, se modificam e os que não se enquadram sofrem as
penalidades.

Figura 168: Bibi comemora o aniversário do filho com Aurora
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)
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A prisão de Rubinho é um divisor de águas na vida de Bibi que se alia ao marido,
primeiramente para ajudá-lo a sair da cadeia e, depois, ao perceber que o dinheiro lhe conferia
uma vida melhor e poder. Pouco a pouco, Bibi vai se embrenhando por caminhos novos,
incendeia o restaurante para acabar com as provas contra Rubinho, vai a uma festa na cadeia
fora do horário de visitas, colabora com a sua fuga, começa a intermediar os negócios do marido
com o traficante Sabiá (Jonathan Azevedo), que comandava o Morro do Beco.
Na primeira fuga de Rubinho se escondem em um apartamento de luxo, de frente para
o mar, cedido pela facção. Fica encantada com o tamanho e a beleza do local, “Meu Deus, olha
o tamanho dessa televisão! Parece um cinema. [...] Não estou acreditando que depois de tudo
que a gente passou, a gente veio parar no lugar que nem esse, é lindo demais!”.
O vínculo com a mãe nunca se partiu, por mais que se opunha ao casamento dela com
Rubinho e ao apoio incondicional da filha ao marido, Aurora (Elizangela) nunca lhe virou as
costas, nunca deixou de ajuda-la, cuidava de sua casa e do neto na esperança de que um dia
Bibi acordasse para as loucuras que estava fazendo.
Bibi: Mãe, me deseja boa sorte, diz pra eu ir com Deus, me dar sua benção!
Aurora: Não vai, não vai filha, por favor! Não vai, não vai pelo amor que
você tem pelo seu filho, não vai!
Bibi: Fica calma mãe, se o Rubinho não sair da prisão dessa vez é porque não
era pra ser, aí eu volto.
[...]
Aurora: E se isso der certo, Bibi? É um caminho sem volta. Não vai filha,
não vai!
Bibi: Mãe, não fale assim, eu vou seguir o meu coração. Mãe, tenho que ir!

Neste diálogo vemos a relação entre as mãe e filha e como a maternidade cria o
elo entre as duas. Bibi quer partir para ajudar Rubinho, mas não sem as bençãos da mãe.
Desesperada com medo de perdê-la, Aurora suplica a filha fique, não por ela, mas por Dedé,
seu neto.
Sob a égide do amor encontra-se a relação de Bibi e Rubinho, nada, nem ninguém
é capaz de convencê-la do contrário, busca culpados pelo que está passando. “Que eu estou
fazendo com a minha vida? O que que estão fazendo com a minha vida? [...] O que que aquela
policial, aquela cachorra fez com a minha vida, porque se não fosse ela estava tudo igual, o
Rubinho estava dentro de casa e eu não estava passando por tudo isso”.
Bibi começa a frequentar o Morro do Beco, a fazer amigos, e à medida que
Rubinho vai se destacando dentro da facção o casal começa a ter mais poder dentro da
comunidade. Ela acaba por se transformar em a “Bibi Perigosa” (Figura 169). A história de Bibi
é uma reprodução da história de Fabiana Escobar, Bibi Perigosa, que se torna a mulher mais
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temida da Rocinha quando assume os negócios do marido, o traficante Saulo de Sá Silva.

Figura 169: Bibi no Morro do Beco
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

A ascensão de Rubinho no poder atrai mulheres, o que provoca a ira em Bibi. Quando
descobre que o marido está de caso com uma mulher mais jovem não pensa duas vezes antes
de tirar satisfação com ela. As constantes discussões Carine (Carla Diaz) se transformam em
agressão física. Em uma das cenas, Bibi chega a deixá-la sem a parte de cima da roupa: “Tira,
tira esse top agora! Senão eu mesma vou arrancar com a minha mão!” – partem para briga.
“Piranha, marmitinha de bandido. Deixa, deixa todo mundo ver você piranha, safada!”
(Figura 170).

Figura 170: Bibi avança em Carine, amante do marido
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Bibi começa a se cansar da vida dentro da facção, sabe que pode ser presa pelo
incêndio no restaurante, “por mais que eu não faça mais nenhuma besteira, que eu não faça mais
nada de errado - que eu não vou fazer, o que eu já fiz é suficiente pra ele me prenderem”.
Deseja conseguir juntar um dinheiro e deixar o crime. “Não veja hora de juntar esse dinheiro e
sair dali, aquilo ali é muito doido mãe! Aquele lugar, ele vai mudando a gente. Parece que vai
mexendo com o psicológico da gente. Eu tenho medo, tenho medo que o Rubinho não seja mais
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o Rubinho”, “mas eu não mudei a minha essência não, mãe! [...] Isso é uma fase só, um
perrengue, um perrengue que eu estou tendo que passar pra ter a minha vida de volta, pra ter a
minha família de volta. E vou ter, eu vou ter mãe!”.
Rubinho acaba preso em uma operação policial feita no morro e tenta convencer Bibi
a continuar ajudando, mesmo depois da descoberta da amante: “Eu preciso de você, sempre
precisei, você sabe disso. Preta, você é minha fortaleza, você sabe disso você ver isso. [...].
Vamos zerar, vamos acabar, vai? Vamos esquecer tudo isso que a gente passou, tudo, tudo!
Esquece tudo, vamos zerar!”. Farta de justificativas e mentiras, avisa a Rubinho que acabou,
mas que o que é por direito do filho ela irá cobrar: “Pode arrumar outra pra esquentar esse
lugar, meu amor. Não tem mais nós dois, eu não sou mais sua mulher. Eu não sou mais nada
sua. Eu sou sua sócia, só. [...]Eu quero a pensão do nosso filho”.
Quando Rubinho sai da cadeia fica com Carine e deixa Bibi e o filho passarem
dificuldades, acaba sendo morto por Sabiá, que não aceitou as traições do comparsa. Bibi é
presa pelo incêndio, sai anos depois da cadeia, forma-se em Direito e escreve um livro contando
sua história. O livro apresentado na cena de lançamento foi o escrito por Fabiana Escobar, que
vai à sessão de autógrafos. Termina a telenovela com seu antigo amor, Caio (Rodrigo
Lombardi).

4.3.2.2 Jeiza

Jeiza (Paola Oliveira) é policial do BOPE e lutadora de MMA. Mora com a mãe,
Candida (Gisele Fróes), que a criou sozinha. É uma mulher forte e independente. Começa a
trama namorando Vitor (Alexandre Claveaux), um homem ciumento e que não suporta o
trabalho da policial. “Até te acompanho lá no treino, agora querer, Jeiza, que eu goste de te
ver todo dia só no meio de homem... Você só anda no meio de homem e nunca tem hora pra
chegar, nunca! Nem pra chegar, nem pra sair”. Para ele, Jeiza deveria deixar as ruas e trabalhar
no administrativo, mas esta é proposta indiscutível, afinal, “[...] eu gosto de fazer o que eu faço,
tá bom? Eu gosto! Eu nasci pra isso! Poxa, eu sou da ação, do combate, do desafio essa minha
energia!”, “[...] É o combate, é o frio na barriga, é saber que eu estou protegendo as pessoas,
que eu estou fazendo uma coisa diferente”, “[..] Com filho, ou sem filho, eu vou ser a mesma,
eu vou ser eu!”, “[...] Você sabe que eu sou bem autocomandada, não sabe?”. As falas de Jeiza
mostram sua paixão pela profissão e deixa claro que não a abandonará por causa de nenhum
homem. Para a sua mãe, a jovem não sabe lidar com os homens, o que a deixa incrédula. “Eu é
que tenho que ter jeitinho? [...] O certo seria falar o quê? ‘Ai meu amor, não gosto da PM!’
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Gosta do quê? De bailarina? Então eu troco meu coturno e boto uma sapatilha, tá bom assim?
Se não tiver eu troco outra vez! É isso? Ah, arrego, hein mãe?”.
Jeiza termina seu relacionamento com Vitor após uma traição do namorado, não pensa
duas vezes antes de expulsá-lo de sua casa no dia do aniversário, motivo para transformar a
comemoração de aniversário dele em celebração do fim da relação. Tempos depois, inicia um
namoro com Zeca (Marco Pigossi), um jovem caminhoneiro que saiu do interior do Pará para
morar em Niterói. O rapaz é um homem bronco, cheio de teorias e normas às quais uma mulher
deve se submeter. Ela acha graça no jeito matuto do novo namorado, mas não dá o braço a
torcer quando ele resolve se intrometer em sua vida. Questionada se ela havia pensado no que
ele lhe dissera, responde: “Não! Estou mesmo pensando só na minha luta que é depois de
amanhã”.
É a responsável pela operação que visa a desmantelar o tráfico de drogas no Morro do
Beco, assim sua história cruza com a de Bibi (Juliana Paes). Não compreende como uma mulher
pode acobertar os erros do marido, mesmo que isso implique na sua prisão. Em conversa com
a mãe, compartilha sua preocupação:
Jeiza: Podia ter prendido ela [Bibi] hoje por desacato, sabia? Ô mulherzinha
encrenqueira!
Cândida: Aqui ó, fica longe deles Jeiza, fica longe!
Jeiza: Sabe por que que eu não prendi ela? Não prendi por sua causa!
Cândida: Está certa filha, me escuta mesmo, porque a minha intuição…
Jeiza: Não, não! Não tem nada a ver com a sua intuição, negativo! Por causa
da senhora mesmo!
Cândida: Por causa de mim? Por causa de que?
Jeiza: Sabe mulher cega, cega, aquela que se apaixona e não enxerga mais
nada? Se tiver um precipício ela pula de mãozinha dada ainda. Então? Essa é
a Bibi, é igualzinha a senhora.
Cândida: Ah Jeiza, vai te catar, tá? Na boa.
Jeiza: Tô falando sério, tô falando sério, tá? Eu fiquei com pena dela, essa
ainda vai se encalacrar e muito por conta desse marginal.
Cândida: Muito como, hein filha, fala aí? Vai pra cadeia, hein?
Jeiza: Não duvido nada Dona Cândida, pode saber, tá cheio, tá assim ó de
mulher que entrou lá pelo mesmo caminho que ela. Se apaixona, aí vai fazendo
um favorzinho pra marginal aqui, vai quebrando uma pra marginal ali e na
hora que vai ver, tão na tranca! Só que quando entra na tranca, ficam lá,
sozinhas, não vão nem visitar!
(Cândida) Deus me livre, Jeiza, que horror!

O diálogo com a mãe mostra sua indignação com mulheres que se deixam enganar por
causa de homens, acredita que Cândida e Bibi são muito semelhantes nesse sentido, se
apaixonam com facilidade e os homens aproveitam dessa fragilidade, do amor incondicional
que acreditam sentir.
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Figura 171: Jeiza em casa com a mãe
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Além da polícia, outra paixão de Jeiza é o MMA, sonha em conquistar o cinturão.
Chama a atenção do FCE após uma luta, que a convida a passar uma temporada nos EUA.
Estava prestes a ficar noiva de Zeca, que fica inconformado com a notícia.
Jeiza: Ei, por que que você não vem comigo? Vem, vamo comigo, vamo?
Zeca: Eu não posso largar tudo aqui Jeiza, tem caminhão, tem ônibus, tem...
Jeiza: Mas tu tá pedindo pra eu largar o meu cinturão, não tá?
Zeca: Tu vais comparar agora?
Jeiza: Vou comparar, vou comparar sim! Por que o teu sonho de vida é mais
importante que o meu, explica?
Zeca: Sabe, se tu fosse casada comigo tu não ia mesmo, eu não ia deixar de
jeito nenhum.
Jeiza:) Deixava não é? Você vai ter que deixar alguma coisa, Marrento?

Jeiza acaba indo para os EUA e Zeca iria logo em seguida se encontrar com ela, mas
é preso por causa de uma das armações de Bibi (Juliana Paes) e Rubinho (Emílio Dantas). Na
véspera da competição descobre que seu treinador a omitiu sobre a prisão do namorado, fica
furiosa e decide voltar ao Brasil.
Treinador: Olha só, eu não vou deixar você fazer isso com você, você está
fora de si.
Jeiza: Eu tô, eu tô completamente fora de mim. Aliás, eu tô a quilômetros de
distância daqui, tá? [...]
Treinador: Jeiza, você tá escutando? É a sua chance, o cinturão tá aí, você só
precisa esticar o braço.
Jeiza: Só que eu não sou um robô, eu não sou uma máquina! Pára de me tratar
assim! Dane-se as coisas, dane-se o cinturão, dane-se! Eu estou voltando!
Treinador: Você tá lôca?
Jeiza: Eu tô lôca sim, bem lôca!
Treinador: Jeiza, você não pode fazer isso com você, esse cavalo nunca mais
vai passar selado na sua frente!
Jeiza: Não é só esse não, muitos cavalos não vão passar mais passar selados
na minha frente, não é só esse!
Treinador: Você tá descompensada!
Jeiza: Eu tô descompensada, eu tô completamente descompensada!
Treinador: Acorda!
Jeiza: Acorda? Eu tô acordada, eu nunca estive tão acordada, com os olhos
tão abertos como eu estou agora. Chega! Chega! Eu não sou isso, eu não sou
uma máquina não, pára de me tratar dessa maneira, sabe o que parece? Que os
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meus sentimentos não importam, não importa pra ninguém, você sabe o que é
isso? Desde que o show continue, desde que você vença a luta, os meus
sentimentos não importam pra ninguém, é isso? E se o Zeca tivesse morrido?
E se a minha mãe tivesse morrido? Ninguém ia me falar nada, ninguém ia me
falar nada, porque o show tem que continuar e eu tenho uma luta para vencer,
não é?
Treinador: Campeões tem sangue frio, cadê o teu?
Jeiza: O meu sangue ferve e vai ferder ainda mais.

Através de uma leitura rápida parece que Jeiza está triste por causa de Zeca, seu
grande amor, e que por isso deixaria de lutar para voltar para o Brasil. Porém, seu discurso vai
muito além do que o discurso de uma mulher apaixonada, é também uma crítica aos que buscam
determinados resultados independentemente da situação. Jeiza se revolta com Alan (Raul
Gazola), seu treinador, por este não ter lhe contado sobre a prisão de seu namorado, para ela,
isto é inaceitável, pois não está disposta a competir às custas do sofrimento de alguém, não age
como uma pessoa sem sentimentos, buscando resultados positivos a qualquer custo. Para ela,
assim como a oportunidade de lutar apareceu, muitas outras aparecerão, serão perdidas e/ ou
aproveitadas, mas não sob qualquer preço. Seu sangue ferve, ferve de emoção, de sentimentos,
de vida. Chama-nos a atenção nesse diálogo seu treinador dizer que ela está louca,
descompensada. Esse é um artifício muito utilizado pelos homens para desacreditar uma
mulher. Louca, descompensada, paranoica, histérica, e tantos outros adjetivos para dizer que
uma mulher não está apta para tomar uma decisão, para enfraquecer seus argumentos. Vemos
a reprodução desse discurso em todas as telenovelas ao longo desses 30 anos, entre diversas
personagens, principalmente os casais heterossexuais.
Jeiza se destaca dentro do batalhão e prende Sabiá (Jonathan Azevedo), chefe do
tráfico de drogas no Morro do Beco (Figura 172). Entre indas e vindas com Zeca, conquista o
cinturão e se casa com ele (Figuras 173 e 174).

Figura 172: Jeiza em operação
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)
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Figura 173: Jeiza com o cinturao conquistado
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Figura 174: Jeiza e Zeca
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

4.3.2.3 Ritinha

Ritinha (Ísis Valverde) é uma jovem moradora de Parazinho (cidade fictícia), interior
do Pará. Adora o rio, nadar com os botos, paixão que a leva acreditar que é filha de um e a
querer trabalhar com sereismo, profissão que a deixa em permanente contato com as águas. É
uma mulher que gosta de liberdade, o que incomoda os moradores da pequena cidade onde vive
(Figura 175). Na ausência de seu namorado, Zeca (Marco Pigossi), viaja escondido para Belém,
para aproveitar as belezas da cidade, e acaba repreendida por ele e por sua mãe.

Figura 175: Ritinha nada no Rio Amazonas
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Zeca é um caminhoneiro que faz constantes viagens interestaduais, mas se recusa a
levar Ritinha com ele por não serem casados, gerando revolta na moça, que sonha em conhecer
o Rio de Janeiro, “Zeca, me leva, vai? Larga de ser ruim, eu quero tanto conhecer o Rio de
Janeiro!”.
Conhece Ruy (Fiuk), carioca, que foi a Parazinho fazer negócios para a empresa de
sua família. O jovem se encanta com a beleza de Ritinha e faz de tudo para conquistá-la.
Ruy: Ele [Zeca] não te levou pro Rio de Janeiro, né? Se quiser eu levo.
Ritinha: Leva mesmo? Tu me levas mesmo?
Ruy: Eu estou falando sério, não acredita não? – tenta beijá-la
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Ritinha: Deixa de ser apresentado, menino?
Ruy: Você ia gostar do Rio de Janeiro. Nadar no mar, já pensou?
Ritinha: Eu sou doida pelo mar.
Ruy: Então, vamos lá na pousada pra gente combinar? Vamos?
Ritinha: Zeca, quando ele viaja, ele me traz um monte de conchinha pra eu
poder enfeitar, eu gosto de tudo que vem da água.
Ruy: Lá vai ter o mar só pra você.
Ritinha: Bem que eu queria!
Ruy: Então, vamos lá na pousada. – pega Ritinha pelo braço
Ritinha: Olha!
Ruy: Você não gosta nem um pouquinho de mim?
Ritinha: Gosto.
Ruy: Então vem aqui, me dá só um beijo?
Ritinha: Sei não.
Ruy: Sabe sim, você também quer, eu sei que você quer.
Ritinha: Como é que tu sabes?
Ruy: Eu sei.
Ritinha: Eu vou perguntar pros botos, se eles mandarem, eu beijo. – corre
para nadar no rio.

No diálogo entre os dois vemos um jogo de sedução. Todas as vezes que se encontram,
Ruy faz constantes investidas com a intenção de levá-la para a cama, vê a mulher como uma
pessoa ingênua, interiorana, fácil de conquistar. Por sua vez, Ritinha utiliza-se do seu jeito
pueril para conquistar o que deseja, tanto com ele, quanto com Zeca.
O jeito conquistador de Ritinha faz até sua melhor amiga, Marilda (Dandara Mariana),
duvidar de que ela estivesse grávida de Zeca, “De quem que tu achas que é?”, “E eu vou saber,
eu não sei com quem tu andastes! [...] E aquele cabra lá do rio, Ruy?”. A gravidez não
planejada deixa a jovem desesperada, pois todos da cidade saberiam que se deitara com Zeca,
fora os rumores de que o filho poderia ser de outro homem. “E tu acha que eu sou besta? Se
até tu [Marilda] que anda colada comigo está desconfiada, avalie ele [Zeca]?”. A amiga chega
a questioná-la sobre um possível aborto, “Ritinha pede pra santa a tirar desse aperreio!. E
Ritinha diz que além de não querer abortar, duvida que uma santa faria isso por ela, “mas santa
não vai tirar o bebê! E quem disse que tô pedindo pra abortar!”.
Ritinha esconde a gravidez e dribla os rumores da cidade em relação a um possível
envolvimento com Ruy, “mentira, mentira, mentira, falar até papagaio fala! Eu quero ver é
provar”, e se casa com Zeca. No dia do casamento, ouve sua mãe falar sobre seu pai, o boto.

Marilda:Tia Dinalva, a senhora não teve medo assim de ver o boto não?
Edinalva: Só se eu fosse doida de ter medo de um homem lindo daquele! Foi
lá pras bandas do Amazonas onde eu morava, coisa linda! Ainda não vi
homem mais lindo do que aquele! Terno branco, parecendo que tinha saído da
goma de tão passado. Meu coração chega pulou quando ele tirou o chapéu pra
mim e veio vindo na minha direção, rindo pra mim, aquele dente de ouro! A
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noite inteira a gente não se largou, dançamo até se acabar. A voz dele era que
nem música no meu ouvido, tão bonito as coisas que ele dizia, aquele céu
muito lindo, salpicado de estrelas, ahhh! Quando dei fé, o homem tinha
sumido, mas me deixou Ritinha.
Marilda: Oh, que eu fico até arrepiada!
Ritinha: Por que que tu acha que eu nasci dentro de uma canoa? Era ele
querendo me conhecer!
Edinalva: Meu pai, quando a minha irmã pegou barriga, botou ela pra fora de
casa, mas quando chegou na minha vez, ele aceitou. Tinha que aceitar, né
mana? Quem é que pode resistir ao encantado?

Embora revestido da lenda do boto, o discurso de Ednalva (Zezé Mota) mostra a
realidade de muitas mulheres que engravidam e são abandonadas pelos pais da criança. O boto,
provavelmente uma pessoa de fora da cidade em que morava, a encantou e tiveram uma rápida
relação, que culminou na gravidez. “A voz dele era que nem música no meu ouvido, tão bonito
as coisas que ele dizia [...]!”, o homem lhe disse coisas lindas, tudo para conquistá-la, como
Ruy tentava fazer com Ritinha. Viu-se grávida, mas o pai não lhe expulsou de casa graças ao
encanto do boto, já a irmã não teve tanta sorte. Acabou tendo a filha dentro de um barco, durante
uma viagem. Enfim, o conto é uma história para encobrir a dura realidade de uma mulher que
tem que passar sozinha por uma gravidez e criar uma criança sem a ajuda de ninguém.
Ao florear suas dificuldades, Ednalva blinda a filha dos possíveis falatórios e lhe confere um
pai, mesmo que fictício.
Durante a festa de casamento, Ruy (Fiuk) aparece e Ritinha se encontra as escondidas
com ele, “não posso ficar de conversa não menino, tenho que voltar, é minha festa de
casamento. Eu casei mesmo! Não está acreditando não? Não está vendo meu vestido bonito?”.
Mesmo afirmando que estava casada, Ruy tenta conquistar a jovem. Ao ver a cena, Zeca (Marco
Pigossi) parte furioso em direção aos dois. “Lasquei-me, o Zeca não pode me ver aqui não.
Está cismado contigo”, Ruy e Ritinha fogem de barco e Zeca atira para tentar impedir a fuga
(Figuras 176 e 177).

Figura 176: Ritinha e Ruy fogem
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Figura 177: Zeca atira em direção ao barco
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)
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Zeca é tido como um jovem bom pela comunidade onde mora, o ato violento é
justificado como se a culpa fosse de Ritinha, que o estava traindo no dia de seu casamento, ela
era a responsável pela a atitude do outro. Até 2005, a expressão “mulher honesta” esteve
presente no Código Penal Brasileiro. Hungria e Lacerda (1986) define a mulher honesta, nos
preceitos da lei, como:

como tal se entende, não somente aquela cuja conduta, sob o ponto de vista da
moral sexual, é irrepreensível, senão também aquela que ainda não rompeu
com o minimum de decência exigida pelos bons costumes. Só deixa de
ser honesta (sob o prisma jurídico-penal) a mulher francamente desregrada,
aquela que inescrupulosamente, multorum libidini patet, ainda não tenha
descido à condição de autêntica prostituta. Desonesta é a mulher fácil, que se
entrega a uns e outros, por interesse ou mera depravação (cum vel sine pecúnia
accepta) (HUNGRIA; LACERDA, 1980, p. 150).

A expressão mulher honesta esteve presente desde o Código Penal da República (1986)
até sua alteração do Código Penal Brasileiro, em 2005. Vemos a construção de um ideal em
torno do que seria uma mulher com princípios, sempre subjugada ao pai e/ ou ao marido, tendo
seu corpo e seus desejos controlados pelo Estado. A mulher adúltera era uma pessoa desonesta,
trazia a desonra para o homem/ família. Em cima disto, criou-se um imaginário da defesa da
honra da família, justificando ações violentas contra as mulheres como um ato de legítima
defesa da honra. O termo mulher honrado demarcava uma mulher com direitos inferiores ao
dos homens e a eles subordinada. Podemos ver a subordinação como um direito à posse, como
se a mulher fosse propriedade do homem. Ainda que a legítima defesa da honra não conste na
legislação brasileira, consta no imaginário dos homens brasileiros.
Ao disparar contra o barco de Ritinha, Zeca está defendendo a sua honra, o seu direito
sobre a sua mulher. Ritinha deixa de ser a vítima, para transformasse em culpada aos olhos dos
moradores da pequena Parazinho. “Eu entrei naquela barca pra me abrigar dos tiros deles e
daquela braveza que ele ficou, não foi pra fugir com o Rui não. Aí acabou que eu tive que
fugir!”.
Sem ter alternativa, vai para o Rio de Janeiro com Ruy, passa a se relacionar
sexualmente com ele e lhe confere a paternidade do bebê que espera. Ao saber da gravidez, Ruy
chega a solicitá-la que faça um aborto.
Ruy: Tira.
Ritinha: Ãh?
Ruy: Faz um aborto?
Ritinha: Vixe, credo, eu não faço essas coisas não, tu é doido é?
Ruy: Ô Ritinha...
Ritinha: Égua, não fala isso nem de brincadeira, Deus me livre, voti!
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Ruy: Você quer ferrar com a minha vida, é? Não quer tirar, não tira, mas não
vai achando que eu vou assumir porque eu não vou não. Aqui você também
não fica!
Ritinha: E eu vou pra onde? Eu não tenho mais ninguém nessa vida, só tu.
Parece que bebe!
Ruy: Pensa bem, hein? Pensa bem no que você está fazendo, te dou até
amanhã pra pensar, tô dando a melhor solução pra todo mundo. É pegar ou
largar. E se largar, esquece que eu existo também.
Ritinha: Queres mesmo que eu esqueça?

O aborto é levantado duas vezes pela personagem de Ritinha, em ambas ela se mostra
contrária à ideia, como se o considerasse um pecado. Do mesmo modo, mostra que para aqueles
que pertencem à classe alta o aborto não é um problema, uma dificuldade, mas uma escolha. Se
Ritinha optasse por tirar o feto, Ruy arcaria com as despesas.
Apaixonado por Ritinha, Ruy resolve se casar, a contragosto da família,
principalmente da mãe, Joyce (Maria Fernanda Cândido).
O jovem pertence a uma família de classe alta, a entrada de Ritinha na família é tida
como um escândalo por Joyce. Vista como uma mulher oportunista, sem modos e sem cultura.
Porém, é justamente a cultura da jovem paraense que mais incomoda a socialite. Seu modo de
ser, seus costumes, suas crenças são tidos como afronta à família.

Joyce: Vamos conversar sobre o seu linguajar. Égua, voti, pavulagem, essas
palavras você vai limar do seu vocabulário, limar! Antes que eu o seu filho
aprenda e comece a repetir também. É feio, é grosseiro, é vulgar falar desse
jeito, ninguém fala assim!
Ritinha: Voti! Todo mundo fala igual a mim!
Joyce: Lá em Parazinho pode ser, aqui não! Aqui ninguém fala assim.
Ritinha: E porque é que o jeito de vocês falar é certo, égua! Pra mim, o jeito
certo é o jeito de lá?
Joyce: Eu estou tentando ter boa vontade com você, Ritinha!
Ritinha: Eu estou perguntando pra senhora?
Joyce: Por hoje é só. É mais do que eu posso aturar.

Até o seu jeito de falar incomoda à Joyce que quer ela se adeque aos costumes da alta
sociedade carioca, trocando suas roupas e vestido as que lhe conferem um determinado status
social, de uma pessoa rica, mulher de um Garcia. Entretanto, Ritinha sempre lhe questiona sobre
o motivo de consideraram o jeito dela errado e não o certo, pois para ela o correto era ser como
ela era. “[...] eu me sinto tão bizarra vestindo esse tipo de roupa, sabe? Esse visual. Não
combina em nada comigo. Sabe o que eu estou pensando? [...] Eu podia botar um brilho, sei
lá, um batom!”. A jovem ia driblando as imposições e se mantinha fiel à sua essência.
“Ninguém é barro não, pra ter que ficar cabendo dentro do molde dos outros”.
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Após o nascimento do filho, Ruyzinho, decide voltar a trabalhar como sereia e, para
tanto, mente que irá fazer um curso de culinária, até ser descoberta por Ruy (Figura 178). Acaba
deixando a casa onde moram com o filho e indo morar com a mãe, que se mudara para Niterói.
Joyce consegue uma liminar dando-lhe direito sobre a guarda do neto.
Joyce: Você já fez muito estrago na vida do Ruy, não vai fazer mais um
sumindo com o meu neto.
Ritinha: E o Ruy, não fez estrago na minha vida não? No dia que ele foi lá
em Parazinho, no dia meu casamento, escangalhou com tudo, hein, dona
Joyce?
Joyce: Ora, você que respeitasse o compromisso que você tinha com seu
noivo.
Ritinha: Olha, quem ficava me a bigorando era o Rui. Quem andava atrás de
mim era o Rui. Que armou até de Zeca sair de Parazinho e vir para o Rio de
Janeiro só pra me deixar sozinha? A senhora não sabia disso não?
Joyce: E por que é que você se casou com meu filho se você ainda queria esse
Zeca?
Ritinha: Mas quando é que eu queria Zeca?
Joyce: Ah, não queria? Não queria mas ficou aí se comunicando por
computador com ele, mandando fotos do Ruizinho pro celular dele, fazendo
Ruy acreditar que era ele que tava atrás de você [...].
Ritinha: Ai Joyce, a senhora acha mesmo que eu queria botar Ruy contra
Zeca?
Joyce: Foi o que você fez, não foi?
Ritinha: Eu não sou uma pessoa ruim não dona Joyce? Nunca na minha vida
inteira eu quis fazer mal pra alguém, ainda mais pra Rui e Zeca, eu gosto muito
deles dois, nunca iria querer fazer mal pra eles.
Joyce: Você gosta é de você, de mais nada! Tivesse pelo menos pensado no
seu filho não teria feito que fez.
Ritinha: E eu estou errada de gostar de mim? Eu estou errada de gostar?
Gosto, gosto, gosto mesmo, gosto de mim, gosto! E eu prefiro gostar de mim
do que querer ficar fazendo os outros entrarem no meu molde, que nem a
senhora faz!
Joyce: Zu, me chama quando a polícia chegar.

O diálogo entre Joyce e Ritinha mostra a dificuldade que ambas tinham de se
entenderem. Para a mãe de Ruy, Ritinha acabou com a vida do filho. Porém não consegue ver
o que o filho fez na vida da mulher, as constantes investidas, posterior necessidade dela ter que
fugir de Parazinho, se distanciando dos amigos e da família. Para Joyce, Ritinha era uma mulher
egoísta, que só pensava nela, nunca no bem-estar da maioria. Porém, Ritinha sempre frisou a
todos que gostava muito de si e que faria tudo para ser feliz. E, como disse, “prefiro gostar de
mim do que querer ficar fazendo os outros entrarem no meu molde”, do que ser o que não é,
do que querer fazer com que os outros sejam o que não são.
A atitude de Joyce em solicitar e conseguir a guarda do neto, bem como de chamar a
polícia para retirar Ritinha de sua casa, mostra as relações de poder entre elas, Joyce é uma
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mulher rica e acredita que pode fazer o que bem quer e é muitas vezes respaldada pelo próprio
Estado.
Como forma de reaver o filho, Ritinha apela para a opinião pública, faz um vídeo e
posta nas redes sociais (Figura 179). Este é se espalha rapidamente, sendo visualizado por
milhares de pessoas, que manifestaram seu o apoio a ela.

Figura 178: Ritinha trabalhando como sereia
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Figura 179: Ritinha gravando vídeo
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Ritinha consegue a guarda do filho e resolve sair do Rio de Janeiro com ele, “não nasci
pra viver presa não, nasci não! O lugar que a gente vai, pedacinho [filho], é bonito demais.
Vais gostar é muito, sabia?”. Sem avisar a ninguém, vai para Las Vegas trabalhar com
sereismo. Tempos mais tarde, Ruy e Zeca a encontram nos EUA e afirmam querer levar o filho
de volta para o Brasil. Nesta altura, Zeca já sabia que era o pai biológico de Ruyzinho.

Ritinha: Gostei foi muito de saber que pararam de se intrigar vocês dois.
Agora ó, o Ruizinho não vai levar não, porque o Ruizinho é meu.
Zeca: É seu, mas é meu também! Que ele é meu filho!
Ruy: Ele é meu filho também, por direito, mas é meu filho também, Ritinha!
Zeca: Tu voltas com a gente? Volta sim!
Ritinha: Volto não! Que eu volto depois, agora eu não vou voltar não. Não
nasci pra ficar presa não. Tô é gostando daqui, olha pra isso aqui? Eu gosto de
vocês dois, mas eu gosto mais de mim!

No discurso final entre os três, Ritinha deixa claro que ficará mais tempo trabalhando
em Las Vegas com o filho. Os homens querem que ela volte para o Brasil com a criança, mas
ela se recusa. Ao final, diz que gosta muito dos dois, mas gosta mais dela, por isso ficará
trabalhando, pois não nasceu para viver presa.
O jeito pueril e conquistador da personagem de Ritinha fez com que muitos a amassem
e outros a odiassem, acreditavam que ela ficava jogando o tempo todo com os dois homens,
sendo dissimulada. Entretanto, quando analisamos a personagem vemos que Ritinha usava a
sedução não para prejudicar os homens, mas para conseguir o que desejava. Sempre deixou
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claro que queria conhecer o mundo, não era mulher de ficar presa, queria trabalhar como sereia
e foi atrás de seu sonho. Seu jeito simplório e infantil era visto por alguns como uma fragilidade,
mas possuía uma personalidade forte, que nem Joyce, com sua arrogância, foi capaz de abalar.
Ritinha viajou o Brasil e os EUA levando a sua cultura, mesclando-a com as demais por onde
passava.

