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RESUMO 

 

O presente estudo descreve e analisa como o “mundo da prostituição” foi apresentado ao 

telespectador através da primeira versão da telenovela “Gabriela”, exibida pela Rede Globo 

no ano de 1975. Além do audiovisual como principal fonte, utilizamos revistas e jornais de 

época (revista Amiga, revista Contigo, revista Veja e jornal Folha de São Paulo) para 

compreendermos um pouco sobre a repercussão da teledramaturgia. Buscamos também, por 

meio das falas e ações dos personagens, entender e contextualizar a época em que “Gabriela” 

foi produzida e televisionada. Para isso, analisamos a linguagem interna e os mecanismos 

presentes na telenovela, procurando compreender os motivos das adaptações e omissões 

recorrentes. Entendemos que assim como qualquer outro tipo de documento histórico, as 

fontes audiovisuais revelam uma dada realidade, são portadoras de tensões e representações e 

são produzidas com intencionalidades. Sendo assim, o simples fato de “Gabriela” ser inserida 

em um espetáculo de entretenimento, não faz com que a mesma seja invalidada como discurso 

histórico. 

 

Palavras-Chave: Telenovela; Gabriela; Prostituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study describes and analyze how the “prostitution’s world” was presented to TV 

viewers through de first version of the soap opera  “Gabriela”, displayed by RedeGlobo in the 

year of 1975. Beyond the audio-visual as the primary source, we used magazines and 

newspapers of that time ( magazine Amiga, magazine Contigo, magazine Veja and newspaper 

Folha de São Paulo) to comprehend a little of the repercussion of the teledramaturgy. We also 

aimed, through the speech and actions of the characters, understand and contextualize the time 

that “Gabriela” was produced and televised. To seize this, we analyze the intern language and 

the mechanisms presents in the soap opera, trying to understand the reasons of the adaptations 

and omissions occurred. We think that like any other type of historic documents, the audio-

visual sources reveal a kind of reality, porting tensions and representations and are produced 

with internationalities. Therefore, the simple fact that “Gabriela” being inserted in a spectacle 

of entertainment, doesn’t make it invalid as a historical discourse. 

 

Key-words: Soap opera; Gabriela; Prostitution.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1. Capa do disco de vinil referente à trilha sonora da novela Gabriela (1975). Imagem 

retirada do acervo Folha de São Paulo....................................................................................  54 

 

Figura 2. Venda em Ilhéus dos produtos: “bolsa de Gabriela” e a “pinga do Nacib”. Imagem 

retirada do acervo revista Veja.............................................................................................. .55 

 

Figura 3. Pausa na boate para assistir Gabriela. Imagem retirada do acervo revista 

Veja.......................................................................................................................................... 56 

 

Figura 4. Sônia Braga na capa da revista Contigo (1975)...................................................... 56 

 

Figura 5. Capa revista Especial Contigo. Presença dos atores Sônia Braga e Armando Bógus 

(1975)....................................................................................................................................... 56 

 

Figura 6. “Gabriela” na capa da revista Amiga TV Tudo 

(1975)....................................................................................................................................... 57 

 

Figura 7. Sônia Braga e Armando Bógus na capa da revista Amiga TV Tudo 

(1975)....................................................................................................................................... 57 

 

Figura 8. Reportagem com Sônia Braga na revista Amiga TV Tudo (1975).............................57 

 

Figura 9. Capa da Fotonovela Gabriela, volume 2 (1975).......................................................58 

 

Figura 10. “Gabriela” na capa da revista Amiga TV Tudo, Edição Especial, Gabriela 

Fotonovela (1975).....................................................................................................................58 

 

Figura 11. Recorte das primeiras cenas da Fotonovela Gabriela (1975).................................58 

 

Figura 12. Recorte das primeiras cenas da Fotonovela Gabriela (1975)................................ 58 

 

Figura 13. Recorte das primeiras cenas da Fotonovela Gabriela (1975).................................59 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sumário 

 

Introdução .......................................................................................................................... 13 

1. A História do Tempo Presente e a “Caixa Mágica”: Política, Audiovisuais e a 

Telenovela  .......................................................................................................................... 21 

1.1. A vida pelo vídeo: da Câmera à Televisão ................................................................. 27 

   1.2. A consolidação da TV e a invasão ao ambiente privado. ............................................. 33 

   1.3. Usos e Abusos: Funções desempenhadas pela TV. ..................................................... 37 

   1.4. Plim-Plim”: A Rede Globo e a Telenovela. ................................................................. 44 

2. Gabriela: a obra e sua versão televisiva em 1975  ......................................................... 50 

2.1. A Trama Secundária: O Bataclan e Zarolha ............................................................... 67 

   2.2. Do Romance-Folhetim à Telenovela Diária. ............................................................... 69 

   2.3. Anos 1970: a Telenovela e a Modernização. ............................................................... 78 

3. Desconstruindo e repensando o conceito de “prostituição” .......................................... 81 

3.1. “Mulher Dama” X “Mulher Direita” .......................................................................... 83 

3.2. Os anos de 1970 e a construção da “nova mulher”  .................................................... 86 

3.3. A traição de Dona Sinhazinha, as meias pretas e a prostituição .................................. 89 

3.4. Prostitutas e “Teúdas e Manteúdas”: desafiando os limites geográficos ilheenses  ...... 93 

3.5. Prostituição: poder, sociabilização e o mal necessário  ............................................. 100 

Considerações finais ......................................................................................................... 107 

Referências bibliográficas ................................................................................