4.3.2.4 Elis Miranda

Elis Miranda era uma travesti, saiu de Cruzeirinha, Ceará, para ter uma vida melhor
no Rio de Janeiro, principalmente, para poder viver e ser a Elis Miranda, o que não seria
possível na pequena cidade do Nordeste. Porém, percebeu que não seria fácil viver na cidade
grande se não tivesse um bom emprego, decide se vestir com roupas masculinas e consegue um
emprego como motorista, utilizando seu nome de batismo, Nonato. “Tive que montar, né?
Fazer a machuda, porque pra travesti ninguém dá emprego. Você só consegue ser travesti, de
direito mesmo, quando é reconhecido como artista! [...]” (Figuras 180 e 181).
O Nome Elis Miranda é a junção de Elis Regina, com Carmem Miranda, duas artistas
por quem tem verdadeira paixão. “Está pensando o quê, que Elis Regina e Carmen Miranda
morreram, meu amor? As duas foram pro céu, se juntaram e reencarnaram aqui nesse
corpitcho”.

Figura 180: Elis vestida como Nonato
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Figura 181: Elis com Jane de Castro
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Como Nonato, Elis conquista a simpatia do patrão, um grande empresário do ramo de
alimentos, homem conservador, homofóbico e transfóbico.
Elis fazia questão de pontuar que não tinha problema algum com o seu corpo, que era
uma travesti. Porém, ao demarcar a travesti afirmava que não era uma mulher, mas uma artista.
“ [...] eu sempre soube que eu não era uma trans, então eu nunca tive essa briga com meu
corpo, entende? Eu sabia que tinha uma mulher aqui dentro, ela estava no meu coração, na
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minha alma, eu precisava colocar pra fora, estava sufocada, entende?”. Ao ser perguntada se
era uma mulher trans, sempre afirmava que não, era uma travesti. Poderíamos entender sua fala
como uma postura política ao se declarar travesti, porém o que ocorria era a negação de que era
uma mulher e a posterior vinculação do travestismo à arte, como se fossem Drag Queen. “Não,
[sou] travesti. E o meu sonho é um dia me tornar uma artista transformista”.

Nunca tive esse conflito mental com meu corpo, de não aceitar o meu corpo.
Eu conheço um monte de pessoas trans que sofrem baldes com isso, imagina
você não conviver com os próprios seios? Eu entendo, mas comigo é diferente,
né? Eu sou travesti. Eu nunca quis ser mulher, eu quero expressar a minha
mulher (Personagem Elis Miranda).

Percebemos que ao trazer uma personagem travesti, Perez recorreu ao campo da
psiquiatria para construí-la, à CID10-F64.168, que versava sobre o travestismo bivalente, no
qual a pessoa se vestiria como o gênero oposto temporariamente, sem o desejo de realizar a
cirurgia de redesignação (SPIZZIRRI; AZEVEDO, ABDO, 2011), ou seja, a autora trouxe o
discurso patológico sobre a travesti, que gerou críticas por parte dos movimentos, dentre eles,
ressaltamos a Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) que publicou uma nota
no Facebook repudiando os discursos de Elis Miranda, que provocavam mais confusão do
que esclarecimento. Afirmavam que, as “travestis vivenciam sua travestilidade socialmente,
diariamente, 24 horas por dia, não nos ‘vestimos’ à noite para vivenciar uma interpretação do
feminino, somos parte do feminino” (ANTRA, 2017).
Embora tenha trabalhado a personagem em cima de um discurso patológico vigente
até 2018, a personagem de Elis Miranda conquistou a simpatia do público. Ressaltou a
transfobia e a violência que as pessoas trans estão expostas, principalmente as travestis. Foram
ao menos quatro cenas em que sua personagem e a de Ivan (Carol Duarte) foram agredidos
verbal e fisicamente. “Você viu como é? Você viu, né? Você está ali de boa, na alegria, saindo
da balada, tranquila, aí só de olhar, os cafifu já se sentem ofendidos!”.
Elis se torna uma grande amiga de Ivan, que está passando pela transição. A acolhe
quando decide sair de casa e a salva de uma agressão física. Perez traz o homem trans e atravesti
para a discussão em horário nobre, 22 anos após apresentar Sarita (Floriano Peixoto) em
Explode Coração (Globo, 1995). Mesmo que com o discurso patológico as apresenta, expõe
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suas fragilidades, o preconceito e a dificuldade de se inserirem socialmente, como no diálogo
abaixo:
Elis Miranda: Eu entendo você.
Ivan: Espera, você...
Elis Miranda: Tudo isso é Elis Miranda, na verdade também sou eu. Tá
vendo? Agora um sabe o segredo do outro, agora você sabe que pode confiar
em mim.
Ivan: Você, você usa isso? - pergunta Ivan, segurando uma peruca.
Elis Miranda: Eu adoraria me vestir assim o tempo inteiro, mas eu não posso.
A não ser que eu tenha o reconhecimento artístico. Eu num consegui ainda, eu
tô só começando. Você acha que o seu tio me daria um emprego, me vendo
vestida desse jeito?
Ivan: Eu não posso nem imaginar o tio Eurico vendo isso.
Elis Miranda: Então, por isso que eu criei essa personagem aqui, que é para
conseguir sobreviver.
Ivan: E você também tem problemas com o seu corpo?
Elis Miranda: Não, eu não tenho problema nenhum com o meu corpo. Eu sei
que eu sou o Raimundo Nonato da Silva e eu gosto de ser o Raimundo Nonato,
mas tem uma mulher na minha cabeça, na minha fantasia, que ela tem uma
necessidade de se expressar, aí eu expresso ela!
Ivan: E você acha que eu sou igual você?
Elis Miranda: Não, não acho, eu já percebi que você tem uma questão com o
seu corpo, eu percebi isso.
Ivan: Eu tenho pavor dele.
Elis Miranda: Eu não tenho problema nenhum com o meu corpo.

Elis Miranda consegue se destacar enquanto artista, faz apresentação com a
cantora Pabo Vittar, recebe o carinho da famosa Drag Queen Isabelita dos Patins, cena que traz
o intertexto, pois em 1995, Isabelita dos Patins faz uma visita à Sarita no camarim (Figuras 182
e 183).

Figura 182: Elis Miranda e Pablo Vittar
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Figura 183: Elis Miranda e Isabelita dos Patins
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)
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O sucesso da personagem entre os receptores reverbera no campo publicitário, fazendo com
que a empresa de lingeries Hope crie uma ação de product placement69 com Elis Miranda, que
canta no evento de lançamento da coleção de verão (Figura 184).

Figura 184: Elis Miranda no lançamento da coleção da Hope
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

No desfile, Eurico (Humberto Martins), chefe de Nonato, vê Elis Miranda e fica
atônito. Em conversa com a funcionária, diz:
Achei, bom, muito. Estava quase me convencendo de que estava vendo uma
mulher! Muito bom, meus parabéns! Eu não tenho nada contra artista não, não
sou nenhum retrógrado não, gosto de artista, gosto de teatro, cinema. Só não
acho bom essa coisa do senhor, sabe, o senhor tem que ficar se vestido de
mulher pra fazer personagem, pra cantar, o que que é isso? Problema de
patrocínio? Eu lhe dou patrocínio, o senhor tem por aqui. O senhor, eu vejo
fazendo um papel assim, o senhor tem que fazer é papel tipo esse de Jesse
Valadão, esses papéis assim, sabe? Capitão Nascimento, sabe, o senhor tem
que fazer é o poderoso chefão, aí sim!

O discurso de Eurico é carregado de preconceitos, ao mesmo tempo, traz uma certa
aceitação - o homem que se mostrou transfóbico durante toda a telenovela, no final não despediu
Nonato. Porém, deixa claro que prefere vê-lo como um homem. Ao mesmo tempo em que sua
fala quebra algumas barreiras, reforça a posição de que aceita Elis Miranda apenas como
personagem e não presente na vida cotidiana.
A personagem termina com o reconhecimento artístico e a aprovação da performance
por parte de seu empregador.

4.3.2.5 Joyce

Joyce (Maria Fernanda Cândido) é uma socialite carioca, casada com Eugênio
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(Dan Stulbach), com que teve dois filhos, Ivana (Carol Duarte) e Ruy (Fiuk).
A maternidade era como um projeto para Joyce, se preparou para cuidar dos filhos,
dedicar-lhes a vida. Sempre sonhou em ter uma filha e o nascimento de Ivana lhe trouxe uma
alegria inexplicável, idealizava transformá-la em uma mulher ainda melhor do que ela era.
Eu sempre quis ter uma filha. O Parto do Ruy foi muito problemático, os
médicos desaconselhavam uma segunda gestação. O Eugênio era contra, mas
eu quis tentar, correndo todos os riscos. E ela veio! Eu me senti tão plena, tão
mãe! Sabe, era minha filha, um pedacinho meu, eu queria que ela fosse mais
bonita, mais chique, mas tudo que eu. E ela foi mesmo uma menina perfeita,
mas cresceu! (Personagem Joyce).

A fala de Joyce mostra a idealização da filha que conferiria um status ainda maior à
figura de mãe. Durante a infância de Ivana, construiu a menina dos seus sonhos, comprava
roupas para ela iguais à sua, sapato de salto alto, maquiagens. Apareciam juntas em diversas
revistas, ela era a mãe do ano e Ivana a criança modelo (Figura 185).

Figura 185: Ivana criança em sessao de fotos
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Ivana cresce e começa a não se identificar com o seu corpo, não sabia o que estava se
passando com ela, mas já não queria vestir as roupas que a mãe lhe comprava.

Ivana: Ah não mãe eu não vou usar isso de jeito nenhum.
Joyce: Vai sim, o vestido é lindo, ficou perfeito em você e é perfeito para a
ocasião. Onde é que ele está? Nem tirou da sacola? Ah Ivana.
Ivana: A mãe, isso não combina nada, nada, nada…
Joyce: É um pretinho chique, combina com qualquer mulher, valoriza,
emoldura filha! Ah, não é possível que você não tem o mínimo de vaidade?
Ivana: Não mãe, eu tenho vaidade, e muito! Só que o meu gosto é diferente
do seu! O meu estilo de me vestir .... - é interrompida pela mãe
Joyce: Isso não é estilo, isso é desleixo! É até falta de consideração com teu
irmão, comigo, com os convidados.

No diálogo de Joyce com Ivana, fica claro o quanto ela se preocupa com as aparências,
com o modo de se vestir e com que os outros pensam dela e de sua família, enquanto Ivana quer
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se vestir da maneira que lhe agrada, com roupas por ela escolhidas. Para Joyce, o
comportamento de Ivana é uma afronta, “[...] parece que sente prazer em se apagar, isso me
dói, dói, dói muito! É como uma rejeição a mim!”. Questionada pelo marido do porque não
tem uma conversa franca com a filha ela responde que tem medo, “[...] medo que ela me diga
que é lésbica. [...] Não sei, a Ivana é capaz de fazer isso só pra me irritar, ela é capaz de fazer,
de falar qualquer coisa só pra me deixar fora de mim. Não sei, eu estou confusa”.
Para os que conviviam com elas, a recusa de Ivana em não se vestir como Joyce
desejava estava relacionada aos exageros da mãe quando durante a infância da jovem. Para Zu
(Cláudia Melo): “[...] Deve ter enjoado. Desde menina, desde a infância enfeitada com esse
monte de coisas. Salto alto, ela tinha salto alto antes de aprender a andar, que você tinha
mandado buscar, onde foi?”.
No desenrolar da história, Ivana/ Ivan (Carol Duarte) percebe que é um homem trans,
começa a fazer reposição hormonal e deseja realizar a remoção dos seios. Toda a família fica
perplexa ao anunciar que é um homem trans, não uma mulher. Engravida do namorado, perde
o bebê após ser espancada por homens, a família corta seu cartão de crédito, mas ao final
constatam que Ivan se tornou uma pessoa mais feliz após a transição.

Ivan: Mãe, mas você não sente que eu estou mais leve, que eu estou mais
feliz?
Joyce: Eu vejo.
Ivan: Então mãe!
Joyce: Entenda Ivana, a Ivana já existia pra mim muito antes de você nascer,
é um sonho de uma vida toda, nenhum filho foi tão esperado, tão desejado
quanto você foi pra mim. Quando eu vi que você tinha engravidado, eu sei que
pra você foi um choque, mas pra mim, me encheu de esperança de que isso
devolvesse a minha Ivana!
Ivan: Ah mãe!
Joyce: É verdade!
[...]
Joyce: Porque a maternidade é uma experiência tão feminina! Eu achei que
isso fosse trazer de volta, entende?
Ivan: É, mas se tivesse nascido eu teria sido pai.
Joyce: Pai não gera filhos.
Ivan: Trans homens gera.

O discurso entre os dois mostra a construção da maternidade dentro do sistema
heteronomativo, em que ser mãe é quase que uma obrigação e o gestar lhe confere a
legitimidade de ser mulher/ mãe. Não existe possibilidade de um outro gênero gestar um bebê,
como um homem trans daria luz à uma criança, se homens não geram filhos? Ou como uma
mulher trans pode ser mãe se não possuiu um útero? Através de regras rígidas sobre a família e
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a maternidade foi se construindo um discurso conservador, que rechaça aqueles que não se
encaixam ao padrão. A personagem de Ivan trouxe à tona uma discussão até então incipiente
na sociedade brasileira, os dilemas de uma pessoa trans, as dificuldades familiares, a transição,
a redesignação sexual, o preconceito e as sexualidades (Figura 186). Ivan era um homem trans
homossexual, apaixonado por Cláudio (Gabriel Sttaufer), que se considerava heterossexual,
mas que percebeu que era de fato apaixonado pela pessoa de Ivan, independentemente do seu
gênero (Figura 187).

Figura 186: Ivan é espancado
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Figura 187: Ivan e Cláudio
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

A relação de Ivan com a mãe era bem mais conflituosa do que a relação de Joyce com
o filho Ruy (Fiuk). Este, desde pequeno acompanhava o pai nos negócios, era o filho exemplar
para a mãe, e, ao se tornar adulto, assume as empresas da família em nome de Eugênio. Estava
de casamento marcado com Cibele (Bruna Linzmeyer), a nora desejada por Joyce, até que o se
apaixona por Ritinha, mulher do interior do Pará, e a leva para viver com os pais. Neste
momento, o mundo de Joyce se abala, Ritinha era uma mulher da classe média baixa, com
costumes muito diferentes do seu. Tenta de todas as maneiras fazer com que a jovem se adeque
ao estilo de vida da elite, mude seu modo de falar e vestir, se comporte de maneira regrada/
contida, “se você vai entrar pra família é bom começar aprender a ser discreta”. Afirma ao
marido que “não dá pra conviver com certas diferenças, Eugênio. Eu simplesmente não
consigo! Está além das minhas forças, está além das minhas possibilidades! [...] De cultural
em cultural, daqui a pouco ela está aí, fazendo uma pajelança aqui em casa!”. Para Ivan
reclama, “nós não conseguimos modificar Ritinha em nada! E ela está conseguindo nos
desconstruir! O exótico passou a ser natural dentro dessa casa e eu estou tendo que adaptar
os meus olhos, os meus ouvidos, ajustar o meu nível de tolerância, é isso!”.
As falas de Joyce mostram uma mulher intolerante ao que lhe é diferente, que
considera cultura apenas a cultura da elite, as demais são algo “exótico”, espalhafatoso e
inaceitável. Com o passar do tempo começa a aceitar a presença de Ritinha em sua casa,
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melhora a relação entre elas, mas não a considera uma mulher a altura de um Garcia. Chega a
posar para uma revista ao lado da nora vestida de sereia, se envaidece ao ler a notícia sobre elas,
mas não pensou duas vezes ao pedir a guarda do neto e retirá-la de Ritinha (Figura 188).

Figura 188: Joyce e Ritinha fotografam para revista
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

O marido Eugênio era considerado o homem exemplar, a quem Joyce creditava toda a
confiança, até descobrir que estava sendo traída.
Eugênio: Nós vamos conversar?
Joyce: Há quanto tempo você está tendo um caso, Eugênio?
Eugênio: Joyce.
Joyce: Se não for pra botar as cartas na mesa, nós não vamos conversar, chega
de evasivas!
Eugênio: Você está levando a ferro e fogo uma coisa que não tem importância
alguma!
Joyce: Ah, não? Pra você ficou tão natural assim buscar diversão fora de casa?
Eugênio: Você está transformando a nossa tem um pesadelo.
Joyce: Eu? Eu é que estou vivendo um pesadelo, Eugenio! Tudo se
desmoronando em volta da gente e você só pensa naquele escritório, só pensa
em resgatar os seus sonhos de juventude, fica lá vivendo as suas fantasias,
enquanto que do mundo real eu que me ocupe. E eu ainda tenho que admitir
as válvulas de escape? É isso, Eugênio? Você precisa das válvulas de escape?
Eugênio: Não é um caso.
Joyce: Ah, não? E o que é então, uma amizade colorida?
Eugênio: Eu estou te dizendo, é uma velha conhecida que eu encontrei, foi
por acaso.
Joyce: Uma velha conhecida que você não pode dizer o nome, que você não
pode dizer de onde vem? Uma velha conhecida que você tem que entrar em
acordo com a Ritinha pra ela não me contar?
Eugênio: Tá sendo impossível conversar com você!

No diálogo entre os dois, vemos a negação de Eugênio frente ao adultério, para
ele, a relação com Irene (Débora Falabella) não pode ser considerada um caso e deve ser
relevada por Joyce. Culpabiliza a mulher pelos problemas que estão enfrentando na família e,
consequentemente, pelo fato de ter procurado uma outra mulher. Diante dos questionamentos e
exposições de Joyce, prefere responsabilizá-la pela dificuldade em dialogar do que assumir o
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caso. Em relação às discussões a respeito de uma traição que ocorriam com casais nas novelas
anteriores, vemos que neste caso não ouve gritarias ou agressões físicas por parte da mulher, a
conversa ocorreu em um tom de voz amigável, porém a negação do homem permanece, em
nenhuma das telenovelas analisadas o homem assumiu para a esposa que estava lhe traindo,
recusa e a acusa de inventar situações inexistentes.
Uma das cenas mais comentadas envolvendo Joyce, foi o encontro entre ela e a
amante, Irene.
Irene: Joyce, só quero que você me escute.
Joyce: Eu não quero escutar nada, eu não quero ouvir nada de você, não quero
ver você nunca mais!
Irene: Ninguém tem culpa de se apaixonar, Joyce.
Joyce: Sai daqui!
Irene: Calma Joyce!
Joyce: Não toca em nada do que é meu!
Irene: Calma, você não precisa me agredir! O seu marido vai ficar com você,
ele é apaixonado por mim, mas ele vai ficar com você.
Joyce: Chega! Chega! Não seja mais canalha do que já foi!
Irene: Ele faz tudo que o dever manda, não é? E você, Joyce? Você se
contenta?
Joyce: Chega!
Irene: Você não precisa me agredir, o final feliz é seu, Joyce?
Joyce: Você não tem escrúpulos nenhum, ter coragem de entrar na minha
casa, sentar na minha mesa.
Irene: Quem ama não pensa. Se você amasse de verdade você ia saber, mas
até agora você só amou o casamento, não é Joyce? A instituição! O homem
que o Eugênio é de verdade, esse daí Joyce você nem conhece!

Irene foi até o restaurante em que Joyce estava para provocá-la. Seu discurso traz
o discurso destinado às amantes, serão sempre as outras, a diversão dos homens casados, que
ao final manterão seu casamento, como uma relação de fachada. A discussão entre as duas
partes para a agressão física, que se inicia após Joyce jogar seu sapato em Irene. Logo em
seguida, Ritinha (Isis Valverde) e Marilda (Dandara Mariana) adentram ao banheiro. Ao
reconhecer Irene como a amante de Eugênio, Ritinha parte em sua direção, começa a estapeála e lhe joga no chão. Após imobilizar Irene, a jovem chama Joyce para que possa agredi-la,
esta bate com o salto de ponta agulha na cara de Irene, que mesmo ferida ainda lhe provoca. A
cena obteve grande audiência e chegou ao trend topics do Twitter, com pessoas vibrando com
a briga entre as mulheres. Porém, também foi alvo de críticas por incentivar a rivalidade e
agressão entre mulheres.
O discurso que confere a legitimidade de uma mulher bater em outra não é
novidade na ficção seriada. A Força do Querer (Globo, 2017) trouxe várias cenas de agressão
exageradas. A maioria das brigas entre mulheres estão relacionadas ao ciúme e/ou às relações
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extraconjugais do marido. É uma forma de descontar a traição, de defender a honra da mulher
traída, mulher honrosa, que teve seu casamento maculado. O que nos parece é que o discurso
da defesa da honra, que se repousava na figura do homem, se espraiou e se instalou no
imaginário coletivo, punir aquela que trouxe a vergonha para o seio da família torna-se uma
obrigatoriedade e deve ser feita por algum de seus membros, mesmo que seja a mulher honrosa.
Porém, verificamos o quão violento é esse discurso, que pune as mulheres, as amantes, e não o
homem que traiu a sua esposa. Este discurso está presente a partir da expressão mulher honrosa
e do adultério no código penal e conferia ao homem a possibilidade de “honrar” o nome de sua
família. Um olhar atento, veremos que era uma justificativa para o feminicídio. Ao trazer as
cenas de violência entre as mulheres, a telenovela reforça um discurso que justifica a violência
contra as mulheres, justifica seu assassinato, em defesa de uma família, de um homem. Reforça
valores patriarcais, colocando a mulher em uma posição de inferioridade frente ao homem e
legitima a violência cotidiana contra a figura feminina.
Joyce chega a se separar de Eugênio, encontra um namorado, mas resolve resgatar o
seu casamento, para a felicidade do marido, que afirma “eu nunca quis me separar de você,
nunca! Você quis! Eu nunca escondi isso de Irene, que eu não queria me separar de você!”. A
fala de Eugênio coloca novamente a amante em uma posição de inferioridade, pois jamais se
separaria de sua esposa para viver com a outra. Afinal, ela era a mulher cujo projeto de vida
eram os filhos, a família.

4.3.2.6 Leila

Leila é uma mulher negra arquiteta, que trabalha no escritório de Silvana (Lilia
Cabral), conhece Caio (Rodrigo Lombardi) na festa de lançamento do escritório de advocacia
que ajudou a planejar (Figuras 189 e 190).
Assim como Maria Vanúbia, é uma personagem plana, uma vez que suas ações lhe
conferem a “impressão de personagens estáticas, não reservando qualquer surpresa ao leitor”
(BRAIT, 1985, p. 41), mas não se encaixa na categoria caricatura, como Vanúbia. É uma mulher
da classe média alta, muito elegante, sempre muito discreta.
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Figura 189: Leila e Silvana
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Figura 190: Leila e Caio
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)

Conhece Caio e se apaixona por ele. Resolvem se casar, mas questiona o noivo sobre
seu relacionamento passado com Bibi (Juliana Paes), com quem mantém permanente diálogo.
Seus discursos, seja ao lado de Caio, ou de outras personagens, evocam sempre a figura de Bibi,
num misto de ciúmes e insegurança. Como na conversa com Heleninha (Totia Meireles):

(Heleninha) Leila, não deixar isso atrapalhar o plano de vocês.
(Leila) Será que isso depende de mim? Será que está nas minhas mãos deixar
ou não deixar?
(Heleninha) Qual sua dúvida?
(Leila) Não disfarça pra mim, Heleninha. Eu sei, eu sei que você também tem
a suas desconfianças de que essa história tenha acabado mesmo, pelo menos
pro Caio.
(Heleninha) Acabou Leila, acabou, e te digo mais, mesmo que não tenha
acabado, acabaria agora. Você sabe quais são as pretensões profissionais do
Caio. Ele quer entrar nessa área de segurança, ele está quase conseguindo um
cargo maravilhoso nessa área. Você acha que ele pode se envolver com uma
ex de traficante? Você acha mesmo?
(Leila) Eu preferia que esse não fosse o impedimento.
(Heleninha) Quer um conselho? Não valoriza isso não. Não dá uma dimensão
que a Bibi não tem.
(Leila) Ok, eu vou Deixa rolar.

Leila se mostra uma mulher forte, mas em relação ao amor é frágil e insegura,
apaixonada por Caio, não sente que é correspondida, ainda assim, se casa com ele (Figura 191).

Figura 191: Casamento Leila e Caio
Fonte: A Força do Querer (Globo, 2017)
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Com o passar o tempo, percebe que o envolvimento entre o marido e Bibi vai além da
esfera profissional. Opta pelo fim do casamento e sai da trama na mesma velocidade que entrou.
Com o fim do casamento, não aparece mais na narrativa. Sua presença na trama, se interligava
à personagem de Caio, aos seus amigos e familiares. A história regressa de Leila não foi
mencionada, até mesmo o trabalho como arquiteta, ao lado de Silvana, aparece apenas no
discurso, na fala das personagens, nunca era apresentada atuando profissionalmente.

4.4 OS DISCURSOS E O TEMPO

Martín-Barbero (2001) compreende a cultura oral como uma dimensão cultural da vida
social da América Latina, uma matriz constitutiva da cultura viva. Em um mundo tecido pelos
intercâmbios, pelos fluxos migratórios, é pela oralidade que tradições, enredos, novidades,
circulam, matizam, mesclam ou se rompem.
No revisitar das memórias encontram-se as histórias cujas narrativas são compostas
pela experiência individual e pela alteridade. Uma vez narrada, aquele que ouve a mobiliza, a
urde com o seu repertório. Neste ir e vir, uma história é contada sob diversas perspectivas e
olhares, e recontadas em épocas variadas sob um novo contexto, com novas características e
preceitos.
É da cultura oral que a telenovela se alimenta, possui uma tessitura dialógica, “em que
o autor, o leitor e os personagens trocam constantemente suas posições”70 (MARTÍNBARBERO, 2002, p.8, tradução livre). O modo de vê-la se associa à esta cultura, seus
receptores apreciam mais compartilhar suas histórias do que as assistir, “é nesse contar que
torna ‘real’ a confusão entre narração e experiência, onde a experiência da vida se incorpora ao
relato que narra as peripécias da telenovela”71 (MARTÍN-BARBERO, 2002, p.8, tradução
livre). Daí a importância em estudar as telenovelas, de uma reflexão sobre a urdidura cultural,
que, por vezes, escandaliza os intelectuais mais conservadores.
Pelas análises das cinco telenovelas vimos o modo de narrar de Gloria Perez
entrelaçado ao cotidiano de várias épocas. Observamos muitas histórias serem contadas e
recontadas sob novos ângulos.

“en el que autor, lector y personajes intercambian constantemente sus posiciones” (MARTÍN-BARBERO,
2002, p.8).
71
“es en ese relato donde se hace “realidad” la confusión entre narración y experiencia, donde la experiencia de
la vida se incorpora al relato que narra las peripecias de la telenovela” (MARTÍN-BARBERO, 2002, p.8).
70
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O desejo de uma vida melhor fez com que Clara (Barriga de Aluguel, 1990) saísse da
periferia e fosse para Copacabana, Dara (Explode Coração, 1995) deixasse a casa dos pais e
adentrasse o mundo pelo computador, Sol (América, 2005) atravessasse as fronteiras rumo ao
norte e Morena (Salve Jorge, 2012) acreditasse que na Turquia o trabalho seria mais rentável.
Barriga de Aluguel (1990) ressalta as migrações internas, a família de Clara que sai do
Norte e vai para o subúrbio do Rio de Janeiro, mas as barreiras estavam postas na própria
cidade: quem morava em Acari, por lá permanecia. Clara ousou passar pelos muros invisíveis
que a cercavam e foi para a Zona Sul, sofre o preconceito.
Em Explode Coração (1995) as distâncias começam a ser encurtadas e o novo se choca
com as tradições. Vemos a cigana Dara disposta a experimentar novas culturas, novos saberes,
é o período em que a mundialização da cultura (ORTIZ, 2007) se torna mais evidente.
Tanto em América (Globo, 2005) quanto em Salve Jorge (Globo, 2012) constatamos
os resultados da globalização, que inserida na dinâmica capitalista resulta em disjunção e
exclusão. Enquanto a produção e circulação da riqueza encontram-se sobre o domínio de uma
minoria, “milhares de pessoas lutam para sobreviver sob condições extremamente precárias,
não só nos confins do mundo e entre as legiões de perseguidos e de refugiados, mas também
onde o capitalismo se apresenta como mais próspero” (LIMOEIRO-CARDOSO, 1999, p. 111).
Sol e Morena retratam a vida de pessoas que partem para outras nações em busca de novas
oportunidades. E a fome de mudança de ambas surge sob a mesma narrativa, a da pobreza,
quando são despejadas da casa em que moravam.
Outra história que se replica nas telenovelas é a do adultério. Para Engels, a
monogamia foi instituída a partir da propriedade privada, momento em que as sociedades se
dividiram em classes, ou seja, hierarquizam as relações sociais, inclusive o casamento, que se
torna um mecanismo de manutenção e acumulação de riqueza por meio dos arranjos familiares
(LESSA, VERAS, 2013; SILVA, NERES, SILVA, 2017). Endossado pelo Estado e pela Igreja,
a família heterossexual se institui, a mulher torna-se a progenitora, aquela responsável pela
continuidade familiar e consequente prosperidade. Para isso, como exposto no capítulo anterior,
surge a figura da madre, que anula a mulher. Em uma estrutura familiar hierárquica, a esposa
deve total lealdade ao homem, a quem é subordinada: primeiro ao pai, depois ao marido - estes
podem possuir quantas mulheres desejarem. “A constituição napoleônica de 1806 [...] pune
com a morte a infidelidade feminina e legaliza a poligamia masculina estabelecendo o direito
de o homem ter tantas amantes quanto queira, desde que a cada uma dê uma casa separada”
(LESSA, 2013, p. 40). O adultério encontra-se nas relações monogâmicas desde surgimento da
propriedade privada, à burguesia, até a contemporaneidade – nos discursos das telenovelas. Nos
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anos de 1990, percebemos a manutenção desse discurso que reforçava a esposa como a
escolhida e a amante como apenas mais uma dentre tantas outras. Nos anos 2000, não se
apresentam as múltiplas traições de um marido, mas a figura da amante permanece, como não
há mais a passividade da esposa frente ao acontecimento. Porém, o perdão ao marido e a
culpabilização da esposa pela infidelidade permanecem – como apresentado pela personagem
Joyce, de A Força do Querer (2017).
Em contrapartida, a mulher que trai, Creuza (América - 2005), ou que pressupõem uma
traição, como ocorreu com Ritinha (A Força do Querer - 2017) e Islene (América - 2005), são
rechaçadas, difamadas. Creuza (Juliana Paes) não teve o perdão do marido Feitosa (Ailton
Graça), em América (2005). Islene (Paula Bulamarque) e Ritinha (Isis Valverde) foram
questionadas por outras personagens e/ ou pelos receptores das telenovelas apenas por se
sentirem livres para exercerem a sua sexualidade e sensualidade, por não serem “corpos dóceis”
(FOUCAULT, 1987).
Em geral, Perez compõe famílias pequenas, com no máximo quatro membros. Pelo
que pudemos constatar, há a preferência em trabalhar com um número maior de famílias nas
telenovelas, divididas em diversos núcleos, mas concentrando os conflitos em duas ou três
famílias no máximo.
Com exceção de Barriga de Aluguel (Globo, 1990), em que homens foram
apresentados criando sozinhos suas filhas, nas quatro outras telenovelas pesquisadas apenas
mulheres solos foram evidenciadas, expondo uma realidade brasileira. Em 2017, eram 7,4
milhões de mulheres negras e pardas encontravam-se nesta situação, em um total de 18,6
milhões de mães solo (IBGE, 2017). Em Explode Coração (1990), Perez traz o drama de Odaíza
que teve seu filho roubado. Em América (2005), Diva é a mãe superprotetora de Feitosa e
Neuta a de Júnior. Em Salve Jorge (2012), Morena é filha de Lucimar, ambas mães solo, e
Delzuíte é a mãe biológica de Aisha, que foi roubada na maternidade. Em A Força do Querer
(2017), as três protagonistas – Bibi, Jeiza e Ritinha – foram criadas apenas por suas mães.
Destas, Neuta foi a única pertencente à classe média alta, as demais eram das classes média
baixa e baixa, mas sua condição social não a preservava do ambiente majoritariamente
masculino em que vivia, no ramo da Pecuária, precisou criar uma figura masculina, a do viúvo,
para proteger a si e a seu filho. O mesmo fez Edinalva, mãe de Ritinha, com a figura do boto.
Trouxe a fragilidade das mães solo das classes baixas que tiveram seus filhos roubados,
em 1990, apresentou Odaísa e a incluiu às mães da Candelária em uma ação socioeducativa.
Em 2017, foi a vez de Delzuíte ter a sua filha roubada na maternidade. A mesma narrativa em
quase trinta anos que escancara à vulnerabilidade das mulheres das classes mais baixas, que
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não têm dinheiro para investigar o desaparecimento dos filhos e não possuem o amparo do
Estado, ou se deparam com a morosidade do mesmo.
Com exceção de Jô, que era lésbica, em A Força do Querer (2017), e da incógnita em
torno da personagem Marisa, Explode Coração (1995)¸ todas as mulheres eram heterossexuais.
Tanto Jô, quanto Marisa, foram personagens que se destacaram nas tramas, mas tiveram sua
vida particular/ amorosa/ familiar omitida, apareciam apenas no ambiente profissional. Mesmo
que Perez tenha tratado a homossexualidade masculina pela família de Neuta, em América
(2005) e posteriormente em A Força do Querer (2017), com a personagem Ivan, causa-nos
desconforto a ausência de tratativa da homo/bissexualidade feminina - como se a
heterossexualidade fosse a única presente nas relações entre as mulheres, ou ainda proibidas –
mesmo após o STF alterar o conceito de família no Código Civil em 2011 e, em 2013, o
Conselho Nacional de Justiça publicar a resolução n. 175 que autoriza os cartórios a registrarem
a união homoafetiva, proibindo a refutação.
A vida pregressa de Sarita (Explode Coração) e Elis Miranda (A Força do Querer)
não foram exibidas, conquanto, sobre a segunda, tenham informado de que fora expulsa de casa.
Em Explode Coração (1995), Rose (Paula Bularmarque) se apaixona por Sarita (Floriano
Peixoto), a possibilidade de uma pessoa não-trans se apaixonar por uma trans é exposta em
1995. Se considerarmos que “o social não existe fora de nós, está em nós e [que] somos o
social”72 (RUPP, THOMSEN, 2016, p. 898, tradução livre), veremos que nossas subjetividades,
desejos, sentimentos, anseios se constroem na cadência dos acontecimentos. Desta forma, falar
em sexualidades das mulheres é falar de seus corpos, de suas posições sociais e fases da vida.
As correntes feministas abordam as sexualidades sob diferentes pontos de vistas. Se os nossos
estudos partem da linguagem, acompanhamos as que interrogam os circuitos de poder que
formam as subjetividades do sujeito. Diamond (2009, 2016) aborda a fluidez sexual, que seria
a capacidade de variação da preferência sexual de uma pessoa, resultante de suas relações
interpessoais e sociais. A autora reforça que a fluidez não pressupõe a inexistência da orientação
sexual ou que todos seriam bissexuais, mas que ao contrário do modelo sexual dominante, que
assume uma natureza rígida, a fluidez sexual prevê que o sujeito poderá experimentar desejos
diversos ao longo da vida (DIAMOND, 2016). As mulheres aprendem desde cedo a tolher seus
prazeres, os seus corpos, daí repousa a dificuldade em reconhecer/ aceitar suas libidos. Rose se
apaixona por Sarita, mas demonstra dificuldade em admitir que tenha se apaixonado por uma
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“The social does not exist apart of us; the social is in us and we are the social” (RUPP, THOMSEN, 2016, p.
898).
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mulher trans, mas em suas falas revela o amor pela pessoa de Sarita. Perez, retoma o assunto
em A Força do Querer (2017), com a personagem de Ivan (Carol Duarte), um homem trans,
por quem Cláudio (Gabriel Stauffer) é apaixonado, mas demora a aceitar este sentimento, pois
quando conheceu Ivan, ele ainda não havia passado pela transição, era tido socialmente como
uma mulher. Durante o processo, Ivan descobre que está grávido, mas perde a criança, após
uma pressão por parte da sociedade brasileira. Em 1995, a autora aborda de maneira sutil a
fluidez sexual de Rose, em 2017 a de Cláudio, além da homossexualidade de Ivan, um homem
trans. São 22 anos entre uma narrativa e outra, em que ambas são tecidas de maneira a não
causar desconforto nos receptores que, ainda, rejeitam a gravidez de um homem.
Tanto Sarita, quanto Elis Miranda trazem o discurso patológico da transexualidade.
Porém, vemos a patologização em Explode Coração (1995) mais presente no discurso do outro,
que não considera Sarita uma mulher, por ela não ter feito a cirurgia de redesignação. No
entanto, desde a primeira cena em que aparece, Sarita se afirma uma mulher, que não tem
necessidade de modificar o seu corpo. Em contrapartida, Elis Miranda, traz em seu discurso a
retórica psiquiátrica da transexualidade, não se considerava uma mulher, travestia-se de uma
para dar vida a uma personagem que nela vivia. É notório que ambas eram mulheres trans,
travestis, que não necessitavam cirurgias de redesignação para se considerarem mulher. O olhar
de Gloria Perez para Elis Miranda era o médico, provavelmente, contou com uma/um
pesquisadora/ pesquisador do campo da biologia para levantar material sobre a personagem.
Ressaltamos que, um ano após a telenovela ir ao ar, a transexualidade foi retirada da CID, do
rol das doenças mentais, o que invalida este discurso de Elis Miranda, que foi criticado por
grupos LGBTQIA+. Por meio das duas personagens, a autora revelou o preconceito, a
violência, as dificuldades no mercado de trabalho e suas vulnerabilidades enquanto mulheres
trans. Mesmo com discursos conservadores, não podemos negar a importância destas
personagens, que visibilizam midiaticamente pessoas que estão às beiras, às margens da
sociedade.
Embora vigore a presunção da maternidade entre as personagens casadas, a autora não
tende a romantizá-la, pelo contrário, expõe muitas fragilidades que uma mãe encontra na
criação de uma criança. As mães das classes baixas apresentam as agruras das extensas jornadas
de trabalho, às vezes informal, a conciliação com as atividades domésticas e o desemprego.
Enquanto os dilemas das mães das classes mais altas estão mais relacionados ao excesso de
cuidado com os filhos e/ ou a falta de diálogo. A gravidez não planejada de Ritinha, Barriga de
Aluguel, a deixa abalada, pois gostaria de se dedicar mais à carreira. A adoção foi levantada em
1990, por Ana e Zeca, mas o desejo de gestar o próprio filho a fazia renegar a ideia. Ao final
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da trama, aceita a menina que Zeca adotou. Como a reprodução por barriga de substituição
gerou grande repercussão midiática e entre os receptores, as dificuldades para adoção
levantadas na telenovela ficaram em segundo plano. A adoção é um tema ainda delicado no
Brasil, que possui 42 mil famílias aptas e disponíveis no sistema e 4,9 mil crianças e
adolescentes à espera de um lar (AGÊNCIA BRASIL, 2020), mas apenas 25,63% das famílias
desejam adorar crianças acima de quatro anos de idade (SENADO FEDERAL, 2017).
A discussão sobre a reprodução assistida por barriga de sub-rogação revelou uma
disparidade social existente ainda nos dias de hoje. O sonho da maternidade para as mulheres
das classes baixas permanece quase que inacessível, somente nove hospitais realizam o
procedimento pelo SUS, que somados à burocracia e à fila de espera fazem com que muitas
desistam (G1, 2014).
Feministas questionam a reprodução assistida, pois se por um lado passou a oferecer a
oportunidade de casais homoafetivos e/ ou inférteis gestarem um bebê em uma barriga solitária
ou de aluguel, por outro, existe a exploração dos corpos das mulheres das classes baixas
(GINSBURG, RAPP, 1991; KISSIL, DAVEY, 2012). No Brasil, tem chamado a atenção o
aumento da importação de sêmen, que subiu 2.500%, de 2011 a 2016 (ANVISA, 2017). O
interesse por sêmens estrangeiros está no fenótipo caucasiano, explicitando o racismo existente
na sociedade brasileira. Segundo Eduardo Motta, diretor da clínica Huntington, o casal
heterossexual das famílias abastadas procura doadores de olhos azuis como garantia de que não
haverá alternância no tom da pele da família (WSJ, 2018). Desde o Brasil Colônia a sociedade
brasileira foi estratificada pela raça: havia os brancos – colonizadores- e o negros - escravos. O
mito da democracia racial repousa sobre a miscigenação da população brasileira, omite a
política de branqueamento (CARNEIRO, 2011; MAIA, ZAMORA, 2018), e não consegue
tampar o abismo social e os preconceitos latentes no cotidiano dos negros brasileiros. O racismo
no brasil é estrutural e institucionalizado.

as raças existem em função do racismo enquanto ideologia. O sentido
de se falar na existência de raças está atrelado ao diagnóstico de que,
no Brasil, a raça ainda confere uma situação privilegiada ou não, sendo um
elemento que fortalece a exclusão social, segregando o grupo que foi ignorado
durante toda a história do país (BERSANI, 2018, p.192).

A partir deste tema, levamos nossos olhares às mulheres negras analisadas – Diva,
América (2005), Vanúbia, Salve Jorge (2012) e Leila, A Força do Querer (2017). Ressaltamos
que nas telenovelas selecionadas dos anos de 1990 não havia personagens negras. Em Barriga
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de Aluguel (1990), a atriz Carla Daniel, filha de Dorinha Duval e de Daniel Filho, era a mulher
com o tom de pele mais escura.
Retomemos o racismo estrutural existente na sociedade brasileira e a discussão sobre
branqueamento no país. Segundo Carneiro (2011, p. 63), no Brasil, impera o discurso da

ausência de identidade racial ou confusão racial [...]. À guisa da explicação,
atribui-se à larga miscigenação aqui ocorrida a incapacidade que
demonstramos de nos autoclassificar racialmente. É como se a indefinição
estivesse na essência do nosso ser. [...] Diferentemente de outros lugares, a
nossa identidade se definira pela impossibilidade de defina-la.

Para a autora, a identidade étnico racial é mais do que um fenômeno historicamente
construído, é um fenômeno historicamente destruído que instituiu um imaginário coletivo. A
miscigenação/ mestiçagem foi utilizada para o embranquecimento do negro com o intuito de
aproximá-lo do “ideal de perfeição humana” que seria a brancura. Reforça que o termo pardo
inclui todos aqueles que desejam “esconder ou esquecer de sua origem renegada” (CARNEIRO,
2011, p. 64), mencionando a existência de uma “hierarquia cromática e de fenótipos”
(CARNEIRO, 2011, p.67), num gradiente de cores que confere às peles mais claras uma
possível ou melhor inserção social. O esvaziamento político da raça negra ocorre com as
subdivisões criadas que, concluindo a autora, impede a raça negra de “se transformar em
elemento aglutinador no campo político para reinvindicações coletivas” (CARNEIRO, 2011,
p.67).
Não há dúvidas da importância da mídia na criação do imaginário coletivo do qual fala
Carneiro. Quais as representações do negro na mídia brasileira? Em quais discursos estão
inseridos – tanto no jornalístico, quanto na ficção seriada? A ausência de negros nas telenovelas
de 1990 reforça a política de branqueamento e a falsa concepção da pele clara como sendo a
representante da maioria da população brasileira.
No cap. 01, abordamos o feminismo negro no Brasil que se inicia no final da década
de 1970 e que, com o fim da ditadura civil-militar, se fortalece na década de 1990. O período
em que nossa análise se inicia é o período de institucionalização de muitos movimentos sociais,
de amplas reivindicações, incluindo as pautas do feminismo negro.
Se na década de 1990 era rara a presença de negros no elenco de uma telenovela, “em
1/3 das produzidas pela Rede Globo até o final dos anos 90 não havia nenhum personagem
afrodescendente” (ARAÚJO, 2008, p. 980), o cenário começa a se transformar na década
seguinte. Frisamos que o termo pardo será utilizado na pesquisa por ser considerado,
atualmente, o termo correto para designar as pessoas não-negras. Na década de 2000 vemos o
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considerável aumento de pessoas pardas na televisão e um pequeno aumento no número de
negros. Na telenovela América (2005), há a presença das personagens Diva (Neusa Borges) e
de seu filho Feitosa (Aílton Graça). O racismo aparece quando Feitosa é acusado de furto no
lugar de sua patroa, cleptomaníaca, contudo não houve discussão sobre o imbróglio. Diva,
América (2005), e Vanúbia, Salve Jorge (2012) eram personagens planas, na forma de
caricaturas. Hooks (2019), aborda dois estereótipos comuns às mulheres negras, um é o da
mammy, a super mãe negra protetora, como a tia Anastácia, de Sítio de Pica-Pau amarelo, no
qual Diva se insere, com altas doses de um humor exagerado, “afinal, era a fofoqueira do
bairro”. Porém, toda distorção, excesso, leva ao ridículo (PROPP, 1992), e Diva era uma
personagem caricaturada da mammy.
A outra crítica tange à representação dos corpos das mulheres negras atrelada à
sexualidade imposta pela cultura patriarcal dominante. Vanúbia é uma mulher negra bonita,
sensual, resolvida sexualmente, mas o problema repousa em como ela é vista pelos homens, de
que maneira a desejam, a espiam tomando sol como se fosse uma mercadoria, a filmam,
fotografam suas nádegas.
Quando chamam a atenção para o corpo de um jeito que convida o olhar a
mutilar os corpos das mulheres negras [...], a focar somente no bumbum, as
celebrações contemporâneas dessa parte da anatomia não subvertem com
sucesso as representações machistas e racistas. Assim como as representações
dos corpos das mulheres negras do século XIX eram construídas para enfatizar
que esses corpos eram descartáveis, as imagens contemporâneas passam uma
mensagem semelhante (HOOKS, 2019, p. 134).

Salve Jorge (2012) se passa no Complexo do Alemão e nota-se um número maior de
mulheres negras e pardas na trama, apenas uma, Julinha (Cris Vianna), é apresentada fora deste
núcleo, mas é uma personagem sem grande representatividade.
Em A Força do Querer (2017) o tráfico de drogas é abordado no fictício Morro do
Beco, mas as mulheres desta comunidade são brancas ou pardas, apenas os homens são negros.
A única negra da telenovela era Leila (Lucy Ramos) que aparentemente propunha quebrar os
estereótipos das mulheres negras. Era arquiteta, trabalhava como assistente de Silvana (Lilia
Cabral), e juntas planejaram o escritório de Eugênio (Dan Stulbach), mas depois desse
lançamento a profissão de Leila não saiu da fala. A personagem quebrou todos as
representações criticadas por Hook (2019), não era “a mãe”, nem “a puta”, se apaixonou por
um homem branco, Caio (Rodrigo Lombardi), em um “relacionamento sexual/ afetivo”, não no
“paradigma senhor/ escravo” e o casal foi retratado no quarto, apesar disso, sua única função
era sofrer e reclamar de Bibi (Juliana Paes), com quem formou o triângulo. Os diálogos de Leila
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não tinham expressividade, não falavam dela, de sua vida, apenas de Bibi e Caio. Terminou o
casamento com ele e não apareceu mais na novela.
Em relação ao trabalho, percebemos o movimento da entrada das mulheres das classes
mais altas no mercado de trabalho. Em Barriga de Aluguel (Globo 1990), Ana era uma jogadora
de voleibol que abandona as quadras para ser mãe, enquanto Clara trabalhava como vendedora
durante o dia e dançarina em uma boate à noite, trabalhava na loja de tecidos com Ritinha, que
passa a trabalhar como dançarina de funk. Raquel era dona de casa, assim como Aída, a primeira
da classe média baixa, a segunda da alta.
Explode Coração (1995), Dara era uma jovem estudante da classe média alta que
trabalha como vendedora, enquanto Vera é uma dona de casa da classe alta. Marisa é uma
advogada influente, bem como Betty é uma fotógrafa. Na classe média baixa estão Odaísa que
após ser mandada embora de seu emprego de babá, passa a trabalhar em sua casa como
cabelereira, e Sarita que costura em casa durante o dia e à noite dança em boates.
Em América (2015), Sol era depiladora/ vendedora, enquanto Diva era dona de casa.
Já Consuelo, era proprietária de uma pensão em Miami nos EUA, onde Helô, advogada, morou
por um ano com o marido. Neuta era fazendeira e Haydeé era dona de casa.
Em Salve Jorge (2012) vemos Morena desempregada, depois trabalhando como
copeira até ser prostituída. Vanúbia, dançarina, também prostituída. Helô, delegada primeiro da
polícia Civil, depois da Federal. Jô, começa com escrivã na Civil e depois também é aprovada
na Federal e Aisha era estudante.
Em A Força do Querer (2017), Bibi era uma estudante de Direito, que abandona a
faculdade, começa a trabalhar como cabelereira e depois parte para o tráfico. Jeiza é uma
policial do BOPE e lutadora de MMA. Elis Miranda é motorista durante o dia e dançarina à
noite. Leila é arquiteta e Ritinha trabalha com Sereismo, mesmo casada com um homem da
classe alta, enquanto a sua sogra, Joyce, é dona de casa.
As profissões daquelas que se encontram no estrato social mais baixo permanecem
como empregos menos remunerados, que são: copeira, babá, dançarina, entre outros. Vemos a
conquista das mulheres em espaços antes destinados aos homens em todas as décadas, desde
1990: advogada em uma empresa, delegada, BOPE, MMA. Das personagens da classe alta
selecionadas para a análise nenhuma trabalhava, com exceção de Aída (Barriga de Aluguel –
1990), que após perder a fortuna, conseguiu emprego apenas como vendedora, pois já tinha
uma idade avançada e não tinha experiencia profissional. Não restam dúvidas de que as
mulheres das classes mais altas conquistaram mais espaço no mercado de trabalho, 30%
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possuem nível superior e pós-graduação, mas em geral recebem cerca de 20% menos do que os
homens no Brasil (CATHO, 2019).
As mulheres negras são as mais atingidas com o desemprego 16%. A maioria trabalha
em serviços domésticos (19,1%) ou em limpeza (7,6%) (ESTADO DE S. PAULO, 2019). E o
panorama é ainda mais assustador com a realidade imposta às mulheres trans (travestis e
transexuais), 90% encontram-se na prostituição (ESTADO DE S. PAULO, 2020).
Existe o preconceito em relação às mulheres lésbicas, maior quando a mulher possui
uma masculinidade aparente, o que faz com que a mulher performatize uma feminilidade para
ser aprovada no processo de seleção. “O processo discriminatório pode ser atenuado por conta
de outros traços psicográficos, tais como: maior poder aquisitivo, pele branca, e conformidade
com os padrões estéticos brasileiros” (IRIGARAY, FREITAS, apud SANTOS, CASSANDRE,
2016, p. 13). A mulher lésbica, negra e periférica terá maiores dificuldades ao longo da vida no
mercado de trabalho.
As violências são apresentadas/ representadas nas telenovelas de várias formas e é
pelas intersecções que contemplamos suas múltiplas facetas. Ao longo do capítulo, percebemos
que estas se constituem através de relações hierárquicas - agressões de homens contra as
mulheres, entre as mulheres e entre mulheres e seus filhos, que extrapolam o âmbito privado.
Hooks (2019) as denominam de “violência patriarcal” em que aquele que detém mais poder
controla os demais “por meio de várias formas de força coercitiva” (HOOKS, 2019, p. 95).
Uma das violências é a estrutural, supracitada, imposta pela pobreza que afeta
diretamente mulheres negras, pardas e trans. Foram representadas no desemprego de diversas
personagens, na dificuldade por atendimento médico da família de Sol (América - 2005), no
despejo das casas de Sol (América – 2005) e Morena (Salve-Jorge - 2012), da falta de amparo
do Estado ao ter os filhos roubados – Odaísa (Explode Coração - 1995) e Delzuíde (Salve Jorge
– 2012), a retirada da guarda dos filhos das mães Clara (Barriga de Aluguel – 1990) e Ritinha
(A Força do Querer – 2017) pelos avós, a internação compulsória de Vera (Explode Coração
– 1995) em um hospital psiquiátrico, entre tantos outros.
Identificamos também nas telenovelas a violência simbólica (BOURDIEU, 2007), que
de forma silenciosa se instituem nas sociedades, por construções discursivas, e que
perversamente atingem aqueles a quem se destinam, um de seus efeitos é a desumanização. As
personagens de Sarita (Barriga de Aluguel - 1990) e Elis Regina (A Força do Querer – 2017)
a sofreram quando procuravam emprego e não conseguiram por serem mulheres trans, Dara
(Explode Coração, 1995), quando foi questionada sobre o desaparecimento de um objeto da
loja – dúvida levantada por ser cigana. Sol (América, 2005) a vivenciou quando teve o visto
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norte-americano negado - por ser da classe baixa. Não é uma violência expressa na forma física
ou verbal, mas em atitudes/ gestos/ palavras/ ações carregadas de um simbolismo aniquilador.
Um olhar pode conter um poder simbólico de reprovação, rechaço, como os lançados aos corpos
de Sarita e Elis Miranda, mulheres trans. Vanúbia, mulher negra de Salve Jorge (2012), recebeu
vários olhares agressivos, como se fosse um objeto erótico/ sexual. É uma violência mais difícil
de ser identificada, está nas entrelinhas, no não-dito, aqueles que não operam dentro da relação
simbólica não conseguem identificar a violência com facilidade, mas os dominantes e os
oprimidos as compreendem e identificam.
Nas telenovelas dos anos de 1990 analisadas, agressões verbais era algo comum,
partiam de homens e de mulheres. Dentre os vários xingamentos listamos: vagabunda, piranha,
incompetente. O gaslighting apareceu em todas as discussões entre casais, em especial quando
a mulher questionava a infidelidade do marido e era manipulada psicologicamente para duvidar
de suas afirmações/ convicções.
Na década de 1990, a violência física esteve muito presenta nas telenovelas, em todas
as classes sociais. Qualquer discussão era motivo para um marido dar um tapa na cara da
mulher, da esposa bater na ex-namorada do marido, da patroa bater na empregada, do pai e/ ou
da mãe baterem nos filhos. Basicamente todas as famílias eram compostas por estruturas
hierárquicas. Chamam-nos a atenção o tom de voz nas discussões, sempre altos, como se pelo
grito o outro fosse se submeter à ordem. Apenas uma família, a de Betty (Explode Coração –
1995) apresentava a estrutura coesiva, em que a premissa era diálogo entre mãe e filhos.
Em América (2005), telenovela escolhida para compreender a década de 2000, vemos
o diálogo presente em um maior número de famílias, mas a de Haydée, da classe alta, mantinha
a estrutura hierárquica, em que os gritos e as discussões eram uma constante. Na telenovela
vimos os puxões do homem pelo braço de uma mulher e o tapa na cara, que ainda expressavam
a relação de ciúmes, de bem-querer, ou seja, o amor justificando a violência. A briga entre as
mulheres por ciúmes de homem ocorreu.
A partir da década de 2010, percebemos que as agressões que antes pareciam ser algo
rotineiro na vida das personagens acabaram: os tapas na cara, as gritarias, os puxões pelo braço,
e o diálogo se instaurou nas famílias. A maioria passa a ser representada na estrutura coesiva,
embora algumas ainda sejam hierárquicas, mas a violência de outrora não está presente nas
telenovelas.
A violências física contra as mulheres era quase naturalizada nos anos 90,
institucionalizada, como se o homem tivesse o direito de agredir uma mulher por ser sua filha,
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esposa, namorada, amante e/ou, simplesmente, porque a mulher havia feito algo errado e
necessitava de correção. A agressão acontecia em nome de um amor ou como forma punitiva.
Os diversos tipos de violência contra as mulheres sempre foram pautas dos
movimentos feministas, mas eram silenciados e negligenciados pelo Estado e pela sociedade.
Em 1985, surge, em São Paulo, a primeira delegacia da mulher, que nas décadas seguintes se
espalham pelo Brasil. A partir dos anos 2000, vemos a instauração do Ligue Denúncia 18073 e
o sancionamento das leis: Maria da Penha (11.340/ 2006), Feminicídio (13.104/2015),
importunação sexual (13.718/2018) e a não menos importante PEC das Domésticas (PEC
66/2012), que trouxe garantias no campo do trabalho que impedem violências estruturais. O
racismo é crime no Brasil desde 1989 - lei nº 7.716 /1989 e por esta lei, em 2019, o STF passou
a considerar homofobia e transfobia crimes – até que seja criada uma lei específica para tais.
Embora as discussões tenham se ampliando, dado voz e direitos às diversas e múltiplas
mulheres ao longo dos anos, a violência patriarcal presente na sociedade brasileira faz milhares
de vítimas diariamente. No Brasil, em um dia, três mulheres são vítimas de feminicídio – 61%
das vítimas são negras (INSTITUTO PATÍCIA GALVÃO, 2018). Em relação ao lesbocídio,
em 2017 – as negras são a maioria dentre que são assassinadas e que se suicidam, 57% (PEREZ;
SOARES; DIAS, 2018). A cada dois dias, uma pessoa trans ou gênero diverso é assassinada;
a cada dois minutos uma mulher registra agressão sob a lei Maria da Penha e a cada nove
minutos uma mulher é estuprada (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2018). Uma pesquisa
realizada com 1.081 brasileiras que utilizaram transporte público e/ ou por aplicativo constatou
que 97% das entrevistadas foram vítimas de assédio em transporte público e 71% conheciam
alguma mulher vítima de assédio em espaço público (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO,
2019).
Em 2020, em tempos de Covid-19, os casos de feminicídio no Brasil cresceram 22%
durante a quarentena, entre os meses de março e abril (O GLOBO, 2020). Em São Paulo, “os
atendimentos da Polícia Militar a mulheres vítimas de violência aumentaram 44,9% na
comparação entre os meses de março de 2019 e março de 2020” (AGÊNCIA BRASIL, 2020).
Em Goiânia, de março a abril, houve o aumento de 14,46% das prisões em flagrante por
violência doméstica e uma redução de 38,15% de solicitações de medidas protetivas, dado
considerado alarmante pelo judiciário goiano, a subnotificação provavelmente se deve pela
vítima se encontrar em casa com o agressor (TJGO, 2020). Em uma semana a Covid-19 teve
um aumento de 113% no Capão Redondo, periferia da Zona Sul cidade de São Paulo, enquanto
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na mesma semana foi registrado um crescimento de 21% na Vila Mariana, bairro nobre da Zona
Sul. Alguns dos dados aqui apresentados, mostram o quanto a intersecção entre classe/ raça e
etnia é importante para a compreensão das diversas violências sofridas pelas mulheres, que se
elevam em tempos de crise (G1, 2020).
Pelas análises das personagens nas telenovelas ao longo dos anos, identificamos como
os bens materiais funcionam como marcadores temporais e sociais. Enquanto a classe alta se
locomove – na telenovela e pelos anos - com os últimos lançamentos de carros, a classe baixa
permanece utilizando o transporte público – ônibus/ trem. Nos anos de 1990 havia um
distanciamento social facilmente visualizado e demarcado pelos bens de consumo. Com o
acesso ao crédito fornecido pela era Lula e o aumento do poder de compras das classes mais
baixas, o distanciamento social é camuflado pelas mercadorias, que se tornam acessíveis a
todos. A partir de Salve Jorge (2012) os equipamentos eletrônicos entram na periferia e os usos/
apropriações feitas pela comunidade são representados com moradores filmando o processo de
pacificação, tornando-se criadores de suas próprias narrativas para compartilhar no site do
Complexo do Alemão. Em A Força do Querer (2017), vemos a presença dos dispositivos
móveis sendo utilizados para reivindicar e protestar através das mídias digitais. Pelas análises
das telenovelas ao longo dos anos vemos a transformação do consumo midiático, nos anos de
1990 a presença da televisão de tubo, o toca discos e o som estéreo, a partir dos anos de 2010 o
celular se transforma em um smartphone onde a pessoa se relaciona virtualmente com os
amigos nas mídias sociais, lê livros e ouve músicas onde quer que esteja. O consumo midiático
antes restrita à esfera doméstica, agora adentra todos os espaços ao lado do sujeito.
Pudemos ver ao longo da análise longitudinal diversos discursos sobre mulheres nas
telenovelas de Gloria Perez, que por vezes se repetem ao longo das tramas ou se desconstroem
com o tempo. Como uma crônica do cotidiano a telenovela reflete e refrata seus temas. Ao
contextualizar os discursos no tempo histórico, em que foram escritas, é possível destacar
muitos dos comportamentos dos brasileiros da época, ao mesmo tempo que encontramos
discursos que tendiam a gerar rupturas no sistema. Embora seja um produto da Indústria
Cultural, a telenovela, por seu caráter ficcional, possui o poder de questionar o status quo da
sociedade, de abordar temas ainda incipientes, ao mesmo tempo que mantém outros de seus
discursos.
A vida e a arte não devem só arcar com a responsabilidade mútua, mas também
com a culpa mútua. O poeta deve compreender que a sua poesia tem culpa
pela prosa trivial da vida, e é bom que o homem da vida saiba que sua falta de
exigência e a falta de seriedade de suas questões vitais respondem pela
esterilidade da arte (BAKTHIN, 2003, XXXIII).
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Ao fazer a relação entre vida e arte, Bakhtin fala de um sujeito participativo e
responsável. “Quando o homem está na arte, não está na vida e vice-versa” (ibid), o que garante
a junção destas duas experiências do sujeito é tanto a responsabilidade, quanto a culpa, pois “é
mais fácil criar sem responder pela vida e mais fácil viver sem contar com a arte. Arte e vida
não são a mesma coisa, mas devem tornar-se algo singular em mim, na unidade da minha
responsabilidade” (ibid). Ao trazer o conceito de responsabilidade-responsividade o autor
coloca o sujeito como responsável por aquilo que produz, como em responsividade aos
elementos constitutivos de sua dinâmica social.
A telenovela tece permanente diálogo com a sociedade, o autor escreve para si e para
o outro e do outro para si, a visão bakhtiniana “defende a centralidade do agente em sua relação
ética com outros agentes, no contexto concreto da ação, como o cerne do agir humano”
(SOBRAL, 2009, p. 01).
Gloria Perez é reconhecida por conseguir abordar temas controversos em suas
telenovelas conquistando um olhar empático do receptor, mesmo que este seja contrário ao
assunto exposto. Outra característica marcante da autora é a contraposição entre ricos e pobres,
entre subúrbio/ periferia e zona sul, ao lançarmos o olhar sobre estes dois cenários constatamos
diversas violências simbólicas destacadas. Por fim, mas não menos importante, é uma autora
que traz em suas narrativas questões relativas às mulheres, trabalha com o feminino.
Porém, a pluralidade e diversidade das mulheres não estão bem representadas em todas
as narrativas, há a ausência de uma participação representativa de mulheres negras e de outras
etnias, como as de ascendência asiática e as indígenas. Perez é uma autora que consegue
trabalhar com culturas diversas mostrando como “todas as artes se desenvolvem em relação
com outras” (GARCÍA CANCLINI, 1998, p. 348), não pela aculturação, mas em um processo
de interculturalização, o que a possibilita trazer personagens plurais, com questões sempre
significativas para o debate.
A visão bakhtiniana acima mostra a importância do autor no processo de produção,
sua responsabilidade, que não deve ser justificada pela inspiração. Mesmo sendo ficção,
contando os romances e suas tragédias, os sentidos postos em circulação serão ressignificados
a partir do repertório cultural/ social de sua audiência, como podem ser apropriados por outras
instituições de poder com o objetivo de defender e/ ou disseminar seus interesses. Após a
telenovela Salve Jorge (2012) o discurso do tráfico de pessoas foi representado em campanhas,
como a “Coração Azul”, sob a ótica do tráfico de mulheres para trabalhos sexuais. Em paralelo,
vemos cada vez mais presentes os discursos de fechamento de fronteiras e mudanças nas
legislações de diversos países, incluso no código penal brasileiro, reproduzindo “desigualdade
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entre homens e mulheres, mesmo quando, aparentemente, suas regras estão formalmente
destinadas a proteger as mulheres” (CASTILHO, 2008, p. 109).
A cotidianidade é a vida que pulula nas ruas dos grandes centros urbanos, na periferia,
na pacata cidade do interior, cujas histórias são contadas e recontadas dia após dia - narrativas
que demarcam um tempo e espaço, produzem significados. É da vida rotineira de onde o autor
extrai muitos dos enredos que encantam os receptores de uma telenovela. Por isso, investigá-la
é compreender um determinado tempo, os significados que por ele circulam, resistem e se
transformam. Neste capítulo, trouxemos alguns dos discursos sobre as mulheres ao longo de
cinco narrativas entre os anos de 1990 a 2017 e vimos como foram se transformando e/ ou
permaneceram no tempo, mostrando a importância de reinseri-lo em uma outra história, em um
outro tempo e lentamente transformar seus semas.
No capítulo a seguir, apresentaremos as entrevistas em profundidade realizadas na
Grande Boston, São Paulo e Goiânia, para identificar como os discursos das telenovelas
analisadas se manifestam no cotidiano das brasileiras entrevistadas.
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5. MANIFESTAÇÕES DISCURSIVAS NO COTIDIANO DAS BRASILEIRAS: IR E
VIR ENTRE BOSTON, BRASÍLIA, SÃO PAULO E GOIÂNIA

O sujeito que recorda se envolve imaginariamente com o que é retido do passado e,
movendo-se através do tempo, reorganiza continuamente a miscelânia de
experiências em estruturas narrativas relativamente coerentes. Os diversos elementos
transportados ganham significado ao serem traçados em um padrão sequencial
discernível. Este é o padrão central para definirmos quem somos e como nos
modificamos (KEIGHTLEY; PICKERING, 2012, p. 43, tradução livre)74.

A pesquisa qualitativa nos permite investigar em profundidade a complexidade da vida
cotidiana, das relações sociais mediadas pelos meios de comunicação e a pesquisa qualitativa
longitudinal (PQL) nos possibilita traçar algumas das transformações, dos cursos/ direções, que
ocorrem na cotidianidade. Neste sentido, propusemos uma PQL regressa, com recorte temporal
iniciado em 1990. Realizar uma pesquisa em tempo regresso significa trabalhar com a memória
– individual e coletiva. No capítulo 4, trouxemos as análises das telenovelas no contexto em
que foram produzidas, entre 1990 a 2017. Neste capítulo, apresentamos as entrevistas em
profundidade com mulheres brasileiras entre 20 e 55 anos. As mulheres maduras de hoje eram
as jovens da década de 1990, as jovens de hoje, embora ainda fossem crianças, nasceram
naquela década, todas resgataram em sua memória a época vivida, os discursos sobre mulheres
presentes em seu cotidiano e na mídia, como também trouxeram a memória das telenovelas
analisadas e/ ou os discursos por elas produzidos e inseridos na cotidianidade, na vida familiar.
Não é possível estudar a cultura de uma sociedade sem percorrer a memória, é pela
linguagem nela inserida que significados repousam, sedimentam e se perpetuam. A memória se
constrói na coletividade e “[...] a lembrança só pode ocorrer quando uma pessoa se situa dentro
do ponto de vista de um ou vários grupos; e de uma ou várias correntes de pensamento coletivo”
(KEIGHTLEY; PICKERING, 2012, p. 94, tradução livre)75.
As Ciências Sociais e Humanas estão sempre a questionar, a revisar premissas, a
buscar novos procedimentos de análise que atendam as novas demandas de um mundo
complexo. Através da interdisciplinaridade do Campo da Comunicação, alinhamos nossos

“The remembering subject engages imaginatively with what is retained from the past and, moving across time,
continuously rearranges the hotchpotch of experience into relatively coherent narrative structures, the varied
elements of what is carried forward being given meaning by becoming emplotted into a discernible sequential
pattern. It is that pattern which is central to the definition of who we are and how we have changed” (Keightley;
Pickering, 2012, p. 43).
75
“[…] remembering can only occur where a person situates herself or himself within the viewpoint of one or
several groups and one or several currents of collective thought” (KEIGHTLEY; PICKERING, 2012, p. 94).
74
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estudos aos Estudos Feministas e de Gênero, que pressupõem olhares que subvertam os
hegemônicos, que questionem as diferentes relações de poder e opressões. Para analisarmos as
manifestações dos discursos das telenovelas no cotidiano das brasileiras optamos pela entrevista
em profundidade, pela interação que esta nos possibilita com o entrevistado, extraindo, por
vezes, informações que extrapolam um questionário estruturado.
A pesquisa envolveu um roteiro semiestruturado e organizado em quatro partes. A
primeira consistiu em dois breves questionários. O primeiro, de preenchimento manual, com
perguntas fechadas, visou compreender questões gerais como idade, cidade de origem, estado
civil, entre outros. E o segundo, com perguntas abertas, que buscou compreender os modos de
ver a telenovela por parte das entrevistadas. Iniciávamos a segunda parte com duas perguntas:
“O que é ser mulher?” e “O que é ser uma mulher [raça/etnia] vivendo em [cidade]?”. O objetivo
destas perguntas foi verificar como as entrevistadas percebiam e se inseriam dentro de uma
narrativa sobre mulheres. Nota-se que na primeira pergunta há a possibilidade de um
distanciamento, na segunda inserimos a entrevistada enquanto sujeito da narrativa. Dando
continuidade à etapa, apresentamos storyboard das personagens das duas telenovelas da década
de 1990 e um vídeo curto. Após a apresentação, foram feitos questionamentos em cima dos
temas que emergiram das tramas neste período.
Na terceira etapa, apresentamos storyboards das personagens e as cenas das três
telenovelas transmitidas a partir da década de 2000. Após terminarem de assistir ao vídeo,
iniciávamos as questões com os temas que emergiram neste período.
A quarta etapa consistia em um grupo de perguntas que trazia todos os temas para o
tempo presente (o da entrevista), possibilitando-nos fechar a entrevista com a percepção geral
das mulheres sobre as narrativas e as transformações destes discursos em seu cotidiano.
Em Boston, antes de iniciarmos uma entrevista, foi fornecido um termo de
consentimento com explicações gerais da pesquisa, com os assuntos que iríamos abordar e
informações relativas ao IRB do Boston College. Tanto o termo, quanto o roteiro de entrevista
havia sido anteriormente aprovado junto ao IRB da universidade. Antes de irmos à campo, foi
necessário a realização de um curso oferecido pelo CITI (Collaborative Institutional Training
Inicitative) que contemplava as responsabilidades de conduzir uma pesquisa empírica.
Ao iniciarmos a busca por receptoras de telenovelas brasileiras na grande Boston
percebemos que havia uma resistência em conceder entrevista, dado ao medo que algumas
imigrantes possuem do ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement’s), departamento de
imigração dos EUA. O termo de consentimento é uma garantia ao entrevistado de que a
pesquisa passou por um processo rigoroso de análise, mas este possui uma cláusula em que,
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caso seja requerido, a pesquisadora deve fornecer todas as informações da pesquisa aos órgãos
federais competentes. Segundo o BC são raríssimas as intervenções federais em pesquisa, mas
esta é uma garantia para a universidade e para o governo caso algum procedimento irregular
ocorra em uma pesquisa. Entretanto, para os imigrantes não-documentados existe sempre o
receio de que através da pesquisa possam ser perseguidos pela imigração. Visando oferecerlhes um certo anonimato, não coletamos nenhum dado de contato do entrevistado (telefone,
endereço, e-mail), nem informações referentes ao seu status imigratório, foi exigido apenas sua
assinatura no termo de consentimento. Por nossa pesquisa pertencer ao Campo da
Comunicação, interessa-nos conhecer as receptoras de telenovelas, a ausência de tais dados não
comprometeu a nossa análise e possibilitou uma relação de confiança com o entrevistado.
Nos EUA, mesmo cientes de que seria uma entrevista longa, quando as mulheres se
sentiam confortáveis o aceite era imediato, ou seja, para a maioria, o principal impeditivo, era
mesmo o receio em relação às questões de imigração, pois não conheciam a entrevistadora,
havia o interesse em colaborar com a entrevista, em conversar, pois era um espaço em que
podiam falar sobre o Brasil.
No Brasil, a maior dificuldade foi encontrar pessoas dispostas a ceder de 1h30 a 2h30
para conversar, ou seja, o impeditivo foi o tempo. Para quebrar as barreiras foi necessária uma
rede de contatos em ambos os países, pois as buscas em páginas/ grupos do Facebook não
surtiram efeito. À medida que iniciávamos as entrevistas e as mulheres adquiriam confiança,
indicavam outras pessoas para colaborar.
A mobilidade está intrínseca ao modelo capitalista atual, ou seja, a locomoção entre
fronteiras está presente no mundo globalizado, as pessoas transitam dentro/ por/ para países
(MARTÍN-BARBERO, 2004; BAUMAN 1999; GARCÍA CANCLINI, 1998). Entretanto este
ir e vir não se faz da mesma maneira por diferentes grupos sociais, aqueles que possuem
dinheiro transitam de maneira livre, sem barreiras, impedimentos, pois esta mobilidade é
entendida como geradora de capital e legitimadora de um status, o turista, reconhecido como
um “cidadão”, que possui vínculos e capital em sua terra natal. Por outro lado, há os transeuntes,
que fugindo das agruras, se deslocam para outras terras, mais abastadas ou desenvolvidas, a fim
de (re)construírem a vida. Porém, uma vez que não são detentores de capital não são bemvindos, são denominados vagabundos (MARTÍN-BARBERO, 2004; BAUMAN 1999). Se, “o
mundo do turista é definitivamente o do consumidor” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 26), por
que não dizer que o dos vagabundos é o da labuta? Na visão de Bauman (apud MARTÍNBARBERO, 2004, p. 26), “um mundo sem vagabundos é a utopia da sociedade dos turistas”.
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O vagabundo é o emigrante “não desejável”, que se encontra não-documentado ou
que permaneceu durante anos assim, até conseguir a documentação necessária para a sua
permanência. Seu deslocamento e/ ou mobilidade não ocorre livremente - uma vez este
ultrapassada a fronteira, o regresso ao seu país de origem torna-se proibido enquanto não
adquirir novas documentações. Uma maneira de manter os vínculos com o país natal, no nosso
caso, o Brasil, é inserindo-se dentro da comunidade brasileira e

através dos produtos

midiáticos, em especial a telenovela, “uma narrativa que viaja com eles permitindo-lhes habitar
de algum modo seu próprio mundo de língua e costumes” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 28).
A telenovela se encaixa nesse mundo globalizado a partir de sua internacionalização e dos
novos modos de consumi-la - é um dos produtos da indústria cultural latino-americana mais
rentável e que há anos vem sendo exportada para todos os continentes.
A Rede Globo é uma grande produtora e exportadora desse produto - Rússia, Japão até
para países dentro do continente americano. Nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa atua
por meio do seu canal Globo Internacional, que produz notícias locais, mas também
(re)transmite os conteúdos feitos no Brasil. Recentemente lançou sua plataforma streaming
(GloboPlay) naquele país, com uma versão internacional que disponibiliza mais de 500 títulos
(G1, 2020). Antes deste lançamento, os turistas que visitavam a América do Norte acessavam
a plataforma sem maiores delongas, porém os brasileiros que lá viviam não conseguiam realizar
uma assinatura internacional. A empresa, que fechou parceria com a Sony para desenvolver
séries em inglês, lança novos voos, de olho não só em um dos maiores mercados de brasileiros
fora do Brasil, mas de latino-americanos como um todo, que gostam de telenovelas e cujos
descendentes crescem em um ambiente onde as séries são os produtos mais populares.
A Rede Globo mantém uma relação de mais de 20 anos com os emigrantes dos EUA,
com a Globo Internacional e com o lançamento do streaming a empresa vê uma possibilidade
de ficar mais próxima de sua audiência, “oferecendo conteúdos mais direcionados, dando mais
liberdade ao consumidor” (LABS, 2020). Vemos como uma empresa brasileira se globaliza e
se transforma ao longo dos anos, sempre atenta aos (novos) modos de consumir seus produtos,
inclusive as telenovelas.
Para conhecer os modos de ver as telenovelas das brasileiras residentes em Boston foi
necessária nossa inserção na comunidade, reduzindo o distanciamento do pesquisador com o
grupo pesquisado. Desta forma, consideramos relevante narrar esta inserção na comunidade,
pois ela nos possibilitou conhecer com maior profundidade a vida das imigrantes.
Isto posto, organizamos o capítulo de acordo com as etapas do roteiro de entrevista,
apresentando-lhes inicialmente nossa vivencia entre os emigrantes.

251

5.1 THE LITTLE BRAZIL

Neste momento, como eu narrador, retiro a terceira pessoa e faço um relato na
primeira pessoa, pois descreverei a minha vivência como imigrante brasileira nos EUA.
Boston foi a minha segunda experiência imigratória na América do Norte, a primeira,
foi em 2006, aos 28 anos, em Knoxville-TN, cidade ao sul dos EUA. Enquanto residente
descobri que não era vista como uma mulher branca, mas como latina, uma mulher de cor
(marrom – brown). Ser latina, naquele contexto, pressupunha falar o espanhol. Onde quer que
eu fosse, antes mesmo de falar algo, se dirigiam a mim dizendo: Hola, que tal?76.
Entretanto, ao preencher papéis para a retirada de documentos a palavra latina não se
encontrava como opção de raça/ etnia, no lugar havia hispânico. Quando isso acontecia gerava
o incômodo de preencher o documento, pois apesar de ser latina, não sou hispânica. Em Boston,
percebi que este é um sentimento comum aos brasileiros imigrantes, muitos não se consideram
latinos por serem brancos e/ ou falarem o português e optam por marcar outras opções de raça/
etnia durante o preenchimento, o que pode implicar em uma falsa contagem do número de
brasileiros no país. Pelo Brazilian Women’s Group soube que a comunidade brasileira em
Boston ao invés de se declarar latina no censo, especifica sua nacionalidade brasileira e marca
a opção “outros” no campo raça/ etnia. O censo é um instrumento político, a partir de uma
contagem mais apurada sobre o número de brasileiros, a comunidade pode reivindicar políticas
públicas que favoreçam os imigrantes da América do Sul que falam português, ao invés de
serem enquadrados como falantes da língua espanhola.
Margolis (2013) aponta a dificuldade de brasileiros, argentinos e chilenos de se
considerarem latinos, o que não ocorre entre os mexicanos e os vindos da América Central. A
cultura latino-americana é diversa, mas a categoria latino nos EUA implica em uma massa
homogênea, marcada por uma forte carga de estereótipos. Assim, ocorre a busca por uma
identidade brasileira que se distancia da latino, não apenas pelo idioma, mas pela cultura, pelo
trabalho, entre outros. Para marcar a diferença muitos brasileiros perpetuam a ideologia
discriminatória em relação aos hispânicos.
Boston foi escolhida para realização da pesquisa porque o estado de Masschusetts é o
segundo com o maior número de imigrantes brasileiros, sendo a Florida o primeiro. A região
de Boston é a que concentra o maior número de imigrantes não-documentados, cerca de 16 mil
(MPI, 2019).

76

Olá, tudo bem?
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Meu acesso à comunidade brasileira ocorreu via PUB-Boston, grupo formado por
pesquisadores e universitários brasileiros residentes em Boston, onde conheci imigrantes que
foram para os Estados Unidos estudar e/ ou acompanhar seus cônjuges. Alguns optaram por
permanecer no país ao final dos estudos e outros ficaram apenas durante o período vigente da
bolsa de estudos recebida.
Pelo Brazilian Women’s Group e pelo Consulado do Brasil em Boston, inseri-me entre
aqueles que foram para os Estados Unidos à trabalho, em geral, de maneira definitiva. Comecei
a participar de eventos e a frequentar o comércio destinados à brasileiros, principalmente os
localizados em Cambridge - espaços que me colocaram em contato com pessoas e que me
fizeram entender um pouco mais da dinâmica da comunidade. Locais em que pude adquirir
alguns produtos brasileiros, como o pão de queijo e a tapioca, para me aquecer e confortar em
dias frios do rigoroso inverno, que chegou a - 20º C. Frequentando estes lugares e conversando
com os brasileiros como uma imigrante, fui percebendo que muitos não falavam o inglês e
outros falavam o portunhol, destes a maioria permanecia trabalhando e convivendo apenas entre
as pessoas da comunidade.
Em relação aos pesquisadores e seus familiares, a maioria falava inglês, mesmo não
tendo fluência. Havia alguns que não tinham o interesse aprender o idioma, pois ficariam pouco
tempo e/ ou o supervisor falava português. Grande parte dos pesquisadores convivem entre
brasileiros, tanto do PUB-Boston, quanto entre estudantes brasileiros de campos de
conhecimento, universidades e/ ou ideais comuns. Entre os brasileiros que estudam em Harvard
há um grande número de estudantes que se comunicam por um grupo de WhatsApp. No Boston
College, particularmente, conheci quatro brasileiros na pós-graduação (dois foram para o
doutorado sanduíche, outros dois eram alunos de mestrado/ doutorado na instituição) e, da
graduação, conheci três em uma visita à biblioteca. Como a comunidade acadêmica brasileira
é pequena, foi possível interagir e conviver entre muitos, minha aproximação maior foi com os
pesquisadores da Biologia e das Ciências Sociais e Humanas.
Visando ampliar o meu conhecimento sobre a comunidade brasileira, estive com
integrantes do departamento de Comunicação da Prefeitura de Sommerville, que me contaram
um pouco sobre as dificuldades dos imigrantes não-documentados, quando também tomei
conhecimento das histórias de alguns que recorriam ao departamento em busca de auxílio/
informações - questões sobre despejo, crianças que estavam presas na fronteira com o México,
retirada de passaporte de filhos, sem a presença do pai, que desapareceu há anos, dentre tantas
outras. A interação ocorria enquanto aguardava para conversar com as colaboradoras do
departamento. Não entrevistava estes brasileiros, apenas ouvia e me solidarizava com muitas
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das pessoas que contavam suas histórias. O departamento foi criado após a prefeitura de
Sommerville reconhecer que era necessário um espaço para tratativas de brasileiros, dado o alto
número de imigrantes na cidade, com muitas demandas, e que não falavam espanhol.
A minha primeira visão sobre a comunidade brasileira foi de um espaço de
acolhimento e ajuda, mesmo percebendo que havia diferenciações de classe. Com o decorrer
da pesquisa descobri que muitas das colaborações têm um preço e que até mesmo dentro da
comunidade há relações de poder que ultrapassam questões de classe. Porém, não posso negar
os benefícios de viver dentro da comunidade, pois é o espaço onde nos reconhecemos, por meio
de nossa cultura, um local de compartilhamento de histórias, de ideias, agruras e também de
amparo. A cultura norte-americana é muito diferente da brasileira em termo de relações
afetivas, trabalho, entre outros, e Boston é uma cidade cuja temperatura permanece baixa a
maior parte do ano, com exceção dos três meses no verão. Percebi que durante o inverno o
contato entre os brasileiros parece aumentar e destas relações surgem amizades verdadeiras,
negócios e amores. É um período em que a tendência à depressão é maior, ocorrendo um
fenômeno muito conhecido por todos como the winter blues, daí a importância das redes de
afeto.
Reconheço que em Boston é possível estar em um outro país (EUA) sem sair do seu
(Brasil), você pode se alimentar e se vestir com produtos vindos do Brasil, pode passar a vida
inteira sem aprender o inglês, apenas trabalhando e convivendo com outros brasileiros. A
interculturalidade tende a ser maior entre a geração dos filhos dos imigrantes que nascem nos
Estados Unidos ou vão para lá ainda pequenos. Esta geração busca inserir-se na cultura norteamericana, gerando alguns conflitos familiares.
A experiência em Boston foi completamente diferente da que eu vivi em 2006, em
Knoxville-TN. Nesta cidade, havia poucos brasileiros, lá a minha convivência era com
imigrantes/ estudantes de diversas partes do mundo que foram estudar na Universidade do
Tennessee. Em Boston, mesmo estando em uma cidade maior, considerada uma das mais
progressistas dos EUA, com exceção das atividades acadêmicas das quais participei, vivi
plenamente a minha identidade de imigrante brasileira, convivendo entre os meus na maior
parte do tempo. O que possibilitou expandir o meu olhar sobre a imigração brasileira e foi
fundamental para a pesquisa de campo realizada em Massachusetts. Compreendi que para
realizar uma pesquisa sobre brasileiras na grande Boston era necessário entender a dinâmica da
comunidade, o seu cotidiano.
Os imigrantes brasileiros, incluso os não-documentados, fazem parte da força de
trabalho norte-americana, contribuem para a economia do país e do Brasil, pois muitos enviam
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remessas de dinheiro para os familiares que aqui estão. Enquanto a população norte-americana
tem diminuído, a de imigrantes tem aumentado, em 2015, 31% das crianças da região de Boston
eram latinas (BOSTON INDICATORS). Ressaltamos que é nos EUA que se encontra a maior
população brasileira fora do Brasil (MARGOLIS, 2013, 1998, 1994).
Como visto no capítulo anterior, a emigração para os EUA inicia-se na década de 1960
e aumenta a partir do processo de redemocratização do Brasil, na década de 1990. Porém, o
boom ocorre nos anos de 2000. Em 2005, o México passa a exigir visto para a entrada de
brasileiros por pressão dos EUA (MPI, 2019). Por um curto período há uma estabilização neste
processo, que ressurge com maior intensidade entre os anos de 2014 a 2017 (MPI, 2019)
(Gráfico 1). As datas em que ocorrem o aumento da imigração brasileira nos EUA coincidem
com períodos de crises econômicas no Brasil. Nas entrevistas será possível entender um pouco
os motivos que levaram as brasileiras a emigrarem.

Gráfico 1: Imigração brasileira nos EUA entre 1980-2017
Fonte: MPI (Migration Policy Institute)

A seguir, retomo a terceira pessoa e apresento as duas primeiras etapas da pesquisa,
apresentando os modos de consumir a telenovela brasileira, seja em Boston ou no Brasil.

5.2 AS ENTREVISTADAS E SEUS MODOS DE VER A TELENOVELA

Os modos de ver as telenovelas vêm se modificando com as novas tecnologias de
comunicação e informação. Antes eram mais restritos à vida doméstica, pois havia apenas os
aparelhos de televisão, agora se dão em qualquer espaço, privado ou público, através de
dispositivos móveis e podem ocorrer a todo momento. Com telenovelas inteiras em streaming
não é mais preciso assistir apenas um capítulo ao dia, mas quantos desejar, pode-se inclusive
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maratonar (binge-watching) as narrativas, atividade desenvolvida com o surgimento das séries
nas plataformas digitais. Será que estes novos modos de consumir as telenovelas brasileiras
estão presentes na vida das brasileiras em Boston? E na vida daquelas que residem no Brasil?
Por meio de um questionário inicial, aplicado no dia da entrevista, constituído de onze perguntas
- abertas e fechadas, levantamos levantar o consumo midiático e das telenovelas entre as
pesquisadas.
Apresentamos as análises de Boston e Brasil separadamente, ressaltando que as
identificações das entrevistadas foram substituídas por uma sequência numérica precedida de
BOS (entrevistadas em Boston) e BRA (entrevistadas no Brasil).

5.2.1 As brasileiras na grande Boston

Entrevistamos 25 brasileiras residentes na grande Boston, entre 20 a 55 anos, oriundas
dos mais diversos estados do Brasil. A maioria cristã, seguidoras das religiões católica, espírita
e evangélica. O aspecto raça/ etnia foi trabalhado com uma pergunta aberta, ao invés de
apresentar opções fechadas. A maioria se identificou como branca, três como negras, duas
pardas, quatro latinas, uma se identificou como uma mulher latina e branca e outra como mulher
latina e parda. Como vemos, a questão de raça/ etnia é delicada entre as brasileiras, durante o
preenchimento algumas me perguntavam o que deveriam colocar e a minha resposta era sempre
que deveriam preencher como se identificavam (Tabela 7).
A entrevistada BOS 19 é filha de brasileiros, nasceu em Washington-DC, morou
durante muitos anos no Brasil e está de volta aos EUA há 17 anos. Nota-se que entrevistamos
desde mulheres que chegaram há pouco em Boston e até aquelas que estão há anos na cidade.
Não questionamos as sexualidades das mulheres, deixamos em aberto para que pudessem
expressá-la durante a entrevista (Tabela 7).
Entrevistamos mulheres pesquisadoras de diversas áreas, dentre elas, uma que se
mudou para os EUA para acompanhar o marido e mulheres que trabalham com limpeza, home
care, assistente social, entre outras atividades (Tabela 7).
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Tabela 7: Brasileiras na grande Boston

A maioria é casada, algumas solteiras, havia duas divorciadas, uma viúva e outra
separada. Em relação à renda familiar, a maioria recebe menos de US 4.999,00 – renda da
maioria das pesquisadoras dado o valor das bolsas de estudo. Oito das entrevistadas possuem
rendimentos entre U$ 5.000,00-9.999,00. A minoria possui renda familiar acima de U$
15.000,00 (Gráfico 2).
Entrevistamos mulheres com formação escolar desde segundo grau até pós-graduação.
A maioria possuía curso superior, evidenciando que algumas das que trabalham com limpeza
cursaram ensino superior no Brasil e emigraram em busca de um trabalho que as remunerassem
melhor (Gráfico 2).

Gráfico 2: Estado civil, renda familiar e escolaridade das brasileiras em Boston

O segundo questionário buscava identificar a relação das entrevistadas com a
telenovela, se esta se constituía ou não em uma relação de fã, em que há um envolvimento
afetivo com a obra, com o autor e/ ou com determinados artistas (BACCEGA et al., 2015, 2017;
GLITIN, 2013, JACOB DE SOUZA, 2007), e os hábitos e modos de consumir a telenovela.
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Por meio deste instrumento, colhemos informações de ordem mais abrangente. Depreendemos
que o consumo de telenovela em Boston está atrelado ao tempo de permanência na região, ou
seja, aquelas que chegaram há pouco na cidade e/ ou que em breve regressarão ao Brasil tendem
a não assistir à telenovela e/ ou aos produtos da indústria cultural midiática brasileira, à exceção
daquelas que se consideram fãs – “fanática” (entrevistada BOS 16), numa “relação de
dependência” (entrevistada BOS 6) ou “caso de amor total” (entrevistada BOS 24). Por outro
lado, as mulheres que se encontram há mais tempo na cidade, geralmente, assistem às obras
brasileiras, com base numa relação de afeto e resgate das raízes -“eu gosto até pelo fato de a
gente tá longe, pra gente ver as pessoas, ver o Brasil, ver moda, coisas assim, né?”
(entrevistada BOS 17).
As produções da Globo são, majoritariamente, consideradas as melhores, seja pela
qualidade da produção técnica/ audiovisual, pelas temáticas abordadas, elenco e/ ou figurino.
“Os atores são melhores, na verdade eu nunca assisti nenhuma telenovela de outra emissora
[...]. Quando eu tive contato com qualquer outra telenovela [de outra emissora], achei meio
zoado, achei os atores não muito bons” (entrevistada BOS 01); “[a Globo] tem um knowhow[...]tem muito tempo que eles fazem isso, acho que eles fazem bem” (entrevistada BOS 15),
“eu gosto muito da caracterização das pessoas, tem personagens que você nunca vai esquecer
porque são estereótipos de pessoas que você acha que nunca vai encontrar na vida e encontra
[...]” (entrevistada BOS 22).
Dentre aquelas que estavam assistindo a alguma telenovela no momento da entrevista
– primeiro trimestre de 2019 – as narrativas assistidas eram: A Indomada (Globo, 1997),
Espelho da Vida (Globo, 2018), O Sétimo Guardião (Globo, 2019), Os 10 mandamentos
(Record, 2017); Terra Nostra (Globo, 1999) e Verão 90 (Globo, 2019). A televisão era o
dispositivo utilizado pela maioria, mas alguns ainda as assistiam via GloboPlay ou Youtube.
Desde o seu primórdio, a televisão subsome-se ao consumo doméstico e às práticas
culturais familiares (SILVERSTONE, HIRSCH, 1994), daí o interesse das pesquisas iniciais de
telenovela centrarem-se nas famílias (LOPES; BORELLI; RESENTE, 2002; LEAL, 1986).
Não obstante, há de se ressaltar que durante anos o consumo midiático deste dispositivo ocorria
na sala de estar, local em que o aparelho televisor era disposto em uma residência, com o passar
do tempo o produto adentra outros ambientes, como o quarto e/ ou cozinha. Para algumas das
entrevistadas, assistir à telenovela é um retorno ao passado, às práticas familiares, que por vezes
permanecem. “Eu assisto - minha mãe assistia, eu assistia com ela. Se eu tiver televisão [em
casa] eu assisto telenovela, é como se fosse algo para descansar a minha cabeça” (entrevistada
BOS 01), “fazia parte da rotina da casa” (entrevistada BOS 03), “agora novela das 9,
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especialmente na minha família, era a hora que estávamos todos a mesa jantando e era um
momento nosso” (entrevistada BOS 24). Em relação à televidencia nos dias atuais, “na minha
casa a gente janta cedo, a gente vê novela jantando, é um hábito bizarro” (entrevistada BOS
07), “[vejo] com outras pessoas, sempre com a família, no ambiente familiar” (entrevistada
BOS 18); “[assisto] com outras pessoas, é sempre um horário familiar” (entrevistada BOS
04).
O consumo de telenovela está, na maioria das vezes, atrelado a outras práticas, como
cozinhar, arrumar a casa, lavar a louça, ler, jantar, mexer no computador/ celular, estudar,
corrigir prova, entre outros. Ações realizadas em concomitância com o desenvolvimento da
trama ou durante os intervalos comerciais.
A autora Gloria Perez é lembrada como uma novelista polêmica, que escreve sobre
diversas culturas, sobre mulheres fortes, temas atuais e/ ou sociais. Como também é recordada
por inconsistência ficcional e pela morte da atriz Daniela Perez, sua filha. “Eu lembro que ela
sempre trazia temas mais polêmicos e acho que mais recentemente tem uma leva de autores
que trazem uma coisa diferente mesmo” (entrevistada BOS 02), “eu acho que a novela da
Gloria Perez impacta muito” (entrevistada BOS 06), “sempre existe um tema comum de
engajamento, de preocupação social” (entrevistada BOS 08), “ela sempre tentou levantar
questões polêmicas e engajar a sociedade, acho que isso foi o que eu sempre gostei da novela
dela e tinha algumas coisas que eu não gostava por ser muito exagerado, por ser fora da
realidade” (entrevistada BOS 20), “ela sempre traz esses temas intensos [...] tem sempre uma
temática de fundo em relação as questões femininas” (entrevistada BOS 25). “Eu lembro
daquela novela que a filha dela faleceu, porque eu acho que era uma novela que já era muito
boa e aquela situação marcou demais” (entrevistada BOS 22), “a única coisa que me marcou
foi, infelizmente, a fatalidade com a filha dela” (entrevistada BOS 17), “ Eu admiro como ela
consegue trazer a cultura para o popular. Então assim, a pessoa que nunca teria a chance de
saber como é a Índia vai conhecer um pouquinho, de uma forma dramatizada” (entrevistada
BOS 07).
América (Globo, 2005), Barriga de Aluguel (Globo, 1990) e O Clone (Globo, 2001)
foram as obras mais lembradas por parte das receptoras brasileiras residentes em Boston, bem
como suas personagens, Sol (Deborah Secco), Clara (Cláudia Abreu) e Jade (Giovanna
Antonelli), respectivamente.
De maneira geral, na visão das entrevistadas, as telenovelas colaboram tanto
positivamente, quanto negativamente para as transformações sociais, por trazerem assuntos
para serem debatidos socialmente e por ditarem estilos de vida. “Acho que a novela é um
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elemento cultural muito importante [...]. Eu acredito que esses elementos culturais colaboram
não só como o brasileiro se vê [...], os nossos hábitos, mas também para perceber hábitos não
tão bacanas que a gente tem e possivelmente questionar [..]” (entrevistada BOS 05). “Tem
muita coisa que a gente como mãe [...] não aborda e a novela acaba abordando, filho
perguntando, a gente discutindo, mesmo se é errado ou certo, a gente acaba tendo que falar
sobre aquilo ali. Então eu acho que ajuda bastante” (entrevistada BOS 16).
Dentre os aspectos negativos citam a influência das atitudes de determinados
personagens e o poder de mobilização da telenovela: “[...] tem muitas coisas que a gente olha
ali e não concorda, mas aí a gente vai assistindo e aquilo vai ficando normal, entende? Então
eu não diria que contribui para o bem não, eu acho que não. [...] a gente sabe que não tá certo,
mas você se afeiçoa àquele personagem, você sabe que ele tá errado” (entrevistada BOS 15).

Colaboram pro bem e pro mal - [...] ela entra na casa de todo mundo, ela
muda o hábito da pessoa, ela coloca moral nova. Quando eu morei na
Amazônia o gerador ficava ligado só para poder gelar os alimentos, por
poucas horas. E o horário que ficava ligado era durante o Jornal Nacional e
uma telenovela, e a comunidade toda se juntava. Então, o que entrava de
mundo externo para eles, era a novela. E isso foi um dos motivos que me fez
afastar de novela. Eu falei: “[...] é um poder muito grande!” (entrevistada
BOS 03).

Embora minoria, houve as que já se consideraram fãs de telenovelas, mas que não se
sentem mais atraídas pelo formato, “hoje em dia eu não sou mais fã não, antigamente eu
gostava muito, na minha juventude” (entrevistada BOS 18) – e aquelas que não se consideram
fãs, evitando assisti-las por causa de determinados temas “[a novela] influencia muita gente
pro lado ruim, porque quando se trata de sexo eu acho que as pessoas acham que aquilo é
muito bom e nem sempre é”, “atrapalha porque tem certas coisas que a sociedade ainda não
tá acostumada: racismo, gays, negros, essas coisas...” (entrevistada BOS 10).
Antes de apresentarmos as telenovelas às participantes, estas foram estimuladas a
responderem duas perguntas: (1) O que é ser mulher? e (2) O que é ser uma mulher brasileira
[raça] vivendo em [cidade]?. Das respostas, emergiu um recorte que as separam mais pelo
capital cultural (BOURDIEU, 2007) do que por classe social.
As mulheres com maior capital cultural encontram-se dentro das universidades norteamericanas, ou são funcionárias de empresa pública ou privada na grande Boston, o que lhes
garantem um visto de permanência, seja para trabalhar e/ ou estudar. Ao invés de utilizarmos
os termos turista e vagabundo (MARTÍN-BARBERO, 2004, BAUMAN, 1999), optamos por
denominar estes dois grupos de autorizadas e desdenhadas, ou seja, aquelas que são bem-
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vindas e as que, embora rejeitadas, são necessárias. Fazer parte do grupo das autorizadas
garante o prestígio, mas não necessariamente o dinheiro (capital econômico), pois a maioria
vive com o valor da bolsa de estudo, enquanto a maioria das desdenhadas possui maior capital
econômico dado a atividade laboral. Pertencer a este grupo significa trabalhar como autônoma,
ter vindo como turista e não ter regressado ao Brasil, ou ter adentrado os EUA pela fronteira do
México. Algumas, dado ao tempo de permanência no país, eventualmente puderam adquirir o
Green Card ou a cidadania norte-americana, outras permanecem não-documentadas.
Ressaltamos, mais uma vez, que para preservar a identidade destas mulheres não foi solicitado
o status imigratório.
Mesmo entre as autorizadas sobrelevam-se diferenças discursivas (Gráfico 3),
evidenciando a pluralidade destas mulheres. Uma avalia que as mulheres conquistaram muitos
direitos, mas necessitam continuar as reivindicações: “Eu acho que ser mulher a gente já andou
um bom caminho na coisa da igualdade, mas ainda falta muito, faz parte em ser mulher em
algumas vezes a gente ser penalizada sim, injustiçada” (entrevistada BOS 02). Opinião
compartilhada por outra respondente que afirmou que para ela, ser mulher “é a mesma coisa
que ser homem, eu posso correr atrás das minhas coisas, eu não preciso ter filho se eu não
quiser. Pra mim não faz diferença gênero, eu nunca fui impedida de fazer nada por ser
mulher”, por outro lado, contata que a mulher “vem com uma carga muito grande, né? Segundo
a sociedade, você vem com a carga de ser mãe, de ser educadora, de ser a dona do lar, de ser
tanta coisa!” (entrevistada BOS 06).

Gráfico 3: O que é ser mulher para as autorizadas (nuvem de palavras)
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Outra autorizada afirma que “ser mulher é ter nascido mulher ou se reconhecer
mulher. É isso, ou você nasceu mulher ou você se torna mulher ou por desejo, ou porque sempre
se viu assim” (entrevistada BOS 25), pontuando desde o início da entrevista sua posição
relacionada às mulheres trans.
A união entre as mulheres foi indicada por uma das entrevistadas, que acredita que
esta é uma visão das mais jovens, da sua geração, “[...] a gente vive no momento no qual existe
uma irmandade, [...]. Pra mim, ser mulher hoje em dia, tem um aspecto mais de sociedade, de
estar numa comunidade, do que aquela coisa de ser mulher é ser feminina [...]” (entrevistada
07).
Se por um lado há aquela que vê a mulher como algo poético, ressaltando a
feminilidade – “eu acho que os nossos hormônios são muito delicados, então eles fazem a gente
de uma maneira muito delicada. Desde a nossa afeição, [...], [poder] pintar um olho, passar
um batom [...] isso também é arte. Então acho poético ser uma mulher, eu acho uma delícia”
(entrevistada BOS 22), por outro, há quem aponte a objetificação da mulher, “tenho batalhado
muito ultimamente com a noção de que a mulher ainda é muito vista como propriedade”
(entrevistada BOS 24).
O medo da violência física, as pressões sociais, incluso os padrões sociais foram
evidenciados, “[...] no Brasil, que é um país extremamente machista, [...] a gente tem que lidar
com a violência o tempo todo. Então ser mulher também ser violentada todos os dias, é sofrer,
[...] é manejar as expectativas das pessoas sobre você” (entrevistada BOS 01). Esta é uma das
autorizadas que vê como positivo o “lugar de cuidado” da mulher, opinião compartilhada por
outras, “é amar o tempo inteiro o outro” (entrevistada BOS 12). Desta posição, surgem as que
evocam a maternidade, a posição nuclear da mulher dentro de uma família, “ [...] [a mulher
tem] uma função social, [...] um papel muito importante de ser o apoio familiar realmente.”
(entrevistada BOS 04), “ [de] ser o centro da família, de um modo geral, a gente é que toma a
maior parte das decisões que envolvem a família” (entrevistada BOS 02).
Quase que consensualmente, veem a mulher como guerreira, que necessita estar atenta,
(1) “brigar o dia inteiro [...], me provar o dia inteiro. É não relaxar!” (entrevistada BOS 03),
(2)“além de ser guerreira, de precisar ser mais guerreira pelas necessidades que a sociedade
impõe, ela tem sempre que se esforçar mais, mostrar mais de si, mostrar pra que que ela veio”
(entrevistada BOS 04), (3)“reafirmar nos nossos ambientes, nos nossos diversos ambientes em
que transitamos, acho que principalmente no ambiente profissional” (entrevistada BOS 08),
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(4) “é um desafio a cada minuto, porque a gente vive numa sociedade que espera da mulher
um papel que eu pessoalmente não correspondo desde garota. Então digamos que é uma luta
diária para que eu possa provar [...] que eu tenho direito, que eu tenho voz, que eu posso me
colocar” (entrevistada 19).
Ao convocarmos as autorizadas para falarem de sua vivência enquanto mulheres
brasileiras residentes na grande Boston, novamente vemos as diferenças serem evidenciadas
(Gráfico 4). Neste momento, percebe-se um recorte entre algumas das pesquisadoras com as
que trabalham nas empresas.

Gráfico 4: O que é ser uma mulher brasileira [raça] vivendo em [cidade]? (nuvem de palavras autorizadas)

A maioria das pesquisadoras considera a vida em Boston mais fácil do que no Brasil,
suas pesquisas são mais reconhecidas, há mais segurança, consequentemente menos medo da
violência, e menos preconceito – talvez pelo fato de serem acadêmicas e circularem em
ambientes com alto capital cultural e/ ou entre a comunidade brasileira acadêmica, locais em
que há a presença de imigrantes, conforme os quatro discursos representativos: (1) “Aqui eu
me sinto respeitada, aqui eu me sinto valorizada [...]. É isso, eu não sofro preconceito aqui”
(entrevistada 03), (2) “como uma mulher latino-americana, eu acho que é muito mais fácil [em
Boston] do que ser mulher em outros lugares, absurdamente mais fácil” (entrevistada 07), (3)
“eu acho que eu tenho o melhor dos dois mundos [...] porque inclusive tem muito brasileiro,
então a minha comunidade, meu meio [...], só que a gente não tem a violência, a gente não tem
boa parte do preconceito, porque inclusive uma cidade super liberal” (entrevistada 02), (4)
“então tem esse lado mais easy de ser mulher aqui [...], mas aqui eu sinto que o assédio é
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menor, [...] situações de ônibus coletivo, metrô, e tal, você não se sente explorada como no
Brasil, então eu acho que ser mulher aqui tem esse lado com menos medo (entrevistada 01).
Porém, uma pesquisadora afirmou não se sentir tão à vontade vivendo em Boston,
concordando a afirmação das trabalhadoras autorizadas de que a brasileira é objetificada e
sexualizada - “[...] ser brasileira em Boston é péssimo, é horrível, a sensação de desconforto
é gigante” (entrevistada 22), “é uma mulher que tem [...] constantemente provar que ela não
é o estereótipo, né? Que ela não é hiper sexualizada [...], né? Que ela ela não é uma fantasia”
(entrevistada 24), “é ser uma mulher brasileira em qualquer lugar, inserida com preconceito
em relação a mulher brasileira, que as mulheres brasileiras tem um estereótipo, então você é
julgada de onde você vem. É vencer preconceitos, é viver e vencer preconceitos” (entrevistada
25).
Em relação às desdenhadas, percebe-se muitas semelhanças entre elas (Gráfico 5), a
maioria vê a mulher como guerreira, como uma pessoa que deve lutar diariamente, “entender
que a gente não tem escolha em ter que transformar as coisas do mundo” (entrevistada 05),
“é [ser] uma fortaleza em todos os sentidos, ela é a mais forte, a que segura tudo!”
(entrevistada 21).

Gráfico 5: O que é ser mulher para as desdenhadas (nuvem de palavras)

A maternidade foi evocada por duas das desdenhadas: “[ser mulher brasileira] é
querer ter filhos, é poder estar junto deles, é poder fazer o melhor por eles e correr atrás dos
nossos interesses pessoais e tudo, mas sempre volta da família, né?” (entrevistada BOS 17),

264
“eu sonhava em ser mãe e me realizar como mãe. Então é isso, é você se sentir bem com aquilo
que você faz, ser feliz com seus objetivos alcançados” (entrevistada BOS 18). Assim como a
independência financeira, “ [ser mulher brasileira] é ter independência financeira [...]
profissional” (entrevistada BOS 09), “[é] ser independente, porque acima de tudo nós estamos
ganhando um campo, né? Na sociedade” (entrevistada 10).
Uma das mulheres ressaltou o sofrimento, “ser mulher é sofrer! [...] Eu sou muito feliz
em ser mulher, mas eu só acho que mulher sofre muito. [...] Apesar de ser mãe mais solteira,
eu também sou mulher, sou macho, sou fêmea, faço tudo!” (entrevistada 11), outra destacou o
racismo, “[ser uma mulher negra] é lutar contra o preconceito todo dia, toda hora, não tem
muito que dizer sobre isso” (entrevistada BOS 16).
Ao serem questionadas como é ser uma brasileira morando na região de Boston,
novamente apareceram muitas semelhanças entre as desdenhadas (Gráfico 6).

Gráfico 6: O que é ser uma brasileira [raça] vivendo em [cidade]? (nuvem de palavras desdenhadas)

A maioria reafirma a posição de mulher guerreira/ fortaleza, da necessidade de lutar
ainda mais, porque existem muitas dificuldades, muito preconceito, conforme discursos em
destaque: (1) “[ser mulher brasileira em Boston] mais uma vez, [é ser mulher] é [ser] uma
Fortaleza, porque não é fácil largar o seu país e vir morar em outro país, por algum motivo
que seja e ficar aqui, ficar longe de tudo, de todos, a gente tem que ser muito forte”
(entrevistada 21), (2) “[é ser] uma mulher de fibra. Tem que ser acima de tudo de fibra, porque
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a gente passa por muitas coisas, por muitas humilhações, então tem que ser firme nas atitudes
pra conseguir” (entrevistada BOS 10), (3) “a gente sente um pouco de discriminação, eu acho
que não é só pela brasileira, eu acho que todo imigrante sente esse tipo de discriminação [...]”
(entrevistada BOS 15), “eu acho que [mulher brasileira em Boston] é uma mulher que tem que
lutar ainda mais [...]. Mulher imigrantes tem ainda mais um motivo para lutar” (entrevistada
BOS 05).
Nestes discursos das entrevistadas fica claro a condição de imigrantes, mulheres que
foram para os Estados Unidos “ganhar a vida”. Status que lhes conferem uma vida ainda mais
difícil, pois é necessário trabalho árduo e o não reconhecimento como cidadã, mesmo entre
aquelas que possuem documentação, pois as desdenhadas são as mulheres que realizam os
trabalhos braçais, menos remunerados daquele país, conferidos, em geral, aos imigrantes.

5.2.2 Quem são as receptoras brasileiras?

No Brasil, entrevistamos 19 mulheres residentes em São Paulo, Goiás e Distrito
Federal, com idade entre 20 a 55 anos. Apenas declarou não possuir nenhuma orientação
religiosa, todas as demais eram cristãs: a maioria católica e as demais espíritas. Novamente,
deixamos o campo raça/ etnia livre para o preenchimento, a maioria se identifica como mulheres
brancas, duas negras, duas pardas e duas amarelas – ascendência asiática.
Entrevistamos domésticas, estudantes de pós-graduação e profissionais de diversas
áreas. As mulheres do Norte/ Nordeste migraram para o Centro-Oeste/ Sudeste à procura de
trabalho e melhores condições de vida. Houve as migrações entre Goiás e Distrito Federal por
questões profissionais e do Rio de Janeiro para São Paulo por causa de estudos. Há aquelas que
migraram do interior de São Paulo para a capital, seja a trabalho e/ ou estudos (Tabela 8).
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Tabela 8: Brasileiras vivendo em Brasília, Goiânia e São Paulo

Em relação ao estado civil, a maioria é casada/ união estável, sete são solteiras e as
demais são separadas ou divorciadas. Quanto à renda familiar, quatro recebem menos de R$
4.999,00, quatro entre R$ 25.999 - 49.999 e as demais recebem entre R$ 5.000,00 - 24.999. No
que tange à escolaridade, entrevistamos desde mulheres com segundo grau até pós-graduada, a
maioria possui alguma especialização (Gráfico 7).

Gráfico 7: Estado civil, renda familiar e escolaridade das mulheres que vivem no Brasil

A aplicação do segundo questionário trouxe alguns apontamentos semelhantes aos que
obtivemos com as brasileiras em Boston no que tange a relação com a telenovela. No Brasil, há
aquelas que se consideram fãs - “eu sou super fã, adoro as novelas, hoje eu não tenho tanta
disponibilidade para assistir, gostaria de ter mais!” (entrevistada BRA 05), “eu vejo coisa que
acontece na atualidade” (entrevistada BRA 17), “eu sou noveleira, mas não de todas, costumo
assistir mais as das 9h” (entrevistada BRA 18), “[é uma relação] íntima, emocional” ”
(entrevistada BRA 04) -, há as que hoje já não se consideram mais fãs, embora continuem
gostando - “já fui mais noveleira, mas eu gosto de novela” (entrevistada BRA 07), “olha, eu
já fui bem fã, [...] eu tô vendo umas novelas que não tem me agradado muito [...] e também
eu tenho sido um pouco crítica de muitas coisas das novelas, você começa a ver de uma outra
forma” ” (entrevistada BRA 06) e as receptoras que não se consideram fãs e assistem às
telenovelas ocasionalmente – “antigamente eu via muita novela e acompanhava mesmo, hoje
em dia [...] estou optando mais por ver series, não estou gostando mais muito de telenovela
ultimamente” (entrevistada BRA 14), “eu gosto de algumas novelas, eu assisto os primeiros
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capítulos [...] aí quando começa a barriga da novela eu abandono e ocasionalmente eu vejo o
final, [...] dependendo eu abandono no início” (entrevistada BRA 12).
No Brasil, a grande maioria estava assistindo a alguma telenovela no período em que
foram entrevistadas – entre final de 2019 e início de 2020. As obras citadas foram: A Dona do
Pedaço (Globo, 2019), Amor de mãe (Globo, 2019), Avenida Brasil (Globo, 2012), Bom
Sucesso (Globo, 2019), Malhação – Toda Forma de Amar (Globo, 2019) , Verão 90 (Globo,
2019), As Aventuras de Poliana (SBT, 2018). Com exceção de uma receptora que prefere as
produções bíblicas da Record, todas as demais consideram as telenovelas da Globo as melhores,
seja pela produção, direção, elenco e/ ou qualidade técnica.
Embora muitas assistam à telenovela em família, não ouve o resgate à memória da
televidência do passado, com os pais e/ ou avós, à exceção de uma que resgatou o tempo em
que vivia com a avó e juntas assistiam à telenovela O Clone (Globo, 2001) (entrevistada BRA
12). O que nos leva a inferir que a memória afetiva das moradoras da região de Boston está
relacionada à ausência e/ ou a distância daqueles que amam, com quem aprenderam a assistir à
telenovela. Assim como as emigrantes, a maioria das receptoras que vivem no Brasil realiza
outras atividades enquanto assistem a uma narrativa: arrumam lancheira e uniforme dos filhos,
fazem o jantar, exercitam, bordam, utilizam o celular e/ ou computador. Ainda são poucas as
que utilizam a GloboPlay, mas uma delas já não possui mais televisão aberta ou a cabo, faz uso
apenas desta plataforma streaming.
Novamente, Gloria Perez foi lembrada como uma autora que aborda temas atuais,
polêmicos, sociais, culturas diferentes e também pela morte de sua filha. “Acho que a
característica dela é abordar culturas diferentes, etnias diferentes” (entrevistada BRA 04),
“ela ambienta em cenários diferentes do da nossa realidade” (entrevistada BRA 03), “ela
sempre tenta trazer para as novelas uma função social” (entrevistada BRA 18). Dentre as
receptoras havia uma fã da autora, “pelo amor de Deus [...] quem não morreu junto com o
Clone? Quem não assistiu todos os episódios de O Clone? Fala sério, a Gloria Perez é a mais
louca de todas [as autoras], por isso que ela é a melhor!” (entrevistada BRA 12).
Através do questionário, notamos que há um certo esquecimento em relação às obras,
bem como uma confusão entre autores e narrativas. O fato de uma entrevistada esquecer ou não
correlacionar uma obra a autora, não quer dizer que não tenha assistido suas telenovelas, mas
que terminada uma narrativa esta deixa de ser relevante para a receptora, que provavelmente se
engaja com a obra seguinte. “Se eu não me engano não foi ela que escreveu a do Clone? Eu
não consigo me lembrar de todas as novelas que ela escreveu” (entrevistada BRA 03), “não
lembro, eu confundo, eu confundo quem é quem, eu tô ruim de memória [...]. Você não pode
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dar uma dica, pra me ajudar a lembrar? Falar três ou quatro? Não!” (entrevistada BRA 05),
“Gloria Perez foi a que fez Caminho da Índia? Fez caminho da Índia? Você não pode falar
nada? América, eu lembro de América!” (entrevistada BRA 17), “Eu sou tão ruim pra guardar
nome, título, sabe? Eu teria que ver os títulos das novelas dela pra me lembrar ...” (entrevistada
BRA 18).
Dentre as obras da autora mencionadas tivemos A Força do Querer (Globo, 2017),
América (Globo, 2005), Caminho das Índias (Globo, 2009), Salve Jorge (Globo, 2001) e O
Clone (Globo, 2001), esta foi sem dúvida a obra mais mencionada no Brasil e em Boston, tanto
por causa da personagem de Jade, interpretada por Giovanna Antonelli, quanto pela clonagem
humana, que as faziam recordar e mencionar a ovelha Dolly, clonada pouco antes da
transmissão da telenovela.
Todas as entrevistadas acreditam que as telenovelas colaboram com as transformações
sociais, influenciando de maneira positiva e/ ou negativa seus receptores. “Influenciam a
opinião pública, trazendo assuntos que são poucos debatidos na sociedade sem algum tipo de
estímulo” (entrevistada BRA 03), “Eu acho que quando você conta uma história as pessoas
conseguem se envolver [...], óbvio que tem uma parte super fictícia e tal, [...] eu acho que
quando é contado de forma novelística as pessoas tem maior sensibilidade do que uma notícia
pronta de jornal” (entrevistada BRA 06), “ah, colaboram, atrapalham. Eu acho que influencia
muito a cabeça de quem assiste, porque a pessoa se torna fã do personagem, meio que idolatra
e segue o jeito de falar, vestir, tudo. Influencia bastante!” (entrevistada BRA 09).
Durante o questionário resgataram exemplos de outras novelas e/ ou personagens que
consideraram relevantes e/ ou cujos temas os marcaram, como a personagem Camila (Carolina
Dickmann), de Laços de Família (Globo, 2000), que abordou o câncer, a personagem Félix
(Mateus Solano), de Amor à Vida (Globo, 2013), responsável pelo primeiro beijo entre um casal
homoafetivo em telenovela, a grande vilã Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), de Senhora do
Destino (Globo, 2004), as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Gloria Pires em Mulheres
de Areia (Globo, 1993), e Órfãos da Terra (Globo, 2019), que retratou o drama dos refugiados.
Após a aplicação do questionário sobre o consumo de telenovela solicitamos que as
respondentes evocassem sua opinião sobre o que é ser mulher e o que é ser uma mulher
[raça/etnia] vivendo em [cidade]?”. Para a análise desta etapa, separamos as entrevistadas por
região, Sudeste (São Paulo) e Centro-Oeste (Goiânia e Brasília), pois o cotidiano é o local das
práticas e relações sociais, em que os significados, os valores locais circulam.
Entre a maioria das entrevistadas de São Paulo a força foi um dos adjetivos mais
utilizados para responder a primeira questão, destacamos: (1) “eu acho que ser mulher é ser
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forte, porque a mulher tem força de tudo que é lugar, eu acho que é um ser elevado e superior.
Eu acho que a gente é capaz de ter força da onde você não sabe nem de onde vem”
(entrevistada 07), (2) “então, eu acho que ser mulher pra mim é muito grande, muito amplo,
depende muito do que você está falando, mas tem uma força ali que ainda está se desvendando,
sabe?” (entrevistada 02), (3) “é ser forte, ter que enfrentar o mundo pra conseguir o que você
quer, pra, no mínimo, ter o mesmo valor que os homens nesse mundo ainda é muito machista”
(entrevistada 10). A sociedade machista, que questiona as mulheres, as reduzez e as tolhem foi
evidenciada, “Mas ser mulher na sociedade, não só na brasileira, é você nascer já com ‘um
fardo que não é seu’, vem de gerações em gerações e gerações, então você tem menos direitos,
aí você tem que saber abaixar a cabeça, [...] saber que o seu espaço não é igual o de um
homem” (entrevistada 06), “aqui (Brasil) eu acho que ainda visto muito como cidadãs de
segunda categoria , um apoio” (entrevistada BRA 02).
Para uma das entrevistadas, ser mulher “é um desafio!” (entrevistada BRA 03) para
outras é ter liberdade, “é trabalhar, sair, é ter independência” (entrevistada BRA 08), “Ser
mulher é ser independente, ser mãe, dona de casa, ter suas próprias vontades, suas próprias
atitudes” (entrevistada BRA 01). A maternidade também foi evocada por outra participantes
que destacou ainda a feminilidade da mulher, “[ser mulher é] ser feminina, se maquiar, ser
mãe, esse lado mãe” (entrevistada BRA 09). Neste contexto, surgem as multifunções, entre elas
a sensibilidade, o cuidado, “mulher é multifacetada, eu acho. Tanto em relação ao trabalho e
agora que eu também estou me dedicando mais a casa, ao meu companheiro, então mulher eu
acho que aquele pau pra toda obra, diferente de homem” (entrevistada 04), “[é] cuidar de uma
mãe, cuidar de uma pessoa que precisa” (entrevistada BRA 07).
O medo da violência emergiu de uma das falas, “você fica cada vez mais com medo
de fazer algumas coisas. Por exemplo, eu não tinha medo nenhum de dormir em viagens de
ônibus, avião, ultimamente eu tenho tido medo de dormir quando eu estou sozinha”
(entrevistada 06). Nas palavras de outra, “você começa ser assediada na rua com 12 anos e só
vai piorando ao longo do tempo, talvez não assédio, mas uma série de coisas” (entrevistada
BRA 06).
As respostas das entrevistadas apontam para a multiplicidade de características que
abarcam as mulheres, conferindo-lhes pluralidade e diversidade (Gráfico 8), visíveis entre todas
as entrevistadas e evidenciando as diversas intersecções.
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Gráfico 8: O que é ser mulher para as mulheres que vivem em São Paulo (nuvem de palavras)

À medida que afunilamos a questão, introduzindo raça/ etnia e a região à narrativa
sobre mulheres, as diferenças tornam-se mais evidentes (Gráfico 9). Três das entrevistadas
reconheceram-se como mulheres privilegiadas, possuindo benefícios que outras não possuem.
Ao ser questionada sobre o que é ser mulher carioca vivendo em São Paulo, uma entrevistada
respondeu: “ser uma mulher carioca eu acho que isso já tem privilégios, né? Só de você não
ser do Nordeste, do Norte, você sofre menos preconceitos. Eu posso colocar uma questão de
classe, sou da classe média alta, sou branca, não sofro [...] preconceitos que outras mulheres
sofrem” (entrevistada BRA 06). Outra apontou, “[...]eu tenho uma noção de que eu sou uma
privilegiada, porque eu ando em lugares [...] nobres da cidade. [...] O tempo que eu estou aqui
eu nunca sofri um assédio” (entrevistada BRA 08). A respondente que veio do interior de São
Paulo demarca a diferença entre viver na cidade grande e no interior, “por ser branca é uma
situação bastante confortável, vamos dizer assim. [No] interior de São Paulo [...] por ser
mulher é desafiador, porque eu passei por situações de machismo e de insinuações que eu não
passei em São Paulo, eu acredito que é uma questão [...] regional” (entrevistada BRA 03). O
machismo também aparece no discurso de uma das entrevistadas, “a sociedade Brasileira uma
sociedade bem machista, é designado a você um papel menor, muitas vezes no meio acadêmico
você também não tem a mesma voz que um homem” (entrevistada BRA 06), que ressalta a sua
presença no ambiente acadêmico brasileiro.

`
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Gráfico 9: O que é ser uma mulher [raça/ etnia] vivendo em [cidade]? (nuvem de palavras mulheres SE)

Para outra, São Paulo é a cidade que possibilita uma maior igualdade entre homens e
mulheres no campo profissional, “ [...] eu acho que hoje as mulheres de São Paulo são as que
mais se aproximam dessa igualdade que buscam, o resto do país talvez você veja mais essa
diferença” (entrevistada BRA 05), critica que há muita competitividade entre as mulheres,
“[...] mulher é mais competitiva com outras mulheres e acaba querendo uma se destacar mais
do que a outra, mulher é uma ‘racinha também do inferno’ (entrevistada BRA 05). Ao longo
das entrevistas outra entrevistada ressalta esta competição entre mulheres, “[...] as mulheres
são individualistas, porque elas são muito concorrentes, diferente dos homens. Acho que os
homens tem um padrão de atitudes, existe um padrão entre os homens. Eu não sei, cultural não
é! [...] Ou seria cultural porque educação diferente?” (entrevistada BRA 04). Para ela, existe
uma união entre os homens que não ocorre entre as mulheres, exemplifica com episódios entre
mulheres conhecidas da comunidade japonesa e com outros sucedidos com “paulistanas”. Em
uma análise mais superficial, poderíamos afirmar que esta competição faz parte da cultura
paulistana, dada a vida corrida característica desta cidade, como de outras metrópoles, e a
disputa no mercado de trabalho. Entretanto, a rivalidade entre mulheres foi sendo construída ao
longo do tempo com o objetivo de romper a comunhão entre elas, ou seja, de evitar que juntas
possam combater as opressões que lhes foram instituídas. Segundo Federici (2019), a palavra
fofoca em inglês – gossip – significava estar entre amigas durante a Idade Média, a irmandade
fazia parte do cotidiano das mulheres, que trabalhavam unidas e em colaboração umas com as
outras. Era um período em que as mulheres detinham um certo poder, eram autônomas, e não
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dependiam em nada dos maridos. Foi no final da Idade Média e no início da idade Moderna que
ocorreu a caça às bruxas, às mulheres que se opunham às opressões que começavam a lhes ser
impostas. Mulheres tidas como subversivas e dominadoras foram punidas, violentadas e mortas
em consequência de um discurso moralista e conservador, decorrente, principalmente, do
universo religioso, da Igreja Católica. Desta forma, a palavra que se referia a uma afetividade
entre mulheres foi tendo seus semas modificados para designar conversa inútil e maldizer entre
as mulheres, enfraquecendo a amizade entre elas. Esta amizade foi “um dos alvos da caça às
bruxas, na medida em que, no desenrolar dos julgamentos, as mulheres acusadas foram
forçadas, sob tortura, a denunciar umas às outras, amigas entregando amigas, filhas entregando
mães” (FEDERICI, 2019, p.10).
Uma palavra que possuía um significado positivo adquiriu sentido negativo,
desvalorizando a troca, o convívio entre mulheres e incitando a rivalidade, pois fofocar implica
difamar, sendo uma prática atribuída prioritariamente às mulheres. “A caça às bruxas, em todas
as diversas formas, também é um meio poderoso de destruir relações comunais, injetando a
suspeita de que sob a vizinha, a amiga, a amante se esconde outra pessoa, ansiosa por poder,
sexo, riqueza ou simplesmente com desejo de cometer maldades” (FEDERICI, 2019, p. 15).
Duas entrevistadas apontaram o ser mulher como sendo guerreira, “tem que ser
guerreira não pode escolher muito, tem que encarar a vida” (entrevistada BRA 01), “[a mulher
em São Paulo] é uma mulher mais batalhadora ainda, porque é uma cidade cheia de desafios,
de problemas. Você fica preocupada com violência, você não pode sair de qualquer jeito
porque você às vezes é abordada, é desafiador” (entrevistada BRA 03). A violência também
causa medo a outra participante, “ser mulher [paulistana] hoje em dia me dá medo e, me dá
medo de insegurança mesmo, física, eu ando na rua preocupada, eu ando olhando pros
lados”(entrevistada BRA 02).
Outra retoma as múltiplas funções da mulher, em uma cidade como São Paulo é preciso
ser multifacetada, “Porque as mulheres que eu conheço elas têm múltiplas funções hoje em
dia” (entrevistada 04).
Em relação às entrevistas feitas no Centro-Oeste, nas cidades de Brasília e Goiânia,
emergem outras perspectivas sobre mulheres (Gráfico 10).
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Gráfico 10: O que é ser mulher para as que vivem no Centro-Oeste

A maioria das entrevistadas como característica a independência, destacamos: (1) “É
ter independência, autonomia, se conhecer e dirigir a sociedade. Eu vejo muito o papel da
mulher assim, de transformar a sociedade” (entrevistada BRA16), (2) “Uai, mulher eu acho
que é tudo, a mulher é sábia, a mulher tem que ser independente, né?” (entrevistada BRA 19),
(3) “Então assim, a minha vivência é de mulheres que sempre trabalharam fora, que sempre
tiveram emprego, que sempre se organizaram. A minha vó num dado momento foi transferida,
meu avô ficou num canto e ela no outro e isso em 1960 [...]” (entrevistada BRA 12). Esta
entrevistada deixa claro que nunca sofreu preconceitos ou teve dificuldades no trabalho, que
não vê diferença entre homem e mulher, ressaltando, inclusive, que seu marido divide
igualitariamente os afazeres domésticos. Outras duas entrevistadas possuem pontos de vista
semelhantes, “[ser mulher é] poder fazer tudo, nunca fui limitada, eu nunca fui limitada por
ser mulher, de fazer alguma coisa por ser mulher” (entrevistada BRA 14), “É ter um
desenvolvimento intelectual, trabalhar, estudar, coisa que talvez em outras sociedades não
tenha, mas no Brasil pra mim não é diferente de ser outra pessoa” (entrevistada BRA 13).
Embora não esteja explícito, nestes depoimentos encontramos mulheres que se encontram em
um lugar privilegiado na sociedade goiana/ brasiliense, mulheres que possuem maior capital
econômico e/ ou cultural, posição que constatamos a partir do cruzamento de informações dos
questionários.
A maternidade foi apontada por uma delas, “[ser mulher] é poder ser mãe, poder ter
filho, engravidar” (entrevistada BRA 11). Outra destaca a característica multifacetada da

274
mulher, “ser mulher pra mim é ser um ser humano que veio pra fazer diferença no mundo, né?
Numa complexidade de papéis, de funções, cada vez mais sendo reconfigurados [...]”
(entrevistada BRA 18). Outras duas trouxeram a força da mulher, “ser mulher é ser corajosa,
buscar sempre vencer em todos os sentidos da vida mesmo, tanto pessoal quanto profissional,
romper várias barreiras, [...] ainda existe muito machismo, principalmente nas empresas”
(entrevistada BRA 15), “[...] pra mim é ser guerreira, hoje a maioria são provedoras do lares,
que trabalha pra fora, mantem a casa, cria os filhos” (entrevistada BRA 17), neste discurso
encontramos a mãe solo, que cria sozinha os filhos, são as chefes de família.
Ao estreitarmos a pergunta, regionalizamos o ser mulher vemos nuances que distingue
muitas das entrevistadas daquelas que vivem em São Paulo (Gráfico 11).

Gráfico 11: O que é ser uma mulher [raça/etnia] vivendo em [cidade]? (nuvem de palavras mulheres CO)

A busca pela independência é apontada por uma, porém não é financeira, mas afetiva:

Goiânia é uma capital muito provinciana, né? Então ser mulher em
Goiânia ainda é muito vinculado ao seu sobrenome, aos seus
antepassados, né? [...] a sua identidade ainda está muito interligada a
sua árvore genealógica, né? Então, assim, você ser mulher em Goiânia
é ainda um desafio nessa busca de independência, de conquista pela
independência, por autonomia, por se desgarrar, às vezes, de quem você
está vinculado (entrevistada BRA18).
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As duas entrevistadas goianas que moram em Brasília afirmaram, novamente, não ver
diferença em ser mulher vivendo em outra região, “normal, pra mim é uma coisa normal. Eu
frequento uma igreja, eu trabalho, eu estudo” (entrevistada BRA13), “qual é a diferença de
uma mulher vivendo em outro lugar? [...] Nem aqui, nem com quando eu morava em Goiânia,
nem em outro lugar, nunca, nunca sofri nenhum tipo de assédio” (entrevistada BRA12). Outra,
nascida e criada em Brasília afirma: “eu acho que Brasília ainda é uma ilha da fantasia, né? A
gente não convive muito com a realidade, é bem separado. É bem distante a pobreza, ainda
mais morando aqui no plano piloto [...]. Eu me sinto segura, aqui eu me sinto tranquila”
(entrevistada BRA11).
Já a que saiu do Maranhão vê a migração como um ato de coragem da mulher, “uai eu
tive muita coragem de sair, largar tudo e vir tentar a vida em outro estado né? E sozinha, sem
ninguém, com a cara e com a coragem e graças a Deus sou feliz! (entrevistada BRA 19).
Ao questionarmos as duas mulheres negras sobre como é viver em Goiânia, obtivemos
respostas semelhantes no que tange ao racismo, “eu não vejo tanta discrepância racial, porque
eu acho que é um povo muito miscigenado, tem mistura de várias regiões, então eu acho que
não existe um preconceito tão escancarado assim” (entrevistada BRA16), “[...] no meu ponto
de vista pra mim não tem muito o que falar, se eu sofria preconceito, eu levo a minha vida
normal, não tenho o que reclamar nada não. Aqui graças adeus a gente tem até uma vidinha
boa em vista de outras capitais, aqui tem uma qualidade de vida boa” (entrevistada BRA17),
mesmo sendo de classe sociais diferentes, ambas as entrevistadas afirmaram que o racismo não
se encontra visivelmente presente no cotidiano goiano. Sabemos que as mulheres negras têm
experiências de vida distintas e aquelas com o tom de pele mais escuro sofrem mais
discriminação (CARNEIRO, 2011). Desta forma, não podemos inferir que não há racismo em
Goiás, nem que estas mulheres não foram vítimas do mesmo, uma vez que o racismo é
estrutural, está enraizado na sociedade brasileira, inclusive na goiana.
As respostas trazem algumas pistas de como estas mulheres se veem e como veem as
outras, nos auxiliando na pesquisa de recepção, de como elas (re)significam os discursos sobre
mulheres nas telenovelas.

5.3 OS MÚLTIPLOS OLHARES DAS RECEPTORAS/ CONSUMIDORAS

Apresentamos a pesquisa de recepção das brasileiras em relação às telenovelas de
Gloria Perez, que foi aplicada em três etapas, na primeira, foi apresentado um storyboard e
cenas das personagens de Barriga de Aluguel (Globo, 1990) e Explode Coração (Globo, 1995)
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abrindo para os questionamentos. Em um segundo momento, realizamos o mesmo
procedimento com as telenovelas dos anos 2000: América (Globo, 2005), Salve Jorge (Globo,
2012) e A Força do Querer (Globo, 2017). A terceira etapa consistiu de perguntas que fechavam
a pesquisa de recepção, interligando com questões relacionadas às transformações sociais.
As cenas apresentadas seguiram o critério das categorias propostas para investigar as
transformações ao longo dos anos nos discursos sobre mulheres nas telenovelas, a saber:
arranjos familiares/ maternidade, migrações/ interculturalismo, trabalho, sexualidades/
sensualidades, direitos/ conquistas/ violências. A partir das análises das telenovelas
apresentadas no capítulo 4, fizemos os recortes das cenas apresentadas.
A seguir, apresentamos os olhares das investigadas sobre as obras de Gloria Perez.

5.3.1 As telenovelas de Gloria Perez e as brasileiras

A partir dos temas levantados no capítulo 4, selecionamos as cenas para serem
apresentadas, durante a entrevista, juntamente com o storyboard das personagens. Na década
de 1990, os temas abordaram reprodução assistida, gravidez compulsória, sexualidade na
adolescência e na idade madura, críticas à estrutura familiar hierárquica. No que tange à
violência contra mulheres, destacamos a física, a psicológica, a simbólica e a estrutural. A partir
dos anos 2000, os temas que emergiram foram as emigrações das mulheres das classes mais
baixas para outros países, em busca de melhores condições de vida. Nas tramas envolvendo
mulheres das classes mais altas, permanecem o conflito no casamento e com os filhos. Por outro
lado, este grupo é representado adentrando o mercado de trabalho de maneira efetiva. Além da
sexualidade da mulher madura, reaparecem questões de identidade de gênero. Nesse aspecto,
Perez explora temáticas envolvendo a sexualidade dos homens, mas as das mulheres
permanecem invisível. Há personagens lésbicas, mas isso não é explorado, nem no aspecto
pessoal, nem nas relações familiares e/ ou com suas companheiras. Personagens negras,
ausentes das tramas na década de 1990, começam a aparecer, mas ainda em papéis cômicos e/
ou sexualmente estereotipados, ou de menor relevância. Já as mulheres pardas se multiplicam,
ganham protagonismo, antes reservado às mulheres brancas/ caucasianas. A autora mantém a
característica de abordar estratos sociais diferentes, ressaltando suas semelhanças e distinções.
A mãe solo está presente em todas as suas telenovelas, seja ela da classe baixa ou da média.
Vemos o fortalecimento da mulher das classes médias, enquanto as das classes mais baixas
continuam a ser mostradas como guerreiras, uma característica das narrativas de Perez.
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A organização da entrevista em décadas visou: (1) fazer com que as pesquisadas
resgatassem as telenovelas em suas memórias, retomassem alguns dos temas abordados e como
estes se manifestavam em seus cotidianos, (2) conduzir a coleta de informações de forma que,
na discussão final, as mulheres tivessem produzido uma sequência imaginária progressiva dos
temas e suas correlações com as transformações sociais ocorridas entre 1990 a 2017.
O entrecruzamento das memórias fez-se presente na fala das entrevistadas, na
polissemia dos discursos e na busca de fragmentos do passado que reconstroem uma época.
Em relação à primeira etapa, em que as telenovelas das décadas de 1990 foram
apresentadas, verificamos que, entre as mulheres maduras (40-55 anos) entrevistadas, que eram
adolescentes e/ ou jovens na época, identificamos recordações sobre o período – o que
acontecia naquele momento na sociedade - , sobre as telenovelas e/ ou personagens – lembramse do enredo, das personagens que as marcaram e/ ou que geraram maior discussão. Estas são
as mulheres que cresceram no período em que as reinvindicações feministas aumentaram e
ganharam destaque na mídia.
Entre as mulheres de 20 a 30 anos, a lembrança em relação às telenovelas/ personagens
é mais pulverizada. Em suas memórias repousam alguns dos temas abordados nas narrativas e
imersos no círculo familiar, nos valores (religiosos, familiares, crenças) que regiam seus pais e
que lhes eram inculcados.
A primeira questão, após verem o storyboard e o vídeo, solicitava que apontassem os
temas do universo feminino presentes na duas telenovelas. As entrevistadas pontuaram boa
parte do que foi abordados nas narrativas, destacando a maternidade, a transexualidade e a
barriga de aluguel (Gráfico 12).

Gráfico 12: Temas das telenovelas da década de 90

Por meio de algumas personagens, pudemos levantar questões relativas às cinco
categorias selecionadas para identificar a movência dos discursos nas narrativas e no cotidiano.
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A personagem Sarita (Floriano Peixoto), de Explode Coração (Globo, 1995), abordou desde
identidade de gênero, sexualidades, maternidade à violência. Foi uma personagem que gerou
surpresa entre as jovens brasileiras entrevistadas, por ser uma mulher trans em uma telenovela
da década de 1990, “supreendentemente, eu não sabia dessa personagem, um tema super atual
e Gloria Perez rompendo barreiras na década de 90!” (entrevistada BOS 08). Ao lançarem
seus olhares sobre aquela sociedade, sobre seu círculo familiar e os discursos que por ele
circulavam, comparando-os com os discursos da sociedade atual, bem como os discursos sobre
mulheres trans nas telenovelas da década de 2010, indagaram se não houve muita rejeição à
Sarita (Tabela 10).
Entre as entrevistadas que se recordavam da personagem, houve as que se referiram a
ela com certo afeto, que consideraram sua representação positiva para a época, pois possibilitou
desconstruir a imagem caricata das mulheres trans (Tabelas 10 e 11). Umas das entrevistadas
enfatizou que a alta exposição midiática de Roberta Close77, nos meios de comunicação daquela
década, que colaborou com o não estranhamento da personagem. Relata, que o incomodo em
relação à Sarita se repousava em seus traços masculinos, que se diferiam dos traços femininos
de Roberta Close (Tabelas 10). Em sua fala, vemos como a repetição dos discursos em uma
grade de programação e/ ou na mídia, faz com que determinados temas sejam amplamente
debatidos e, consequentemente, mais bem acolhido pela sociedade.

Entrevistada BRA 01

Entrevistada BRA 04
Entrevistada BRA 7

Entrevistada BRA 12

Acho que a autora tentou sensibilizar um pouco o público mostrando um
pouco mais do que é ser transexual. Se hoje está dando polêmica em A
Dona Do Pedaço (Globo, 2019), a personagem Britney (Glamour), que eu
adoro, eu imagino na década de 90, deve ter sido pesado pro brasileiro.
Ah, eu acho que foi muito legal, eu lembro até desse ator, ele sumiu. Eu
acho que foi muito, foi bem representativo, representou bem a classe.
Eu lembro que na época esse Floriano foi um choque, porque eu acho que
foi inédito aparecer uma pessoa toda transformada, toda desse jeito. Foi um
personagem meio cômico, ele era até meio divertido, mas mostra também
o lado triste da coisa, de você ser tão diferente das outras pessoas.
Pelo que eu me lembre, ela era uma personagem fofa, eu lembro da gente
comentar na escola [...] e eu acho que na época, falavam muito da Roberta
Close, então a gente já sabia o que que era, comparava uma coisa com a
outra, eu lembro dessa comparação. E eu lembro de falar, “mas essa mulher
é um homem, como é possível?”. Você olha pra Roberta Close, ela é uma
mulher. [...]

Tabela 9: A personagem Sarita para as que vivem no Brasil

77

Famosa modelo brasileira trans da década de 1980, que passou pela cirurgia de redesignação sexual e foi capa
da revista Playboy.
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Ressaltamos que os discursos de algumas brasileiras, residentes da grande Boston, em
relação à personagem, encontram-se imersos nos discursos religiosos, punitivos e castradores,
que condenam tanto as pessoas transsexuais como os meios de comunicação que pautam
questões de identidade (Tabela 11).

Entrevistada BOS 05

Entrevistada BOS 10

Entrevistada BOS 15

Entrevistada BOS 21

Entrevistada BOS 24

Entrevistada BOS 25

Eu acho que foi de uma forma genial, porque ela tirou humor que é o que a
gente via sempre do trans, a gente via sempre nos programas de humor. É
um personagem sério, um personagem inteligente, que luta.
Ela se sentia mulher, feminina e queria até ter um filho. Eu acho que quando
isso acontece geneticamente a gente aceita, aceita porque não tem jeito, mas
quando a pessoa quer se transformar eu não sou a favor. Tipo, se eu tivesse
um filho eu não sei falar como eu reagiria, mas com certeza ia ser um
impacto no início.
Minha opinião é muito difícil para eu falar, eu acredito que tenha algo
espiritual no meio. Continuo acreditando que Deus fez homem, fez mulher
e acredito que essa pessoa tem problema sim, que precisa ser resolvidos,
que levaram essa pessoa a isso, [...] um caminho de engano. Como eu te
falei, eventualmente eu algum ponto da vida ela vai cair em si [...].
Não lembro bem do personagem, tô te respondendo baseado no que eu
imagino, na época deve ter sido bem complicado. Hoje já esta sendo
complicado, imagino na década de 90, porque eu tenho muitos amigos aqui
que são cristãos, e tem lugar de brasileiro aqui que não bota a Globo, porque
as pessoas não vão. Isso aqui em Boston, na sociedade [comunidade]
brasileira [...], porque acham um absurdo o que passa nas novelas da Globo.
A Sarita, inesquecível, inesquecível! Aquele amor muito idealizado, porque
a Rose sempre teve amores fracassados e a Sarita era realmente era
apaixonante, né? Era uma personagem, uma pessoa sensacional! Foi
representada extremamente sensível, realista, nada caricata. Porque a gente
lembra muito bem do Brasil dos anos 80,90, a representação da comunidade
LGBT extremamente caricata, piadista mesmo, desrespeitosa. [...] foi a
primeira vez que mostrou uma pessoa com uma visão de mundo diferente
da maioria, do comum, e que evoca o mesmo respeito de outro ser humano.
Agora eu me lembrei da Sarita. Ele é muito bom ator. Eu achei muito
interessante, eu tenho vários amigos e aquela representação me pareceu
bem .... a construção do personagem foi bem interessante. Como apresentar
essa questão de não ter não ter nascido mulher, mas se reconhecer mulher.

Tabela 10: A personagem Sarita para as que vivem em Boston

A personagem Dara pautou questões relativas às jovens, o que fez com que algumas
entrevistadas reconhecessem semelhanças com os discursos sobre sexualidade presentes no
cotidiano das mulheres daquele tempo: (1) “reflete um pouco o conflito entre a ideia da jovem
virgem, que a sociedade espera que se case virgem e se guarde pra um homem, e o conflito a
vontade interna dela descobrir novas coisas, de se descobrir sexualmente” (entrevistada BOS
08), (2)“na época eu pensava como a grande maioria, de que as mulheres tem que casar
virgem, foi a educação que eu recebi, que a minha mãe sempre falava essas coisas, [...] a
mulher sempre é julgada para não parecer ‘mulher fácil’ [...]” (entrevistada BOS 20), (3) “Eu
consigo ver isso muito projetado na minha mãe, sabe? A minha mãe sempre foi uma pessoa
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muito rígida com essas questões [...] e tentou me enraizar esses valores dos anos 80,90 [...].
Você pode muito bem substituir o povo cigano por qualquer outro grupo com os mesmo
princípios” (entrevistada BRA 02), (4) “na época dos anos 90, que a gente era adolescente,
tava pensando nesse assunto, a gente se via nas personagens, por que era aquele conflito [...]
e tava muito forte a AIDS, tanto é que eu fui ter a minha primeira vez eu já tava na faculdade”
(entrevistada BRA 14).
Uma entrevistada, em Boston, comparou os conflitos culturais e geracionais de Dara
com os dos filhos de brasileiros nos EUA, que se desejam viver dentro da cultura norteamericana e acabam se confrontando com a cultura do país. Para ela, os mais velhos são mais
resistentes ao interculturalismo. Do mesmo modo, percebe que a personagem de Dara desvelou
assuntos presentes no cotidiano das jovens brasileiras, que conversavam sobre sexualidades
com as amigas, ao contrário da geração de sua mãe, que via a sexualidade como um tabu.

Eu achava interessante porque ela vem de uma cultura com valores muito
rígidos, mas vivendo no Rio de Janeiro, em uma família de classe média alta
[…]. Ela se adaptava à cultura dela, mas também absorvia a cultura de outra
forma. Eu vejo isso acontecer muito aqui com as famílias brasileiras que têm
filhos americanos. Muitas vezes, os pais têm aquela mentalidade do Brasil, lá
de 20 anos atrás, e entram em conflito com os filhos que crescem aqui,
americanizados, crescem na cultura americana […]. Era muito interessante
ver o que que abordava, as conversas que ela tinha, por que eram conversas
que já estavam começando a fazer parte da minha própria vivência. E aí é que
vejo o quanto era diferente do da minha mãe, a minha mãe nunca teve com
quem conversar esse tipo de coisa. E eu já tive, né? Sexualidade nunca foi um
mistério pra mim, do mesmo jeito que foi um mistério para a geração dela.

(entrevistada BOS 24)
As telenovelas da década de 1990, segundo entrevistadas, enfatizavam a maternidade
compulsória e a angústia em relação à maternidade, especialmente entre as mulheres inférteis,
“a questão da maternidade, a obrigação da maternidade [...] a da mulher como propriedade,
[...] uma das formas que ela se manifesta é que a vida da mulher não é dela, mulher existe para
corresponder às expectativas de outras pessoas” (entrevistada BOS 24). No que tange à barriga
de aluguel, veem como um tema polêmico para a época, “eu achava [barriga de aluguel e
reprodução assistida] uma coisa muito distante, muito fora da realidade, meio fantasiosa de
acontecer. Eu acho, ainda eu acho um assunto muito delicado, mas eu acho uma coisa muito
válida” (entrevistada BRA 07).
Outra constatação a partir das personagens apresentadas, foi o poder do homem sobre
as mulheres, principalmente dos pais e maridos, “o papel do homem com poder decisório [...]
sobre a vida das mulheres e suas decisões” (entrevistada BRA 03), “dos pais que são ricos
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[...] querer decidir a vida de todo mundo da casa” (entrevistada BRA 05), “[...] pai que vai
mandar na estruturar familiar, o pai gestor do lar, eu vejo isso como uma coisa muito presente
[...], essa relação de homem/ poder/ família meio que sempre existe. Eu achava engraçado
porque eu tinha uma amiga que a mãe que mandava em casa e aquilo era um choque pra todo
mundo” (entrevistada BOS 07).
Pelos diálogos apresentados até aqui se percebe diferentes maneiras das receptoras de
ler a telenovela, vemos as que (1) falam sobre as personagens com certo distanciamento,
trazendo apenas sua opinião sobre elas e/ou temas, e (2) as que analisam ilustrando com
exemplos vivenciados, inseridos no discurso passado e/ ou no discurso social presente, afinal,
“o passado conserva-se e, além de conservar-se, atua no presente, mas não de forma
homogênea” (BOSI, 1979, p.11).
A segunda etapa da entrevista apresentava as telenovelas a partir da década de 2010,
após verem as cenas eram questionadas sobre quais os discursos sobre mulheres lhes chamaram
a atenção, “acho que a mulher superando alguns preconceitos [...]. Novamente [...] a mulher
mais velha com cara mais novo, [...] mulher no mercado de trabalho, [...]nenhuma mulher
santa” (entrevistada BOS 06), “interessante é que maternidade ficou em segundo plano [...],
achei muito interessante a diferença dos temas, como as novelas foram acompanhando as
mudanças da sociedade” (entrevistada BOS 24), “foi inserido a questão da sexualidade, uma
diversidade maior, não tão simplificado, como transexual, gay, travesti [...]. Continua essa
questão da ascensão da mulher no poder [...],a mulher buscando formas que a sociedade não
aceita” (entrevistada BRA 03), “busca pela fama, pelo dinheiro [...], transexualidade, a
imigração, né?” (entrevistada BRA 13).
Por meio da telenovela América (Globo, 2000) pudemos verificar como os discursos
sobre as migrações/ interculturalidade das mulheres estão presentes na vida das brasileiras que
vivem nos Estados Unidos. Deste modo, consideramos relevantes separá-las entre os grupos
autorizadas e desdenhadas, por possuírem as especificidades já apresentadas. Pelos
depoimentos das imigrantes, vemos que a dificuldade de se adaptarem à nova cultura é inerente
a todas, as autorizadas citam a dificuldade de interagirem com os norte-americanos, por serem
“mais frios”, enquanto entre as desdenhadas percebe-se que a língua, a dificuldade de se
comunicarem é a maior barreira. Não há relatos de preconceito em relação às autorizadas, mas
este encontra-se presente na vida das desdenhadas, que ressaltam que nos EUA existe emprego
para todas, mas que se a mulher desejar ascender socialmente é necessário trabalho árduo, e,
que por estarem fora de sua terra natal, não podem contar com a ajuda de ninguém, só lhes
restam o trabalho. Pelos depoimentos, há aquelas que acham que a saga de Sol (Deborah Secco)
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rumo aos Estados Unidos representou bem as brasileiras não-documentadas, já o núcleo de
Consuelo divide algumas opiniões, mas de modo geral, a saudade que a personagem sentia de
sua terra e o apego às raízes é vivenciado por muitas, inclusive entre autorizadas (Tabela 11).

Autorizadas

Desdenhadas

Aqui nos EUA a regra é clara, mulher chega
aqui ela é médica, fisioterapeuta [...], o diploma
dela aqui não é validado, ela vai pra faxina [...].
Agora que a gente tá no grupo de pesquisadores,
a gente vê crescer o número, mas enquanto você
vê 100 pesquisadores em Boston, o entorno aqui
tem uns 30 mil brasileiros, fazendo o quê? [...] É
muito difícil, é uma luta diária, [...] eu lembro
que falavam para mim quando eu cheguei desse
negócio de choque cultural, eu falava, “estou
eletrocutada”, porque é muito diferente, a gente
sofre muito, a gente sofre porque primeiro [por
causa da língua], você não entende o que eles
falam, segundo porque você não conhece a
regra do lugar e três porque você não está
ambientado (entrevistada BOS 22).

Eu falo por mim, tem cinco meses que eu tô
aqui, [...] tem trabalho pra todo mundo, eu sou
formada, mas não estava feliz, resolvi vir pra cá
pra fazer uma coisa que não tem nada a ver com
o meu trabalho, mas tá me fazendo feliz. Eu
estava estressada, não gostava do trabalho que
eu tava, meu esposo tava desempregado, então,
vamos tentar, já era um sonho desde criança [...].
As culturas aqui têm muito preconceito, tanto
pessoas negras, às vezes passa perto da gente e
vira a cara, parece que eles não gostam da gente.
[...] O que eu vejo é que as pessoas não se
ajudam muito [...], até os próprios brasileiros
não se ajudam muito. [...] Nos primeiros dias eu
me senti muito perdida [...], você tá num lugar
novo [...] o que ajuda muito é que tem um monte
de vídeo no Youtube com dicas [...]
(entrevistada BOS 19).
Aqui tem trabalho pra todo mundo, se você
quiser trabalhar, é serviço de limpeza, [...] só
que uma diferença daqui com o Brasil, aqui se tu
não trabalhar, tu não vive. No Brasil, se tu não
trabalhar sempre tem a casa de alguém que tu
pode ir, né? [...] Tem o preconceito do
americano com o latino, os imigrantes, que eu
não tiro razão [...], é uma invasão muito grande
no país deles, né? Alguns não se comportam,
alguns não respeitam as leis do país [...], eu sei
porque o meu estado [Santa Catarina] é um
estado que vem muita gente de fora [...] os
maiores donos de comércio eram argentinos, nós
não gostávamos [...]. A maior dificuldade pra
mim, nesse país, é a língua (entrevistada BOS
21).

Eu não lembro muito bem desse núcleo, mas eu
percebo que há uma diferença muito grande. A
maioria das pessoas que eu convivo são as que
vieram com PDSE. Pra mim, eu sinto muita falta
do Brasil de praticamente tudo, é bem diferente.
As pessoas, como a gente lida com as pessoas, é
difícil fazer amizade com americano, eu tenho
percebido isso. No meu redor, eu não convivo
com americano, eu convivo com indiano, com
brasileiros e com haitianos (entrevistada BOS
01).

A grande maioria [das brasileiras] veio ilegal,
[...] são pessoas que vieram fugindo, na maioria
[...] de uma realidade de pobreza no Brasil [...].
Existe, obviamente, uma transferência da cultura
local [...], mas acho que a base da criação [...]
perdura por algumas gerações, em muitos casos,
mesmo que você tenha uma melhora de vida.
[...] As que vieram pra estudar são aquelas
pessoas que no Brasil tiveram maiores
oportunidade, não importa se é porque nasceu
numa família com uma condição melhor, ou

Aqui todo mundo trabalha demais, horas e
horas, final de semana, feriado [...]. O custo de
vida aqui é alto, tudo custa muito, então a gente
tem que trabalhar. Lá no Brasil eu não
trabalhava, trabalhava em casa, eu era dona de
casa, mãe, aqui eu tenho que fazer tudo isso e
também tenho que trabalhar fora, senão vai ficar
muito pesado, ou a gente vai ficar na mesma. [O
núcleo de Consuelo] foi bem retratado sim, eu
sinto, às vezes, uma certa discriminação, por
parte das pessoas. [...] O americano é muito frio,
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simplesmente aconteceu uma oportunidade na
vida por conta do estudo [...]. Essas pessoas já
vieram de uma condição diferente do Brasil, a
grande maioria que eu conheço, pelo menos, não
eram pessoas que nasceram numa condição de
muita desigualdade, de muita discrepância, ela já
tinha uma vida equilibrada. Então elas chegam
aqui por um período de tempo e elas já tiveram
essa formação numa condição social mais
equilibrada (entrevistada BOS 04).

já vivi situações de estar em algum lugar falando
inglês e a pessoa “eu não tô te entendendo!”,
mas você sabe que dá para entender
(entrevistada BOS 15).

Aqui é bem segregado, eu fui bem acolhida, mas
eu não gosto da cultura deles, mas eu acho que é
mais por porque eu não gosto de conviver muito
entre cientistas (entrevistada BOS 03).

Eu acho que a pior [dificuldade] é a língua,
comunicação, acho que de resto, mas com o
tradutor, também, a gente vai longe. Foi bem
representado [pela Sol] na dificuldade mesmo,
acho que só a sua língua, só comunicação
(entrevistada BOS 16).

Eu acho que sim [que o núcleo de Consuelo é
representativo], obviamente mais estereotipado,
mas é sim um pouco do que acontece. As
minhas dificuldades, talvez, estão muito no
campo das relações humanas. O Contato aqui é
um pouco diferente, as relações são um pouco
mais superficiais. Eles são muito gentis, mas [as
relações são] pouco profundas, os laços não são
tão fortes como nós fazemos no Brasil
(entrevistada BOS 08).

O que ameniza é a gente tá no meio de
brasileiros mesmo, na igreja tem as amigas
brasileiras, é um consolo pra gente, né? [...] Eu
cheguei em janeiro, era neve, [...] tinha caído
uma tempestade que há 20 anos não caía [...],
mas mesmo assim a gente gostou. [...] A mais
velha, com 6 anos, já tinha aquela barreira com
as crianças [por causa da língua] (entrevistada
BOS 17).

Tabela 11: As imigrantes brasileiras em Boston

No Brasil, duas das mulheres que migraram do Nordeste, uma para São Paulo e, outra
para Goiânia, enfatizam que na região onde nasceram “quase não tem emprego, só tem pra
aquelas pessoas que são formadas mesmo, as que não são, trabalham muito na área da
agricultura ainda e muitas em casa de família” (entrevistada BRA 01). O depoimento da que
vive em Goiânia corrobora sobre a dificuldade da vida das mulheres nas regiões mais afastadas
do Brasil.
Pros homens tinha mais oportunidade, né? [...] igual, a gente lá em casa, é de
família humilde, aí a gente tecia rede de pescas [...]. A pessoa que comprava,
fazia por encomenda, [fazíamos] rede de dormir [...], eu sou artesã! E [...]
minha mãe era costureira e aí eu tirava as linhas das roupas [...], eu era menina
de tudo, mas ficou na memória. Panhava fruta também pra vender - fruta da
época lá é o buriti, o murici, o povo lá meio que comprava, baratinho e aí eles
traziam pra São Luís e iam embora pra frente, a gente mesmo, não ganhava
quase nada, mas daí era da onde tirava o sustento, pra comprar o arroz, a
farinha [...] as coisas pra casa, pra gente sobreviver (entrevistada BRA 19).

Por meio dos discursos das mulheres migrantes reconhecemos traços dos discursos de
todas as personagens migrantes de Gloria Perez, desde Clara, Barriga de Aluguel (Globo,
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1990), à Ritinha, A Força do Querer, (Globo, 2017), o discurso da busca por uma vida melhor,
ou o sonho americano de Sol, América (Globo, 2015), tão presente no grupo desdenhadas.
A personagem da viúva Neuta (Eliane Giardini), América (Globo, 2015), aborda
assuntos relacionados às sexualidades das mulheres maduras e dos homens, apresentando o
conflito entre mãe e filho, Júnior (Bruno Gagliasso), após este se assumir homossexual. Quanto
à sexualidade da viúva Neuta, mulher madura com um homem mais jovem, uma das
entrevistadas ressalta a permanência do discurso nas telenovelas de Perez, decorrente de sua
sedimentação na sociedade brasileira, “eu acho que foi mostrando uma melhor aceitação da
sexualidade, ainda sim, mostrou aspectos do machismo, a mãe que tinha que esconder o cara
com quem ela tava namorando, mas que algum momento ela teve que se abrir para o filho”
(entrevistada BRA 16), questão também ressaltada por outra entrevistada,

o problema da sexualidade da mulher madura é o preconceito enraizado, da
própria mulher, da própria sociedade. A gente pode ser mãe, a gente tem que
ser mulher, a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser tudo, mas na
hora da sexualidade é só um homem que pode tudo, homem pode se apaixonar
por uma mulher de 15, 12, que a sociedade aceita agora uma mulher você está
já vê com outros olhos (entrevistada BOS 16).

Outra entrevistada ilustra seu relato com o preconceito que às vezes sofre por ser
casada com um homem mais novo, “mas ainda tem preconceito de mulheres mais velhas com
homens mais novos, eu sou mais velha que o meu marido e tem gente que acha isso um absurdo,
mas talvez hoje eu enfrento menos problema que antigamente” (entrevistada BRA05).
Quanto à homossexualidade de Júnior, filho de Neuta, algumas entrevistadas
pontuaram a relação da mulher com a maternidade. “Hoje, sendo mãe, nenhuma mamãe sonha
isso pro filho [...], porque a mãe, pra aceitar isso deve ser bem complicado, mas por outro
lado, ela trabalhou isso muito bem, porque o seu amor por um filho está acima de tudo, né?
Você quer ver o seu filho feliz […], então eu acho que foi muito bem trabalhado” (entrevistada
BRA05). Outra duas respondentes trouxeram a dificuldade da aceitação familiar, “eu acho que
essa é uma visão bastante real do que a gente tem, eu acho que a grande maioria das famílias
[...] ainda tem uma repulsa num primeiro momento e, geralmente, quando é uma família
estruturada, esse estranhamento passa” (entrevistada BOS 04), “o conflito é mais em casa,
né? A família não aceita, é muito difícil pra quem quer se revelar ou tem vontade de ser, porque
muitas vezes a família não aceita. Então, ela mostrou isso, tipo assim, a pessoa tentando
demonstrar pra família” (entrevistada BRA 01).
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Outra entrevistada ressaltou a sensibilidade com que Gloria Perez tratou o assunto,
“acho que ela apresentou [o tema] de forma sensível, acho que ela trata esses assuntos de
forma sensível, em todas as novelas” (entrevistada BOS 08).
Conforme apontado no capítulo 4, notamos a invisibilidade de outras sexualidades
femininas, como a bissexualidade e a lesbianidade. Acompanhando a discussão sobre a
homossexualidade masculina, questionamos as entrevistadas sobre como o mesmo tema seria
abordado e debatido socialmente se fosse uma mulher gay, ao invés de um homem gay. Embora
seja uma resposta hipotética, a fala das entrevistadas revela uma percepção dicotômica, ou
comentam a forma como Gloria Perez trabalha questões relacionadas às sexualidades, ou
expressam suas percepções sobre a lesbianidade, que refletem o cotidiano no qual se inserem.
Uma das respondentes considera que há uma resistência por parte dos meios de comunicação
em abordar o assunto, porque a sociedade o rejeitaria, “quanto a abordar o assunto gay, mostra
que é a tendência, que a emissora está aberta, está antenada, mas quando vai para mulher
lésbica, eu acho que o preconceito tá muito carregado e a TV tem medo da rejeição, da perda
de audiência” (entrevistada BRA 16). A entrevistada aponta o lado comercial da televisão, que
não é puro entretenimento. Embora a telenovela brasileira tente debater assuntos controversos,
o fará pelos números do Kantar IBOPE, que medeiam suas relações comerciais. Em Selva de
Pedra (Globo, 1986), a história das personagens lésbicas Cíntia (Beth Goulard) e Fernanda
(Cristiane Torloni) foi recontada e reconfigurada por pressão social. Em A Torre de Babel
(Globo, 1998), a pressão das receptoras fez com que Sílvio de Abreu terminasse com as
personagens Leila (Silvia Pfeifer) e Rafaela (Cristiane Torlone). As personagens de Débora
Duarte, Joana Mendonça, Bebê Abordo (Globo, 1988) e Mariza, Explode Coração (Globo,
1995), não explicitam suas sexualidades, a leitura ficou a cargo dos receptores. Em 2003, em
Mulheres Apaixonadas, mostra-se um casal lésbico, mas o afeto entre as personagens era pueril,
como uma relação de amizade. Apenas em 2011, na telenovela Amor e Revolução (SBT, 2011)
acontece o primeiro beijo entre duas mulheres.
Na visão de duas entrevistadas, uma personagem lésbica não teria a mesma delicadeza
na abordagem do tema, pelo estereótipo presente na sociedade, “acho que talvez não, dada as
particularidades da situação, eu acho que a mulher homossexual ela também tem estereótipo
muito particular, com uma imagem super masculinizada, às vezes, pintada como uma coisa
mais violenta. Então eu acho que não, acho que seria diferente” (entrevistada BOS 8).
Anuindo da mesma opinião, outra entrevistada afirma:
eu acho que não, [...] eu lembro que nesse período todas as que representavam
uma lésbica era tipo a lésbica que chamavam de sapatão, a mulher que se
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vestia igual ao homem, que se comportavam igual a construção do homem na
sociedade [...], tinha todo um estereótipo. E o Júnior não, o Junior é um
menino com cara de menino, ele não é afeminado. E eu acho que nesse período
seria retratado como uma coisa mais grosseira, seria tipo aquele cara dos anos
90 [a Sarita], uma coisa grosseira do transexual, eu acho que a mulher seria
tratada dessa forma ainda nos anos de 2005 […] (entrevistada BRA 06)

Ambas as entrevistadas apontaram o estereótipo da mulher lésbica, como se a
masculinidade fosse prerrogativa para a lesbianidade, estereótipo, que, como ressaltado no
capítulo 4, também era auferido às feministas da década de 1990. A entrevistada no Brasil
ressalta a quebra do estereótipo do gay na mídia brasileira, que passa a representar o homem
homossexual de maneira menos caricata, mas, no geral, vê a representação das lésbicas sempre
masculizada. Chama-nos a atenção como esta entrevistada vê a personagem de Sarita desde que
a novela foi ao ar, em 1995. No depoimento que fez sobre a personagem - supracitado-, fala
do estranhamento ao ver a Sarita em Explode Coração, pois era uma mulher trans com fenótipos
mais masculinos, em seu imaginário, as mulheres trans deveriam ser femininas como a Roberta
Close. Ao analisar uma telenovela da década de 2000, reafirma o estranhamento em relação à
Sarita, “uma coisa grosseira”. Seu discurso desvela o discurso hegemônico sobre mulheres
trans, que conduz à patologização o que é normal e que lhes causa desconforto. Para serem
“verdadeiramente mulheres trans” devem se aproximar dos atributos de uma “mulher”, só assim
serão aceitas socialmente78.
Nesta etapa, apresentamos as personagens negras, ausentes na década anterior. Diva,
a supermãe de Feitosa, em América (Globo, 2000), Vanúbia , a dançarina de Salve Jorge
(Globo, 2012) e Leila, a arquiteta de A Força do Querer (Globo, 2017). Sobre a personagem
Diva, uma entrevistada pontuou, “pra mim, chama muita atenção a mãe do Feitosa, dona Diva,
essa super proteção, especialmente, com a figura masculina, [que escolhia para o filho o] tipo
da mulher ideal para casar” (entrevistada BOS 19). A personagem de Vanúbia agradou, de
maneira geral, as entrevistadas, como se sensibilizaram por ter sido uma das vítimas do tráfico
de pessoas. Para uma entrevistada, Vanúbia representou bem a mulher das classes mais baixas
“é aquela pessoa [...] da periferia, que se vê em um sonho e que acaba sendo enganada,
exatamente por não ter muita instrução, não tem muito conhecimento das coisas que acontece,
vive muito no mundinho dela [...]” (entrevistada BOS 16), na visão de outra, “ela incrível,
muito forte, ela tem todo um estereótipo da mulher da favela, que é sexual, mas ela que decide
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Abordamos de maneira ampla o discurso hegemônico e patologizador que oprime os corpos trans nos
capítulos 01 e 04.
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que o que ela quer, [...] vive metendo a cara na vida dos outros, bate, mas ela também se vai
totalmente enganada, isso é muito complicado pra ela” (entrevistada BRA 06).
Entretanto, críticas também foram lançadas em relação à personagem, destacamos:
“ela foi apresentada com muita vulgaridade, como se ela fosse um símbolo da periferia, da
mulher que não sei, gananciosa, que ela quer sair daquela vida e ela por uma questão de
ignorância foi traficada” (entrevistada BRA 03), “é um lugar de mulher periférica, favelada,
bem briguenta, estereótipo muito real, que as pessoas continuam impondo as mulheres negras
e acho problemático a mulher negra parecer apenas nessa posição” (entrevistada BOS 01). O
fato de a personagem ter sido representada como “uma mulher normal”, sem abordar o racismo,
foi tido como positivo por uma das respondentes, "eu vejo que ela não traz uma questão de
preconceito em cima, [...] mas ela não traz o preconceito, não imbui o preconceito, acho
positivo” (entrevistada BOS 03).
Ao contrário de Vanúbia, a personagem Leila, em A Força do Querer, passou
desapercebida pela maioria das entrevistadas, que necessitava ser relembrada de qual novela e/
ou personagem estávamos falando. Após serem rememoradas que Leila era a arquiteta com
quem Caio (Rodrigo Lombardi) se casou, mostraram-se satisfeitas quanto a representação da
personagem, que se distanciava dos estereótipos impostos às mulheres negras, conforme aponta
uma das entrevistadas, “quem foi mesmo a Leila? [...] em todo momento ela se colocou no
lugar dela, como mulher linda, maravilhosa que ela era [...]. Eu acho que de todas as novelas
que a gente falou, a que botou a negra no melhor papel, de pessoa não era menos foi a da
agora” (entrevistada BOS 6), “[...] é uma mulher negra que ter uma posição social muito
superior, está mostrando também ascensão dos negros na setores da sociedade que antes não
eram acessíveis a eles. Ali é uma mulher educada, dono do próprio destino e ela tomou decisão
de se divorciar” (entrevistada BOS 24).
Quando questionadas se percebiam distinção na representação dos temas elencados
associadas à raça/ etnia, classe e sexualidades, a maioria afirmou perceber diferenças,
destacamos quatro depoimentos: (1) “as mulheres negras continuam sendo representadas mais
no âmbito doméstico, ou como sexualizadas, ou com as mulheres pobres, [...] você vê uma ou
duas mulheres negras no meio de um monte de brancas. Está melhorando, mas está muito
aquém” (entrevistada BRA 06), (2) “mulheres mais pobres, negras, são mais sexualizadas do
que as ricas e brancas” (entrevistada BRA 03).
Durante a entrevista com uma das descendentes de asiáticos, a questionamos se sentia
falta de representações relativas às mulheres asiáticas nas telenovelas brasileiras, uma vez que
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pertence à comunidade japonesa no Brasil, onde reside o maior número de japoneses fora do
Japão. A entrevistada afirmou,
Identificação cultural? Física? Não, pelo contrário, fiz a dobrinha do olho. Não
sei se, será que é negar a minha cultura, a minha ascendência, será?
Ocidentalização, tanto que o nome da cirurgia é ocidentalização. Pra me sentir
mais parecida com as outras pessoas eu quis fazer, mas pra mim mesma
também, né? Se eu não tivesse feito, meu olho tava assim [puxa os olhos].
[Retomando a pergunta] Na novela não! (entrevistada BRA 04).

Ao longo do diálogo a entrevistada trouxe seu interesse pelo Concurso Miss Universo,
que aprendeu a gostar de assisti-lo com a mãe, já falecida, em sua infância. Exemplificou que
em uma das edições, as finalistas eram originárias do Japão e do Brasil, o que a deixou
desconfortável por não saber por quem torcer. “Eu sempre torci pra Miss Brasil, por isso que
eu não ligo muito ‘ah, eu queria que a Miss Japão ganhasse’. Pelo contrário, [...], eu não acho
que a beleza da japonesa representa a miss universo”, ao final, afirmou que ficou “feliz pela
representatividade. Até que enfim uma mulher japonesa ganhou o Miss Universo”. E ressaltou:

são mestiças, todas as que estão ganhando, [...] todas tem uma mistura de raça.
Só o Japão que ainda resistente até hoje a misturar. Até quando a miss Japão
ganhou, ela foi renegada no Japão, porque disse que ela não representava a
beleza da japonesa. Por isso que ganhou, né? Porque se fosse parecida não ia
ganhar! (entrevistada BRA 04).

Analisando o discurso da entrevistada, notamos a assimilação da visão hegemônica da
beleza, ou quem é bela, “eu não acho que a beleza da japonesa representa a miss universo [...].
São mestiças [...] Por isso que ganhou, né?”. Para adequar-se ao padrão socialmente imposto,
realiza a cirurgia de remoção da pálpebra superior, que a fez sentir mais próxima da beleza
ocidental, “a perfeita”. O mito da beleza (WOLF, 1992), nada mais do que uma construção que
enfraquece as mulheres, mantendo-as em uma competição fundamentada na beleza física,
afinal, “a beleza é um sistema econômico no qual algumas mulheres descobrem que o valor do
seu rosto e do seu corpo entra em choque com o de outras mulheres, apesar da sua vontade”
(WOLF, 1992, p.379). Como apontamos ao longo de toda a pesquisa, todos os discursos e
construções sociais operam pela linguagem, que circula no cotidiano social, sendo perpetuados
nos discursos midiáticos. A entrevistada não sente falta de representações de sua etnia na mídia,
ausência que naturaliza o padrão estético de beleza como sendo o ocidental, o da mulher branca
e esbelta. Ausência que a distancia do que é belo e que lhe causa estranhamento, pois almeja
sua inserção social.

289

A respondente traz em seu discurso o significado de representação, que durante muitos
anos esteve presente na sociedade e na mídia brasileira, de que esta deveria referir-se à maioria,
“eu não acho que a beleza da japonesa representa a miss universo”. Atualmente, vemos que a
ausência de representação é o que gera críticas. Como vimos, nas telenovelas dos anos 1990, a
representação do brasileiro era feita majoritariamente por pessoas brancas, ou seja, uma
representação/ visão hegemônica do que seria a maioria dos brasileiros, mas que não
representava de fato a população, que era e permanece sendo, em sua maioria, negra e parda.
Ao final da segunda etapa da entrevista, apresentamos as demais personagens de A
Força do Querer (Globo, 2017). Em relação às protagonistas (Bibi – Juliana Paes-, Jeiza
(Paloma Oliveira- e Ritinha – Ísis Valverde), embora a maioria das entrevistadas as
reconhecessem como mulheres fortes, a aprovação das personagens não gerou consenso. Uma
das entrevistadas afirmou que Jeiza “mostrou que a mulher tá ocupando espaços que antes não
eram nem concebíveis, nem questionados” e, em relação à Bibi afirmou “foi uma visão muito
glamourizada, que a gente sabe que no Brasil a grande maioria das mulheres estão
encarceradas” (entrevistada BOS 24). O exagero também foi percebido na personagem Ritinha
por outra entrevistada, “essa é uma que usava muito da sexualidade dela, do corpo dela, do
envolvimento dela, ela vivia praticamente disso né? Eu achei um pouco exagerada Ritinha, era
ela era muito só um corpo, entendeu?” (entrevistada BRA 04). Rejeição também apontada por
outra, “não concordo com esse negócio, tipo assim, sabe uma pessoa que fica com a outra por
interesse? [..] esse negócio de traição eu não concordo” (entrevistada BOS 9). O
estranhamento das entrevistadas frente a Ritinha pode ser fruto da ideação do amor e uma certa
resistência de que a mulher pode ser livre para expressar sua sensualidade, seus desejos e
ambições.
Uma entrevistada pondera: “a Glória traz essa autoestima das mulheres”, afirma que
ser “uma policial é algo que na minha geração ninguém jamais desejou, não podia ser”
(entrevistada BOS 04). Outras duas não veem Jeiza como uma representação da mulher
brasileira em geral “deve ter muitas mulheres iguais a ela, mas não é o mais comum”
(entrevistada BOS 02), “talvez elas não sejam facilmente identificáveis, mas elas existem”
(entrevistada BOS 07). Para outra entrevistada, a personagem “mostra a independência,
trabalha na polícia, que a polícia tem uma mulher trabalhando lá, todo que poderosa, né?”
(entrevistada BRA 17), “ela lutava, tinha uma atividade que era considerada de homem, mas
não perdia a feminilidade. Só não precisava ter botado ela pelada o tempo todo!” (entrevistada
BRA 11).
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Quanto à personagem Bibi, uma entrevistada a considera “um fruto do meio, né? Ela
se transformou no que ela se transformou pelas condições que foram apresentadas a ela,
entendeu?” (entrevistada BRA 07), outra afirma ter gostado muito dela, “eu acho que a gente
é muito quente, latina, né? Então a gente tem muito disso de amar grande, né? A paixão é muito
perigosa, a Bibi não era uma má pessoa, eu via ela como uma pessoa que queria amar, queria
ser amada” (entrevistada BOS 14).
As duas primeiras etapas nos trouxeram o olhar das receptoras sobre os discursos sobre
mulheres nas cinco telenovelas, apresentando-nos como alguns destes estavam e/ ou estão
inseridos no cotidiano das brasileiras. Notamos, que os olhares das entrevistadas sobre as
personagens são diversos, ancoram-se no mundo vivido e, se retomarmos a pergunta feita
inicialmente a elas sobre o que é ser mulher, veremos relações entre o que foi dito e a aceitação
e/ ou negação de uma personagem. Porém, devemos destacar que os discursos sobre mulheres
podem ser conflitivos, nem sempre serão homogêneos. Uma entrevistada que acredita que as
mulheres devem ser livres para decidir o seu destino, pode criticar a personagem Ritinha por
ter colocado seus sonhos em primeiro lugar. Ou uma entrevistada que questiona o excesso de
feminilidade imposto pela sociedade às mulheres, reivindica esta feminilidade às mulheres
trans.

5.3.3 Discussão final entre as receptoras

Iniciamos a última etapa perguntando-lhes se verificavam semelhanças e/ ou
diferenças entre as personagens apresentadas, de Barriga de Aluguel à A Força do Querer. De
modo geral, a maioria das entrevistadas fez relações entre as características das diversas
personagens, do ponto de vista de seus desejos e aspirações. Pontuaram a busca por um sonho,
fosse o da maternidade, ou da ascensão social. Salientaram a força das personagens em lutar
pelo que desejavam. Destacamos três depoimentos: (1) “para mim o tema mais recorrente é o
desejo de ascensão social, como a Bibi, a Sol e a Morena - deixa um fio de conexão entre elas”
(entrevistada BOS 08), (2) “eu acho que ela aborda muito, como eu vou dizer, a semelhança,
a mulher está ali, é aquela busca constante da felicidade, da maternidade, da profissão”
(entrevistada BOS16), (3) “a mulher na luta da felicidade, seja qual for o objetivo. [...] Sempre
a pessoa está em busca de algo melhor, né? Eu vejo mesmo isso, é a mulher mesmo forte,
sempre ali, né? Tentando melhorar” (entrevistada BOS 17).
Para outra a busca era para preencher determinados vazios das personagens, “eu vejo
que cada uma delas tinham vazio que queria preencher de alguma forma? Essa semelhança
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eu vejo, alguma coisa tava faltando e elas foram atrás, correram atrás para buscar aquilo que
tava faltando” (entrevistada BOS 15). Outra entrevistada aponta que Gloria Perez repete alguns
temas ao longo das décadas, bem como as atrizes em suas obras, “eu acho que sim [que há
semelhanças], até por ela tratar em épocas diferentes o mesmo assunto, né? Ela trazer isso de
várias formas. Inclusive até os atores, né? Ela usa sempre os mesmos atores” (entrevistada
BRA 02). Visão compartilhada por outras participantes, “até quando ela representa mulheres
de diferentes classes, mas com questões parecidas, que são tratados de outras formas, eu acho
que ela faz isso desde a década de 90. Claro que ao longo do tempo ela vai dando outra cara”
(entrevistada BRA 06), “as transexuais tem semelhança, os personagens são parecidas. Da
relação da mulher com homem mais jovem também tem muita semelhança entre uma novela e
outra. Da delegada que é independente, também tem outra lá atrás” (entrevista BRA 04).
Apontam a busca por um sonho e/ou o preenchimento de um vazio, que se repete ao
longo das telenovelas, ou seja, embora não manifestem verbalmente, reconhecem os diferentes
modos de contar uma narrativa, característica de Gloria Perez. Repetição que demarca que
determinados assuntos ainda se encontram presentes na sociedade e necessitam ser reinseridos
nas telenovelas para a continuação dos debates.
Questionamos as entrevistadas se sentiam representadas por alguma das personagens,
ou por traços destas personagens - assuntos abordados, personalidades, dificuldades, entre
outros, numa tentativa de aproximar as receptoras dos discursos sobre mulheres apresentados.
Uma das autorizadas, pertencente à classe média alta, afirmou que não se sente
representada, pois as mulheres das classes mais altas das telenovelas de Perez possuem um
estereótipo de dondoca, de mulheres que não trabalham, apenas usufruem o dinheiro do marido.
Pois é, na verdade não [me representam], o que eu acho que talvez seja uma
pena, porque deveria, né? Porque são tantas [telenovelas], são vários [os
personagens], mas não sei. As de classe mais alta, porque infelizmente,
infelizmente não, não é um problema também ter um pouco mais de grana,
né? Elas são sempre meio iguais, eu não vejo as de classe mais alta [...], elas
estão sempre lá no castelinho delas, tomando chá com as amigas, meio alheia
às coisas que estão acontecendo (entrevistada BOS 02).

Para outra autorizada falta a representação da pressão social que a mulher madura, que
não se casou e não possui filhos, ainda sofrem, “uma mulher, que tem os seus 40 anos, não tem
filho e que é julgada o tempo inteiro: ‘como assim ela tá solteira e não teve filho?’. Eu parei
de escutar isso porque eu sou super ‘delicada’ quando alguém me fala isso” (entrevistada BOS
03). Questiona ainda não terem abordado o desmerecimento intelectual das mulheres, que são
sempre indagados e/ ou contestado. Por estas razões, não se vê nas personagens apresentadas.
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Entre as autorizadas mais jovens, houve uma que declarou ver um pouco de si em
várias das personagens criadas por Gloria Perez, ressaltando a garra, a vontade de justiça de
algumas. Relembrou que passou pelas mesmas angústias da personagem Helô, América [Globo,
2005], o que as aproxima.
Ah, eu me sinto representada por muitas, eu me sinto representada pela
delegada Helo [Salve Jorge] - eu tenho um pouquinho de compulsão [por
compras] [...], por aquela advogada que é um pouco à frente do tempo,
daquela novela dos anos 90 [Marisa – Barriga de Aluguel]. Eu me sinto um
pouco representada pela Bibi [A Força do Querer] também - parcialmente.
[...] Pela Ritinha [A Força do Querer] também, [...] pela Morena Salve Jorge],
a Morena é muito forte, né? Ela tava ali em busca de Justiça, ela já tinha sido
libertada do tráfico, mas ela ainda queria justiça, não só para ela, queria pra
outras pessoas também, né? Há, eu me sinto representada também pela Helo
[América], que acompanha o marido, eu compreendo o que ela sente, porque
eu passei pelo mesmo (entrevistada BOS 14).

A brasileira negra que entrevistamos em Boston, pertencente ao grupo desdenhadas,
assinalou diversas vezes, durante a entrevista, a ausência de mulheres negras nas telenovelas
brasileiras, “eu, como negra tenho pouca referência nas novelas”. Rememorou windagações
feitas por sua filha, uma criança de cerca de quatro anos, sobre a ausência de mulheres parecidas
com ela na televisão, “não tem ninguém da tua cor? Porque ela é mais clara, porque ela filha
de alemão. Não tem ninguém da tua cor na novela?”.
No capítulo 4, constatamos a ausência de mulheres negras na década de 1990 e a
inserção de algumas personagens negras a partir dos anos 2000. Se Perez é uma das autoras que
melhor trabalha as mulheres nas telenovelas e há uma ausência de personagens negras com
papéis relevantes em suas obras.
Ainda na conversa com a entrevistada negra, perguntamos se se sentia contemplada
por alguma das personagens em discussão. A princípio da resposta foi negativa, “não, porque
a maioria das mulheres, elas são...”, o que interpretamos como uma busca de identificação a
partir da raça /etnia, porém, após uma pausa, trouxe a personagem de Sol (Deborah Secco), de
América (Globo, 2005), “[...] eu vim com a cara com a coragem, eu acho que ela é a única
pessoa que me representa”. Afirma ainda

que as demais não a representam, pois não se vê subordinada a uma relação, a
um homens, não me vejo dependente de uma paixão, eu gosto, eu amo, mas
eu me amo mais. Falo pra todo mundo, você tem que se amar primeiro pra
depois você amar alguém, pra pessoa poder te respeitar. [...] Essas
personagens [...] são muito ligadas a um homem, a uma conquista, mas sempre
nessa conquista tem que ter um homem e a minha conquista é mais pessoal
(entrevistada BOS 16).
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Discurso que se assemelha ao proferido por Ritinha (Isis Valverde) no último capítulo
de A Força do Querer (Globo, 2017), quando declara a Ruy (Fiuk) e Zeca (Marco Pigossi), “eu
gosto dos dois, mas eu gosto mais de mim”.
Visão oposta à de uma das entrevistadas em Brasília, que afirmou
hum, por exemplo, em Barriga de Aluguel (Globo, 1990), a mãe que não
queria abrir mão do filho, ela queria ficar com filho, a Clara, [....] mesmo não
sendo fruto dela, [...]. Então assim, eu me identifiquei com essa personagem,
nessa novela. Com mulheres fortes, que lutam, que vão atrás, tem um
casamento, independente de saber se vai ter dinheiro ou não, tá nem aí, ela
quer ser feliz, ela quer viver a vida dela e ela vai atrás do sonho dela
(entrevistada BRA 11).

Outra residente no Distrito Federal afirmou não se identificar com as personagens
apresentadas, mas viu muito de si na personagem em Isabel (Alessandra Negrini), em A
Muralha (Globo, 2000), “Você assistiu A Muralha? Você viu todas essas novelas e não viu A
Muralha? [...] Alessandra Negrini! Era aquela personagem que parecia comigo, porque ela
era a mais macha de todas!” (entrevistada BRA 12).
Outra se identificou com a Ritinha, de A Força do Querer (Globo, 2017), “eu não
gosto ficar presa. Ela não tinha esse negócio? ‘fica prendendo, eu não sou passarinho para
viver presa em uma gaiola?’ [...] [ficar] presa num relacionamento, num lugar, assim, muito
fechado, me dá uma agonia!” (entrevistada 19).
Para uma das jovens entrevistadas em São Paulo, as personagens trazem um pouco de
cada mulher, “[...] acho que essa é a beleza das novelas, elas mostram de uma forma mais
caricata o que todo mundo tem, um compilado, a gente acha nós mesmos, né? [...] ela
demonstra muito a vida real” (entrevistada BRA2), opinião compartilhada por outra paulistana,
“acho que [me sinto representada por] um pouco de cada personagem” (entrevistada BRA10).
Como exposto no Capítulo 3, o consumo de mercadorias é um marcador social e
temporal. Durante a década de 1990, a classe alta consumia uma maior variedade de produtos,
mas, a partir dos anos 2000, o acesso aos bens se amplifica entre as classes mais baixas,
conquistando novos consumidores, especialmente de produtos relacionados às tecnologias de
comunicação e informação, como celulares/ computadores. Após relembrarem e comentarem
sobre as telenovelas ao longo dos anos, questionamos as entrevistadas se perceberam e/ou
identificaram questões relacionadas ao consumo, se percebiam mudanças nas práticas de
consumo das personagens nas telenovelas e/ ou em seu cotidiano.
Sobre isso, destacamos dois depoimentos de mulheres do grupo desdenhadas, que se
manifestaram em sentidos distintos: para uma delas, o fácil acesso aos bens de consumo se
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relaciona ao trabalho nos EUA, cuja remuneração proporciona às mulheres um maior poder de
compra. Uma outra ressalta a conscientização de algumas mulheres em relação à pressão à elas
imposta no sentido de ter que responder a um padrão de beleza imaginado socialmente, e que
deve ser construído no dia a dia, que demanda o consumo de produtos, serviços de estética,
cirurgias, e vestuário (Tabela 12).

Conforme foram se passando os
anos foi melhorando, claro. Hoje
em dia [...] a gente não sai do
Shopping de mãos vazias, [...]
sempre tem uma coisinha para
comprar, sempre compra, né?
Antigamente também era muito
ruim para ganhar o dinheiro, pra
sobrar, pra ter suas economias,
hoje tá mais em conta, melhorou
bastante, né?

Eu acho que por muito tempo a
mulher foi uma simples
consumidora de beleza e isso
ainda é inculcado no
subconsciente da mulher, mas eu
acho que cada vez mais a mulher
vem mudando essa relação com o
consumo e vem se reconhecendo
como uma pessoa que foi
manipulada
(entrevistada BOS05)

(entrevistada BOS13)
Tabela 12: Desdenhadas e o consumo

Algumas entrevistadas do grupo autorizadas destacam a relação das brasileiras com
o consumo nos EUA, reforçando o depoimento supracitado (BOS 13) sobre a facilidade de
adquirir bens de consumo, que algumas brasileiras não teriam acesso no Brasil. Outro ponto
destacado é a relação com a marca, ao contrário dos americanos, que compram sem se
importarem com marcas, as brasileiras as utilizam como forma de pertencimento a
determinados grupos.
Uma das entrevistadas destacou o fato de as telenovelas ditarem moda e estilos de vida
no Brasil, a partir dos produtos inseridos no enredo e de seus usos pelas personagens. Ressaltou
a transformação das práticas de consumo nas telenovelas, relembrando da personagem Dara, de
Explode Coração (Globo, 1995), que se comunicava via computador com pessoas do mundo
inteiro, algo restrito às classes mais altas (Tabela 13).
Entrevistada BOS 04

Entrevistada BOS 19

Eu acho que talvez os brasileiros que vivem aqui são mais tocados por
isso, porque aqui a cultura do consumo é muito grande, a facilidade para o
consumo é maior, [...] você pode ter acesso a tudo de maneira muito fácil
[...]. No Brasil, [...] você precisa trabalhar muito para ter uma coisa um
pouco mais luxuosa, aqui com um pouquinho você já consegue ter.
Eu acho que as mulheres brasileiras consomem muito e sempre o mesmo
produto [...], é um código, as mulheres que tem uma bolsa Michael Kors,
elas entre si é um código - eu tenho, eu posso. [...] É muito fácil você
identificar brasileiros no aeroporto em Miami, na maneira como ele se
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Entrevistada BOS 24

Entrevistada BOS 24

veste, o que eles compram. [...] É uma forma de você buscar aceitação, de
buscar visibilidade. [...] tem umas certas categorias, [com] o americano
você não vê essa questão de marca.
Às vezes eu brinco que é fácil reconhecer o brasileiro, porque [...] vai estar
vestido dos pés à cabeça com coisas de marca. O Brasil, por absorver os
valores culturais dos EUA, quer ser uma sociedade de consumo, só que o
acesso a esse consumo lá é muito mais difícil do que aqui.
As novelas sempre foram um guia de consumo, o que aparece na novela
sempre foi um carro chefe para ditar comportamentos e padrão de consumo,
né? Isso não mudou, isso foi evoluindo com o tempo. Eu lembro
claramente, em 1995, foi o ano que meu pai comprou o primeiro
computador da nossa casa, só que esse computador não tinha acesso à
internet, a internet tava engatinhando naquela época, era uma coisa que só
as famílias muito ricas tinham. A internet chegou na minha família em 1997
[.…]. Eu lembro de ver a Dara, da zona sul do Rio de Janeiro. O fato dela
ter internet, era “uau! Essa pessoa é rica, ela tem acesso a esse tipo de
coisa!”

Tabela 13: Depoimento de autorizadas sobre o consumo

Entre as respondentes das classes mais altas que vivem no Brasil, uma delas afirmou
que o acesso ao consumo aumentou ao longo dos anos como resultado da inserção da mulher
no mercado de trabalho; para outra, não houve mudanças, pois, as mulheres sempre consumiram
muito. Entre às pertencentes das classes mais baixas, uma afirma que o consumo melhorou nos
últimos anos, pois passaram a ter linhas de crédito. Outra refere-se aos produtos inseridos nas
telenovelas, que ditam moda e estilo de vida entre os brasileiros.
Nestes depoimentos vemos como o consumo atravessa de maneira distintas as
mulheres. A da classe alta (BRA 09) não vê mudanças, pois sempre houve a possibilidade de
consumir os produtos que deseja. Talvez pudéssemos afirmar que este se modificou a partir da
abertura de mercado no Brasil, na década de 1990, mas o fato é que nesta classe a mobilidade
entre fronteiras sempre existiu, possibilitando o acesso à bens que não existiam no Brasil. Em
relação à entrevistada da classe média alta (BRA 07), vemos que o consumo aumenta quando
as mulheres desta classe adentram o trabalho, não precisando depender do dinheiro de
familiares. No discurso da entrevistada da classe baixa (BRA 19), percebe-se como a economia
afeta sua vida diretamente, reclama da dificuldade em consumir atualmente, “o consumo hoje
tá muito caro”, ao mesmo tempo, em que aponta que ficou mais fácil consumir, pois agora as
mulheres desta classe têm acesso às linhas de crédito, decorrentes das políticas econômicas da
Era Lula.

Entrevistada BRA 07

Eu acho que aumentou viu, eu acho que as mulheres, não sei se elas tem
mais poder de adquirir as coisas porque trabalhou, virou dona do próprio
nariz, tem opção de escolha, não precisa de depender do marido, eu acho
que aumenta essa parte do consumo
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Entrevistada BRA 09
Entrevistada BRA 17

Entrevistada BRA 19

Acho que [o consumo] tá igual. A mulher sempre foi consumista nos anos
90 e continua hoje em dia.
Uai modo de morar, do jeito que mora, o modo de vestir, o cabelo, penteado,
tudo! Tem um pouco de diferença por causa das épocas, né? Aliás, até dita
moda também, né?
O consumo hoje tá muito caro, né? Roupa que aqui [Goiânia] é barato, né?
Eu tô até precisando de comprar umas. [...] Ficou mais fácil, igual, [a gente]
abre um crediário, faz o cartão, né? Compra a prazo, tudo que você quer, se
tiver o nome limpo, claro, né? Aí é mais fácil.

Tabela 14: Mulheres e o consumo no Brasil

O consumo não é percebido pela maioria das entrevistadas como um demarcador
temporal e social nas telenovelas, mas uma (BOS 24) recordou-se da personagem Dara
utilizando o computador, como este produto e a internet demarcavam socialmente as
personagens e os brasileiros.
O consumo dos produtos inseridos nas telenovelas faze parte do cotidiano da maioria
das brasileiras residentes em Boston, em especial, das pertencentes ao grupo desdenhadas.
Notamos que o acesso aos bens, na maioria das vezes, que não eram consumidos enquanto
viviam no Brasil, demarcam a ascensão social destas mulheres, como demarcam sua identidade
brasileira, pois elas consomem o que está na telenovela, ou seja, o que as brasileiras que vivem
no Brasil estão consumindo.
Na sequência, avançamos para a temática da violência. Perguntamos sobre o que
lembravam sobre isso nas telenovelas discutidas. Pedimos que comentassem cenas de violência
que se recordavam, fosse violência física ou de outro tipo. Como exemplo, apresentamos apenas
um embate físico entre a personagem Joyce (Maria Fernanda Candido) com a amante do
marido, Irene (Debora Fallabela), em A Força do Querer (Globo, 1997). O intuito foi verificar
como as receptoras/ consumidoras de telenovelas enxergam outros tipos de violência,
simbólica, estrutural, contra as mulheres e se os veem apresentados nas telenovelas, nas
sutilezas dos atos, muitas vezes tidos como demonstração de afeto/ carinho/ cuidado, que fazem
com que algumas mulheres não os entendam enquanto violência.
Diversas foram as formas de violência percebidas pelas brasileiras entrevistadas. De
acordo com as respostas, consideramos que as jovens paulistanas têm um olhar mais apurado
em relação à percepção do que pode se constituir como violência. Uma delas destacou as
violências simbólica e estrutural, “aquele o avô que tirou o filho da mãe [...], o pai que exige
que a filha permaneça casada, porque o marido é diretor da empresa, acho que era tão sutil.
[...] não lembro de nenhum homem chacoalhando mulher, isso eu já vi em novela, mas não
lembro” (entrevistada BRA 08). Outra relembrou quando Zeca “pescou” Ritinha quando estava
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trabalhando como sereia, “o fato de pegar ela com a rede é um tipo de violência. É isso, é um
tipo de violência invisível” (entrevistada BRA 06). Outra apontou algumas violências
apresentadas nas cenas, mas que não chamaram a atenção de algumas mulheres,
o tráfico né? Eu vou incluir os trans, as mulheres, as agressões que eles
sofriam, eles mostravam cenas de agressão pra comover a população. O roubo
da criança. [...] em uma das cenas me chamou atenção um homem pegando a
mulher assim pelo braço, abrindo a porta do carro e já colocando ela dentro
do carro (entrevistada BRA 03).

Uma respondente do grupo autorizada percebeu como violência a relação abusiva da
família de Dara, em Explode Coração, “a questão do abuso doméstico, a Dara tinha uma
relação abusiva com a família dela. O negócio da violência doméstica é que não é só porrada,
tem o abuso emocional” (entrevistada BOS 24).
O tráfico de mulheres para trabalhos sexuais foi muito lembrado como violência, “[a
violência] em relação ao tráfico que eu me lembre” (entrevistada BRA 04), “o tráfico de
mulheres, isso é uma coisa que me impactou” (entrevistada BRA 13), “a própria [violência]
do tráfico” (BOS 02). Ao mencionarem o tráfico de mulheres para trabalhos sexuais, notamos
o interdiscurso, a replicação do discurso de Salve Jorge (Globo, 2012), que como apontado no
capítulo 4, trata-se de um discurso hegemônico, que implica mais em um fechamento de
fronteiras com o intuito de impedir a mobilidade de profissionais do sexo.
A maioria das entrevistadas observa algum tipo de violência contra as mulheres nas
telenovelas. Entre as mais jovens, vemos o reconhecimento de violências menos perceptíveis
às de mais idade, como o pegar pelo braço, a relação abusiva da família de Dara, entre outros.
O que ainda, para algumas mulheres não são percebidas, por serem ações naturalizadas como
proteção e/ ou intrínsecas ao homem e à sua masculinidade. Quando apontam o tráfico de
mulheres para trabalho sexual vemos que este tema foi erroneamente discutido pela telenovela,
pois para muitas ele existe na sociedade brasileira, mesmo algumas afirmando que nunca tinham
ouvido falar sobre isso até aparecer na trama. Entre as que o citaram, vemos que não
diferenciam o os tipos de tráfico humano e, de modo geral, condenam a prostituição.
Uma próxima pergunta foi sobre as telenovelas, em especial as telenovelas da Gloria
Perez, como espaço de construção e/ ou reforço estereótipos de mulheres. Indagação que, de
certa maneira nos possibilitou verificar e consolidar o que perguntamos no questionário sobre
consumo midiático sobre a transformação social. Também exploramos a opinião das
entrevistadas sobre as transformações socioculturais no que tange às mulheres e às sexualidades
delas (relação com o corpo, com sexo, entre outros), bem como as conquistas e direitos das
mulheres nos últimos anos, leis que lhes conferem garantias e cidadania.
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Todas as mulheres entrevistadas consideram que houve avanços socioculturais, mas
que ainda há espaço a conquistar, “eu acho que isso vem mudando muito, a mulher está muito
mais livre sexualmente […]. Acho que está se solidificando a nossa liberdade, eu acho que
tanto no Brasil quanto aqui já melhorou muito, mas ainda muito do que se construir”
(entrevistada BOS 08), “acho que rolou um movimento de libertação na última década, ainda
não está bom, [...] mas uma consciência coletiva foi criada, sabe? Então eu acho que as novelas
mais recentes estão demonstrando isso, esse empoderamento da sexualidade feminina e tem
que ter cada vez mais” (entrevistada BRA 02), “mudou, mas ainda é lento, o negócio não é tão
evoluído assim não” (entrevistada BRA 07), “as mulheres têm cada vez mais ganhado essa
liberdade de se expor, sem que isso seja uma coisa considerado escandalosa, [...] então elas
têm cada vez mais se empoderado” (entrevistada BOS 05) . De modo geral, as entrevistadas
têm a mesma percepção em relação às conquistas das mulheres, que houve uma melhora, mas
ainda há o que se reivindicar, destacamos: (1)“[os direitos] eram terríveis, então eu vejo
positivo, mas a gente precisa de muito muito, muito, muito. A gente precisa ainda muito de
evoluir, muito de conquistar” (entrevistada BOS 14), (2)“acho que a gente já conquistou
muito, mas tá muito longe da gente poder relaxar” (entrevistada BOS 05), (4)“acho que hoje
tá mudando um pouco, porque a lei, entre aspas, te protege um pouco, você tem muita
exposição na mídia e você acaba falando” (entrevistada BOS 16), (5)“melhorou, os direitos
que as mulheres tem hoje as mulheres não tinham, né? A Maria da Penha ajuda muitas
mulheres, embora eu acho que tem falhas” (entrevistada BRA 01).
De modo geral, as entrevistadas percebem que houve transformações socioculturais e
melhorias no que tange aos direitos constitucionais das mulheres. Percebem a mudança nos
discursos das telenovelas, embora, para algumas, estas reforçam alguns estereótipos negativos.
Por fim, abrimos um espaço para que se manifestassem sobre algo que, eventualmente,
lhes tivesse incomodado ao longo da entrevista, sobre algum assunto não abordado, ou algo
relacionado às telenovelas que desejassem comentar. Comentários que exploramos ao longo da
finalização deste. Entretanto, destacamos desde já, o depoimento de uma entrevistada que
ressalta a importância das mulheres se unirem, pondo abaixo uma característica também muito
explorada ficcionalmente a respeito das relações entre mulheres, geralmente representadas por
rivalidades centradas, na maioria das vezes em disputas por um parceiro, questões de estética e
outros aspectos.

Sabe o que eu acho que falta? [...] acho que as mulheres têm que se unir mais,
a tal da sororidade. Às vezes, me pego pensando, "mas será que eu tô

299

beneficiando só porque é mulher? Pode ser, mas eu acho que a gente tem tanto
caminho ainda. Os homens, por tanto tempo, deu tanto prestígio e benefício
pros homens, só porque é homem. Se a gente fizesse ainda um pouquinho, [...]
não vai ser tão injusto, porque por tanto tempo a gente foi penalizado por ser
mulher [...]. Eu acho que a gente pode se ajudar muito mais, tem que se unir
muito mais, eu acho que a gente ainda não entendeu. Tem um pouco da
rivalidade ainda, principalmente quando tem um homem no meio
(entrevistada BOS02).

Outra entrevistada concluiu afirmando que mais autores deveriam abordar aspectos
positivos das mulheres
acho que só uma coisa que vale a pena salientar. É que muita coisa ruim é
reforçada nas telenovelas, eu acho que por isso uma pesquisa como essa é
valiosa, pra se salientar que se pode fazer muito bem pra sociedade através da
telenovela. Então por que tanta gente não está fazendo? Por que que está sendo
uma escolha de poucas como Glória Perez? (entrevistada BOS 05).

Destacamos ainda, o depoimento da brasileira negra que entrevistamos em Boston que
reforça a urgência dos meios de comunicação incluírem pautas antirracistas e ampliarem as
representações dos negros nas telenovelas e demais programas.

o que você fala de mulher negra, você fala de racismo no Brasil é complicado
e a meio doído. Eu prefiro não abordar. Eu gosto de falar, mais eu gosto de
falar com quem já vivenciou o racismo que, às vezes, tem um irmão que é
negro, que tem alguém da família que é negro e que sabe o que eu estou
falando, porque, senão, eles acham que tudo é mimimi, entende? Eu procuro
não discutir racismo por causa disso. Porque não é todo de mundo que sente
na pele, é diferente você ser e você gostar de uma pessoa negra. É diferente
você gostar de uma pessoa e você ser negro. Está mudando, vai mudar, vai
muitos anos ainda (entrevistada BOS 16).

A realização das entrevistas e a aplicação dos dois questionários nos permitiu levantar
diversos aspectos sobre as mulheres, sua relação com as telenovelas e as manifestações dos
discursos femininos em suas vidas. Verificamos diferenças e semelhanças nos modos de ver as
telenovelas, das quais destacamos a existência de uma memória afetiva relacionada ao modo de
consumi-las, ao lado dos pais, avós, durante o jantar em família. Em Boston, há a prevalência
por assisti-las pela televisão, ressaltamos que na época da entrevista, a GloboPlay não estava
presente no território norte-americano, aqueles que a utilizavam o faziam através de uma
assinatura feita em moeda e com documentos brasileiros. Já no Brasil, vemos algumas mulheres
utilizando a plataforma streaming, uma delas já não possui televisão à cabo ou aberta.
Quanto aos temas abordados nas telenovelas e levantados pelas receptoras, de modo
geral, seus questionamentos se diferenciam de acordo com a geração, região em que vivem,
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demarcados também por questões religiosas. Constatamos algumas tensões entre mulheres de
50 anos que acreditam que as telenovelas, em geral, incluso as de Gloria Perez, têm abordado
assuntos muito polêmicos, como a homossexualidade e a identidade de gênero, o que justificaria
o distanciamento destas respondentes em relação às tramas no aspecto mais social, de ação
comunicativa.
as novelas brasileiras ultimamente tá forçando muito sobre a questão
homossexual. Toda novela tem que ter um homossexual? Não precisa ter
todas elas, a gente entende que existe, que tem esse problema, né? Que tem os
que não agradam, que maltratam eles, mas toda novela que começa e que
termina tem que ter um trans, uma pessoal gay. Às vezes, eu acho que por ser
uma novela no horário das 6h ou das 7h tem que ter um pouco mais de humor.
A gente chega cansado em casa, gosto de ver uma novela com humor. E eu
acho que, às vezes, a televisão quer empurrar dentro da família brasileira goela
abaixo uns temas que, às vezes, a gente não concorde muito (entrevista
BOS13).

Ponto de vista semelhante ao de duas mulheres que vivem em Goiânia, ambas com 40
anos, o que nos leva a crer que por morarem em uma região mais conservadora e/ ou por
questões religiosas, consideram as tramas relacionadas às identidades de gênero e sexualidades
incômodas:
eu acho que incentiva um pouco, igual esse negócio, eu não tenho nada contra,
mas eu já ouvi e concordo, eu tenho filho pequeno, ai ele já fez pergunta pra
mim, ele me perguntava desse negócio de mulher com mulher, homem com
homem. [...] Aí eu falava, "meu filho, assim como tem homem com mulher,
agora tem mulher com mulher e homem com homem". [...] às vezes eu não
sabia nem o que falar! (entrevistada BRA 19).

Ou como exposto por outra entrevistada quando incentivada a acrescentar comentários
gerais:
eu acho, que essa questão da homossexualidade, ela tá muito latente. Só que
eu acho ela está sendo abordada de forma errada, na minha opinião. Se é pra
ser um assunto normal, porque que a gente tá falando tanto dele [...]. Não é
porque toda novela que faça, que cria, ter que ter o homossexual e ter que ter
algum enredo em função disso, porque é uma coisa normal, ele não vai deixar
de ser normal enquanto ele não for tratado de forma normal, e esse assunto
não vai tratado de forma normal. Eu não tenho preconceito, tenho vários
amigos, mas eu acho que a forma que a Globo, principalmente, atua é assim:
qualquer programa da Globo, seja uma novela, sejam telejornal, sempre tem
que ter alguém homossexual [...]. É como se fosse a questão do negro, sempre
tem que ter, sempre, sempre, sempre, então, será que isso é ser normal? Porque
eu acho que não tá tratando de uma forma normal, sempre tem que impor
aquilo lá. Se ela ela é homossexual ela tem que aparecer sempre algum lugar,
porque sempre tem um tema polêmico em volta disso (entrevistada BRA15).

301

De modo geral, entre a maioria das mulheres na faixa dos 40 anos, constatamos que
percebem as mudanças ocorridas nas telenovelas e os discursos sobre mulheres na atualidade
como positivos. São mulheres que eram adolescentes na década de 1990 e puderam acompanhar
as transformações tanto nas telenovelas, quanto na vida cotidiana, de maneira mais presente.
Fazem parte das mulheres que adentraram o mercado de trabalho e que vêm quebrando
paradigmas neste ambiente. As mães de algumas não trabalhavam ou deixaram de trabalhar
após terem filhos,
quando eu era mais nova, a minha mãe sempre trouxe o modelo de mulher
muito mãe, casa. Minha mãe sempre quis muito ser mãe, era o sonho da vida
dela e ela só foi conseguir isso com 36 anos, que pra geração dela foi mais
tarde. Então, ela sempre trouxe isso muito forte [...]. Como o sonho da minha
mãe sempre foi ser mãe, ela foi parando de trabalhar, foi abdicando da carreira
dela, ficou muito em casa, então ela se tornou muito uma dona de casa e
dedicou muito a vida ao meu pai, a mim e a minha irmã (entrevistada BRA08).

Houve quem relatasse a presença das mulheres da família em trabalhos autônomos ou
como funcionária pública, “minha mãe é dentista, os mesmos problemas que ela teve na década
de 90, ela teve em 2010 quando teve a minha irmã” (entrevistada BRA06),

“então, a minha

avó foi promotora, a minha mãe era advogada, a irmã dela também com curso superior, as
duas irmãs com concurso superior e todas sempre trabalharam”. (entrevistada BRA12). São
mulheres que, embora não tenham mencionado passagens de suas vidas durante a entrevista,
vivenciaram mais de perto as reivindicações e conquistas dos grupos feministas da década de
1990. Algumas, incluso mães, veem a importância das mulheres no mercado de trabalho e a
importância da educação, “eu falo que eu sou mãe de uma menina, e é uma coisa que eu falo
muito pra minha filha, você tem mais motivos ainda para estudar, por que você é mulher e você
é imigrante” (entrevistada BOS03). Houve quem pontuou a conquista, o reconhecimento, bem
como preconceitos que as mulheres vivenciam ou vivenciaram, para uma das autorizadas:
aqui não, aqui na Harvard não acontece [mulher ser desmerecida
intelectualmente], mas no Brasil é essa coisa de que homem sabe mais do que
mulher. No Brasil, tamo caminhando [...], porque a gente entendeu que a gente
tem espaço, a gente tá ocupando espaço, e a gente tá se fortalecendo, tá se
mobilizando e tá se preparando para entender as próprias amarras, porque a
gente é muito machista, a gente mulher, é muito machista (BOS03).

Entre as mulheres com menor capital cultural e/ ou econômico, tanto em Boston,
quanto no Brasil, notamos a presença da força feminina em suas decisões, algumas são mães
solos e/ ou migrantes: uma das entrevistadas em Goiânia, veio do Maranhão, ainda jovem,
começou a trabalhar criança, tecendo redes de pesca, fazendo chapéu com tranças de palha de
Carnaúba, passando barras de roupas que a mãe costurava, o que garantia a família um pouco
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de dinheiro, mas apenas o suficiente para sobreviver. Sem conhecer ninguém em Goiás, foi para
Goiânia, teve três filhos, separou do companheiro e hoje os cria sozinha.
Aqui [Goiânia] é melhor, vamos supor, você sair da sua cidade natal e ir para
outra, e surgir mais oportunidade, é melhor. Lá [Maranhão], eu não sei se era
por causa da minha idade, mas o salário era menos e tinha muito [trabalho]
não, né? Eu até procurei, mas... é, eu acho que no início, quando vai assim,
passa muita dificuldade e tem uns que consegue até algo mais, né? Outros não,
desiste fácil, vem embora (entrevistada BRA 19).

Dificuldades também enfrentadas por uma das desdenhadas, cujo relato se assemelha
às histórias de vida de muitas mulheres que emigram para os EUA, que também foi retratada
em América (Globo, 2005).
As mulheres americanas, muitas ficam em casa, como as brasileiras quando
tem os filhos [...]. Agora, quando eu tive meu filho, logo me separei do pai
dele. A minha opção foi levar meu filho comigo [para o trabalho]. Eu limpava
casa, eu era house cleaning, porque ele nasceu prematuro e eu não tinha
coragem de deixá-lo com ninguém. [...] [ em relação à direitos] fica muito a
desejar, porque aqui, eles ainda deixam você levar [o filho para o trabalho],
mas no Brasil, eu acho isso muito difícil. [...] Nessa época, éramos poucos
documentados, as mulheres, a maioria, já estavam limpando casa, até porque
você não precisava de documento, né? Aliás, eu já perdi muitos clientes por
não ter documento, mas, numa boa, eu nunca menti. Porque não adianta eu
mentir para você hoje que tenho documento, amanhã você me pede e eu não
tenho (entrevistada BOS11).

Chama-nos a atenção as jovens, com idade entre 20-35 anos, que possuem um novo
olhar sobre as telenovelas e sobre a sociedade. São mulheres que nasceram nos anos de 1990 e
cuja adolescência ocorreu em uma sociedade midiatizada, com novas configurações
comunicacionais, em um tempo/ espaço comprimido e fluido. As redes de interação, de diálogo
e informações expandiram-se para além-mares, regiões e fronteiras. Grupos minoritários se
encontraram com outros em um ambiente digital, vozes, antes locais, se expandiram em alcance
e audiência, as reivindicações das mulheres foram ampliadas e diversificadas. Querem mais
melhorias no ambiente profissional e familiar, questionam os diversos tipos de violência contra
as mulheres; as não-visíveis querem andar livremente sem ter seu espaço invadido e/ ou
questionado, bem como suas sexualidades, reivindicam o espaço público, a presença de negras
e trans nas universidades.
Enfim, as jovens, em geral, desejam ser respeitadas não apenas dentro da categoria
mulher profissional e/ ou mãe, mas como sujeito, cidadãs. Desta forma, seu olhar para os
discursos sobre mulheres torna-se ainda mais crítico, nuances, que passam despercebidas por
algumas mulheres de 40-50 anos, são debatidas e criticadas, “a mulher mais velha
[personagens Betty], porque que ela tem que ter um filho desse com o homem mais jovem, só
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porque ele quer ter um filho? Mas e o direito dela de não querer ter um filho, existe? Porque
afinal de contas quem vai gestacionar é ela e ela pode não querer gestacionar” (entrevistada
BRA06), “pra começar uma coisa que eu estou pensando aqui, é sempre o tráfico da mulher,
não existe tráfico do homem, porque a mulher dentro da sociedade brasileira principalmente
é mais vulnerável e ela acaba sendo condenada quando ela tenta buscar ajuda” (entrevistada
BRA03), “tem uma coisa que me passa pela cabeça, principalmente quando eu morava no
Brasil, [...] dos homens mexerem comigo na rua, como se eu estivesse querendo aquilo, como
se fosse a minha opção, minha vontade” (entrevistada BOS14). Para a maioria das jovens, a
telenovela cumpre uma função social importante, mas deveria ser ainda mais crítica em seus
discursos.
Vimos que mulheres negras discutem e são afetadas pelos discursos sobre mulheres de
maneiras distintas. Como mencionado pela maioria das receptoras, há uma ausência de
personagens negras com papéis representativos nas telenovelas. Do mesmo modo, pudemos ver
que as mulheres das classes mais baixas demonstram tanto aproximações, quanto
distanciamento dos discursos. A idade e a região em que vivem medeiam os modos de ver as
telenovelas, resultado também verificado entre as mulheres de classe social mais alta, de
diferentes regiões, migrantes ou não.
Houve mulheres que desde o questionário sobre consumo midiático manifestaram
gostar de assistir às telenovelas para descansarem. Para uma das autorizadas, a telenovela com
aspectos mais lúdicos, com menos dramas do cotidiano, são as melhores, pois o período em que
ela se senta para assisti-las é um momento de descanso:
Tem gente que já tem tanta tristeza na vida que novela, às vezes, tira um pouco
daquela realidade sabe? Mas, às vezes, você sai daquela realidade para ver o
problema de verdade que a novela fez só para você ver [...]. Então, no final
das contas, você tenta fugir de uma realidade para entrar na realidade de
verdade, pelo menos, a Gloria Perez, expõe muito isso, a realidade. [...] Então
eu acho que as novelas são mais legais quando elas tem umas historinhas mais
fantasiosas, [....] a pesar de ninguém gostar, [...] tipo Era uma vez
(Globo,1998), Meu pedacinho de chão (Globo, 2014), [...] Cordel Encantado
(Globo, 2011), que não tá expressando a realidade, não tá mostrando aquela
realidade que você não quer ver no mundo, mas não sei até que ponto que as
pessoas precisam ver isso [...]. Ela (Gloria Perez) é muito realista, isso é muito
bom, mas por outro lado é demais! (entrevistada BOS 06).

Visão compartilhada por uma entrevistada goiana:
O que é do dia a dia é tranquilo de ver, por isso que eu acho que as séries tão
tomando tanto o lugar nas novelas, porque tem várias séries [...] você escolhe
quais são os temas que você quer ver. E se você parar para pensar, os temas
mais vistos são os temas normais ou antigos, história mesmo, mas que é
normal, são conflitos normais, não é guerra, [...] mas por mais que seja do

304

cotidiano é um cotidiano mais profissional, é uma briguinha no escritório. Os
temas polêmicos demais, eu acho que choca e, parece que, não é nem preguiça
de ver.... Tipo assim, “ah não, minha vida já tá tão difícil, eu trabalho o dia
inteiro, tô tão ruim, tão cansada para ligar a televisão e ver um tema desse,
“que absurdo que isso tá acontecendo, não é possível que isso acontece!”
(entrevistada BRA15).

As telenovelas, desde aquelas escritas por Glória Magadan, vêm se modificando, tanto
esteticamente, quando discursivamente. Há anos, as telenovelas brasileiras se distanciaram do
melodrama cubano e/ ou dos dramalhões mexicanos. Inserem-se no cotidiano brasileiro
retornando-lhe os temas que dele retiraram, numa dinâmica de interdependência, discursos que
transformam o dia a dia e que por este são modificados.
Nesta interação, as telenovelas brasileiras aprenderam a dialogar com diferentes
públicos, de gerações distintas, ou seja, como contar uma história não só atendendo aos
interesses comerciais das emissoras, como também agradando aos mais diversos perfis de
recepção, de várias idades, gerações, origens.
De Salve Jorge (Globo, 2012) à A Força do Querer (Globo, 2017) a mudança da
narrativa é nítida, como se a autora tivesse reunido todas as suas heroínas para contar a história,
com seus dramas atualizados, mas ainda romantizados como uma obra de ficção. Porém, na
pesquisa de recepção, vemos as críticas das jovens que desejam realidades mais próximas dos
anseios feministas do que temas tidos como exclusivamente femininos. Ao mesmo tempo,
notamos que a narrativa agrada aquelas entre os 40 anos, e , em alguns casos, desagradam as
maduras, por volta dos 50 anos. O desafio é de como os novelistas permanecerão dialogando
com todas as gerações em um tempo em que a imaginação, principalmente daqueles que
nasceram nos anos de 1990/ 2000, já não aceita determinadas histórias, pois os avanços
tecnológicos impactaram tanto o cotidiano desses receptores, quanto seus modos de ver/ ouvir
o mundo. Como a história de Carina (Maria Zilda) e seus possíveis pais, Hipertensão (Globo,
1986), seria contada nos dias atuais em que há o teste de DNA? Ou, como Jô (Cristiane Torloni),
Fábio (Nuno Leal Maia) e estudantes, em A Gata Comeu (Globo, 1985), se perderiam em uma
ilha deserta em tempos de dispositivos móveis? Se não fosse para retratá-las ambientadas em
um tempo passado, seria necessário contá-las de outra maneira de modo a acessar o imaginário
da época presente, caso contrário, provavelmente seriam criticadas por trazerem elementos que
extrapolam a ficção. Daí o surgimento de novos autores como Emanuel Carneiro e do trio de
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roteiristas Mariana Mesquita, Roberto Vitorino e Walter Daguerre, que escrevem Amor de Mãe
(Globo, 2019)79.
Neste capítulo, mais do que esgotar os assuntos levantados pelas entrevistadas,
buscamos apontar aqueles que se destacaram e que nos possibilitaram uma reflexão sobre as
transformações discursivas que atravessam, distintivamente, o cotidiano dessas mulheres.

79

A telenovela Amor de Mãe foi ao ar em novembro de 2019, prevista para terminar em março de 2020. Entretanto,
teve suas gravações paralisadas, sem prazo para serem retomadas, por causa da Covid-19. Em seu lugar, a Globo,
colocou a reprise de Fina Estampa (2011) e cogita a hipótese de retransmitir A Força do Querer (2017), em
seguida, caso não retome as gravações em 2020 (NA TELINHA, 2020).
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CONCLUSÕES

É da tessitura da vida cotidiana que as pesquisas do Campo da Comunicação emergem,
da linguagem verbal e oral que por ela circulam. A telenovela é o produto da indústria cultural
mais consumido no Brasil e porque não dizer da América Latina? Por aqui, a qualidade de
produção se compara com as grandes produções cinematográficas, é ganhadora de prêmios,
nacionais e internacionais, sendo exportada para diversas partes do mundo.
Estudar a telenovela é investigar a cultura popular de uma sociedade e foi isto que
apresentamos no capítulo 01, a importância dos Estudos de Telenovela, resgatando o início
destes estudos no Brasil, seu reconhecimento no Campo da Comunicação. Ratificamos as
razões em estudá-las e a necessidade de expandir os estudos à luz dos Estudos Feministas e de
Gênero. Trazemos nas palavras de Rincón o resumo do capítulo:
a telenovela é cultura não por causa de seus conteúdos, mas porque trabalha
mais com a lógica do reconhecimento do que do conhecimento. [...] as
telenovelas atuam como um local de proposta estética para o bem comum,
centro de luta entre classes sociais e sexos, marco teórico para a vida cotidiana,
dispositivo de desejo coletivo e uma expressão de grandes problemas
populares: paternidade irresponsável, destino como futuro, assédio sexual
diário, passividade masculina, força feminina, modos paralegais de sucesso.
Na telenovela, se pode ler como somos, como vamos nos construindo e para
onde estamos indo como grupo social e cultura80 (RINCÓN, 2017, p. 2).

A telenovela é o lugar do marginalizado, do povo esquecido pela sociedade. Daí o
descaso que a elite e alguns pesquisadores têm por ela. Ao trazer o embate do discurso
hegemônico com o popular, com o da minoria, causa estranhamento, questionamentos e
rupturas. A intersecção com os Estudos Feministas e de Gênero evidenciam relações de poder
para além das classes: das opressões sobre os corpos, sobre mulheres e sobre os demais grupos
minoritários.
Ademais, foi apresentada a inter-relação com os Estudos de Consumo, pois falar de
receptor é falar de consumidor, seja dos produtos midiáticos, seja dos bens nestes inseridos, que
circulam na cotidianidade. As mercadorias e serviços nos demarcam, como demarcam o tempo.
Vivemos imersos no consumo, em uma sociedade de consumo, em que o dia se organiza entre
80

La telenovela es cultura no por sus contenidos sino porque trabaja sobre la lógica del reconocimiento más que
del conocimiento. [...] las telenovelas actúan como lugar de propuesta estética de los comunes, centro de lucha
entre las clases sociales y los sexos, marco teórico para la vida cotidiana, dispositivo del deseo colectivo y
expresión de los grandes problemas populares: la paternidad irresponsable, el destino como futuro, el acoso sexual
diario, la pasividad masculina, la fuerza femenina, los modos paralegales del éxito. En la telenovela, entonces, se
puede leer cómo hemos venido siendo, cómo nos vamos construyendo y para dónde vamos como colectivo y
cultura (RINCÓN, 2017, p. 2).
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o tempo do trabalho e o do consumo (SASSATELLI, 2017): de alimentos, do lazer e até do
ócio.
A metodologia de pesquisa foi indicada no capítulo dois, apresentando os pressupostos
teóricos para a realização de uma pesquisa qualitativa longitudinal regressa. Expomos, ainda,
as etapas do processo que se iniciou com a semana composta, das telenovelas de Gloria Perez,
as análises e posterior pesquisa de campo em Boston e no Brasil.
Dando continuidade à discussão, no capítulo 03, trouxemos o debate sobre autoria,
abarcando a diferença entre indivíduo-autor e autor-criador, como a relação de alteridade
fornece o excedente de visão para a construção de uma personagem. Apresentamos o olhar da
socióloga Freire-Medeiros, que atuou como pesquisadora em algumas das telenovelas de Gloria
Perez e que trouxe contribuições relevantes para a pesquisa.
O excedente da minha visão contém em germe a forma acabada do outro, cujo
desabrochar requer que eu lhe complete o horizonte sem lhe tirar a
originalidade. Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu
sistema de valores, tal como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois,
de volta ao meu lugar, completar seu horizonte com tudo o que se descobre do
lugar que ocupo, fora dele; devo emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o
acabe, mediante o excedente de minha visão, de meu saber, de meu desejo e
de meu sentimento (BAKHTIN, 2003, p. 45).

Percorremos a vida profissional e pessoal da autora que nos forneceu informações para
compreender alguns dos discursos apresentados nas telenovelas analisadas - as personagens
com seus modos de vida e consumo.
O autor-criador se coloca em relação ao personagem, coaduna as visões da autora, de
diretores, artistas e receptores/ consumidores dando acabamento a obra. Esta compreensão se
mostrou importante em uma pesquisa longitudinal que visa apontar as transformações sociais
ao longo dos anos presentes nos discursos das telenovelas e das receptoras/ consumidoras.
Por meio da análise dos primeiros capítulos das telenovelas escritas por Perez,
vislumbramos alguns traços de sua marca autoral que nos auxiliou na análise das personagens.
Em relação às obras, pontuamos a dificuldade em encontrá-las online, nem todas
estavam disponíveis na GloboPlay ou na Globosat Play. América (Globo, 2005), por exemplo,
esteve presente na plataforma da Globo até 2018, sendo retirada no ano seguinte. A telenovela
Carmem (Rede Manchete, 1987) foi encontrada em outra plataforma streaming e sua análise
foi de grande relevância, pois trouxe marcas da posição autoral de Perez que puderam ser
comparadas com as demais obras produzidas em épocas e emissora diferente.
É no capítulo 04 que apresentamos e analisamos as 28 personagens no contexto
histórico das telenovelas. Estas foram selecionadas a partir da intersecção de gênero, raça/ etnia,
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classe social e sexualidades. Dentre elas, as protagonistas foram obrigatoriamente investigadas,
haja vista que o discurso principal das narrativas as atravessa.
Pudemos constatar como determinados discursos sobre mulheres foram se
transformando ao longo dos anos, se ressignificando, como, por exemplo, o das mulheres no
mercado de trabalho e a relação com os filhos. Outros permanecem, como a vulnerabilidade
das mulheres das classes mais baixas, as violências estruturais e a negligência do Estado. Assim
como prevalece a realidade das mães solo e as agruras das mulheres que desejam uma vida
melhor, optando pelas migrações, seja para outros países e/ ou para o Sudeste brasileiro.
Discursos que refletem a realidade de algumas mulheres, principalmente as das periferias/
subúrbios do Brasil.
Em relação à sexualidades/ sensualidade das mulheres, notamos que as das classes
mais baixas são sempre representadas como mais livres, libertas em relação ao corpo - de Clara
(Barriga de Aluguel, 1990) à Ritinha (A Força do Querer, 2017) -, enquanto as da classe alta
permanecem sob um controle rígido de seus corpos – de Aída (Barriga de Aluguel, 1990) à
Joyce (A Força do Querer, 2017). As sexualidades das mulheres ainda são pouco explicitadas
nas telenovelas, corroborando com o discurso de uma sexualidade heterossexual rígida e
castradora.
Diversos tipos de violência foram retratados ao longo dos anos. As estruturais atingiam
todas as mulheres na década de 1990, independente das classes sociais – internação
compulsória, guarda dos filhos sendo concedida aos avós. A partir de 2010, estas se tornam
mais evidentes nas classes mais baixas, replicando, inclusive, o discurso da ausência/
negligência do Estado nas tratativas relacionadas ao desaparecimento de crianças, entre outros.
As violências simbólicas perduram nas narrativas, que de maneira sútil revelam a
realidade do cotidiano das brasileiras: os olhares críticos, de repreensão, de zombaria, ou ainda
os que violam seus corpos - agressões ainda mais intensa nos corpos negros, trans e/ ou
periféricos. Em alguns casos, as violências simbólicas foram questionadas, em outros apenas
apareceram, cabendo a compreensão ou não do receptor.
Com o surgimento de diversas leis protetivas, vemos a violência física de homens
contra as mulheres diminuir ao longo dos anos nas narrativas. A violência patriarcal permanece,
principalmente nas brigas corporais entre mulheres, que evidenciam as relações de poder e/ ou
reforçam o mito da mulher honrosa, pois agora cabe à esposa espancar a amante para proteger
a família.
Pontuamos a ausência de personagens negras com papéis representativos, embora
tenha havido um aumento no número de mulheres negras nas tramas, estas permanecem como

309

personagens planas. Mesmo a personagem Vanúbia (Roberta Rodrigues) que se projetou em
Salve Jorge (Globo, 2012), conquistando mais cenas, era uma personagem que não possuía uma
história relevante na trama. Esta foi a telenovela com maior número de mulheres negras,
inseridas no núcleo do Complexo do Alemão. Em A Força do Querer (Globo, 2017) o tema
do tráfico de drogas aparece no fictício Morro do Beco, onde há a presença de muitos atores
negros, mas, dessa vez, apenas mulheres brancas e pardas circulavam entre as personagens do
núcleo. Notamos ainda a ausência de outras etnias que retratam a diversidade das brasileiras.
Se, por um lado, Perez trouxe a transexualidade para ser debatida socialmente em 1995
e em 2017, com as personagens Sarita e Elis Miranda, respectivamente, por outro, houve apenas
uma personagem que se definia como lésbica, mas sem que qualquer debate acerca das
sexualidades femininas fosse levantado.
Dentre as personagens analisadas, o aborto foi destacado em Barriga de Aluguel
(1990) pela personagem de Ana, que sofre um aborto espontâneo, e por Clara, que em uma cena
do primeiro capítulo fica implícito ter acabado de passar pelo procedimento. No meio da trama
o tema é retomado por meio de uma discussão em que Clara versa sobre o aborto em clínicas
clandestinas, evidenciando a realidade das mulheres das classes mais baixas, em contraponto
com as mulheres das classes mais elevadas, que conseguem fazer um aborto em clínicas
particulares. Em A Força do Querer (2017), a discussão sobre aborto aparece com a
personagem Ritinha que, por ser religiosa e devota de Nossa Senhora de Nazaré, se indignava
com esta possibilidade. Por meio da personagem, a facilidade com que a classe alta consegue
realizar um aborto é novamente evidenciada anos depois. Na narrativa de 2017 estão presentes
dois discursos: o primeiro é o religioso, que impede a mulher de realizar o aborto, o segundo, é
o do acesso fácil e seguro da classe alta ao procedimento.
Analisamos as transformações discursivas sobre mulheres nas telenovelas e
observamos as capas das revistas Veja e Manchete para verificar a circulação ou não dos temas
inseridos nas tramas. A Manchete trouxe notícias sobre a transexualidade e homossexualidade
na década de 90, enquanto a Veja traz esses assuntos na capa apenas a partir dos anos 2000.
Veja trouxe uma matéria sobre escravidão nos anos 1990, mas, dentro os anos verificados, é a
partir de 2010 que negros aparecem nas capas. Os hábitos de consumo das diversas classes,
bem como o avanço tecnológico foram registrados nas revistas.
Gloria Perez trabalhou diversas questões ao longo dos anos, sexualidades,
maternidade, os conflitos das mulheres trans, tráfico de pessoas e drogas. Ressaltando os
múltiplos tipos de relações de poder que emanam da sociedade, ora reforçando alguns valores,
mas sempre inserindo questionamentos em suas telenovelas. A estrutura foi se modificando ao
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longo dos anos com a redução no número de capítulos, cenas mais curtas, desfechos mais
rápidos, mas sempre com a presença de temas relevantes para o público.
Por meio da pesquisa longitudinal pudemos alinhavar ideias centrais das obras de
Gloria Perez, seus diversos modos de contar uma história, adaptando-a a épocas diferentes e à
vida cotidiana. Com acuidade, a autora abordou temas relevantes em cada uma das novelas
pesquisadas, que acenderam discussões calorosas na sociedade. Em uma complexa rede
discursiva, os significados foram sendo trabalhados, contestados, convertidos e/ ou destituídos.
A telenovela, enquanto cultura popular, celebra tradições, tece possibilidades de resistência ao
discurso hegemônico, propõe discussões e fomenta a transformação social. Assim como a Soap
Opera, a telenovela “fornece imagens e enredos [...], que são amplamente

abertos e

relacionados ao contexto da vida de uma mulher, para serem trabalhados entre elas para gerar
símbolos de resistência e maneiras de repensar as definições dos papéis das mulheres e,
consequentemente, os dos homens”81 (BROWN, 1994, p. 171, tradução livre).
No capítulo 05 trazemos a pesquisa empírica realizada na grande Boston, São Paulo,
Goiânia e Brasília, com um total de 44 mulheres entrevistadas.
Em Boston foi necessária a aprovação da pesquisa pelo IRB (Institutional Review
Board) do Boston College. Um processo longo, com curso preparatório para pesquisa empírica,
várias trocas de mensagens com membro do conselho que solicitou correções, substituições ou
exclusão de partes do roteiro de pesquisa. Toda pesquisa empírica deve passar pelo conselho
da universidade, composto por alguns de seus membros e por pelo menos uma pessoa física não
vinculada à instituição.
Mesmo nos inserido na comunidade brasileira em Boston foi necessário ganhar a
confiança de alguns dos integrantes para que uma rede de recomendação fosse criada, já que
não obtivemos respostas juntos aos grupos de brasileiros em páginas do Facebook. Acreditamos
que após o enrijecimento das políticas imigratórias do governo Trump, muitos imigrantes nãodocumentados ficaram ainda mais resistentes ao diálogo com pesquisadores, sentindo-se mais
vulneráveis.
Um ponto não previsto na pesquisa foi o rigoroso inverno de Boston que por algumas
vezes nos impossibilitou de ir a campo dada a nevasca e o caos no transporte público, fazendo
com que perdêssemos algumas entrevistas e/ ou tendo que remarcar outras.

soap opera provides images and plots that are [...] that are sufficiently open and sufficiently related to a woman’s
life context to be worked on by women together to generate symbols of resistance and ways of rethinking the role
definitions of women, and consequently those of men also (BROWN, 1994, p. 171).
81
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No Brasil, a maior dificuldade foi encontrar pessoas interessadas em disponibilizar
algumas horas do dia para serem entrevistadas. Desta forma, também foi importante criar uma
rede de indicações, já que as mídias digitais também não contribuíram para a localização de
participantes, dado o receio de se encontrarem com uma pessoa desconhecida para realizarem
a entrevista.
As redes de indicações foram de fundamental importância, porém não nos permitia
selecionar as pessoas de acordo com critérios interseccionais como gênero, raça/ etnia e
sexualidades. Do mesmo modo, tivemos dificuldades em entrevistar mulheres trans. Em
Boston, chegamos a marcar uma entrevista que acabou por ser desmarcada de última hora. No
Brasil, conseguimos o interesse de uma mulher trans que veio até nós após irmos ao Centro de
Diversidade da Prefeitura de São Paulo, mas a entrevista também foi cancelada. Com o
alastramento da Covid-19 não pudemos realizar novas buscas para ouvi-las.
Por fim, mas não menos relevante, outro problema ocorrido no início das pesquisas foi
a utilização de apenas um gravador, fato que nos fez perder duas entrevistas e adquirir um
segundo gravador para evitar problemas semelhantes, ou interrupção repentina com o fim da
bateria após horas de entrevistas.
Ao todo, foram 44 entrevistas em profundidade, cujo tempo de duração variava entre
1h30 a 2h30, dependendo da disponibilidade e do interesse da entrevistada em conversar. Foram
25 entrevistas feitas na Grande Boston e outras 19 no Brasil. As entrevistas eram realizadas no
local indicado pelas participantes, estivemos em residências, bibliotecas públicas, cafeterias e
universidades - a distância não foi um impeditivo.
Os discursos midiáticos e das entrevistadas foram analisados pela ADF que “trabalha
no entremeio, [...], mostrando que não há separação estanque entre a linguagem e sua
exterioridade constitutiva” (ORLANDI, 2004, p. 25). Pelos discursos compreendemos que a
produção de sentidos se faz pelas ideologias do cotidiano, pela linguagem, pela e na história.
Entrevistamos mulheres de raça/ etnia, classes sociais, crenças, faixa etária, regiões e
escolaridade distintas. Casadas, mães solos, solteiras, divorciadas, migrantes ou não, que
(re)significam as telenovelas a partir de sua vivência e memória coletiva, que constatam as
transformações dos discursos sobre mulheres distintivamente nas telenovelas e em suas vidas.
Questionam, aceitam e/ ou renegam tais discursos, que gostam e/ ou desaprovam as polemicas
trazidas por Gloria Perez em suas obras.
Destacamos os olhares mais críticos das jovens, atentas às necessidades de mudança
em determinados discursos, por vezes relevados por algumas das mulheres maduras, afinal,
precisavam conquistar espaços que surgiam no período analisado, como o mercado de trabalho,
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reivindicar leis que lhes conferissem cidadania, modificação das estruturas familiares - antes
exclusivamente hierárquicas, entre outros. A pergunta que surge ao entrevistar mulheres em sua
pluralidade e diversidade, ao ouvir suas críticas e ponderamentos, é: Se as telenovelas, são
crônicas do cotidiano, cujo contar caminha com a sociedade, uma narrativa da nação (Lopes,
2008), como manter-se atualizada, com as novas exigências e novos dispositivos midiáticos,
que lhes conferem novos modos de vê-la?
Esta pesquisa nasce do nosso interesse em investigar as mulheres, múltiplas e plurais,
da sociedade brasileira, que possuem questões em comum, mas que as atravessam de maneiras
distintas. Nesse sentido, buscamos falar com as mulheres e não pelas mulheres, compreendêlas em suas diversidades. Apreender como a cultura popular, representada pelas telenovelas,
produzem, (des)constroem e/ ou sedimentam os discursos sobre mulheres. Ancoramo-nos nos
Estudos Culturais, de Recepção, de Consumo, à luz dos Estudos Feministas e de Gênero.
Não obstante, ressaltamos que, dentre todas as dificuldades encontradas para sua
realização, a maior de todas surgiu em março de 2020, com a Covid-19. Encerramos a tese com
mais de 70 mil mortes, entre as vítimas, encontram-se conhecidos e/ ou familiares de amigos.
Constatamos o descaso com a ciência, com o vírus e, principalmente, com a população
brasileira. Em meio ao caos, as tecnologias de comunicação/ informação se sobressaem, assim
como a arte e a cultura brasileira.
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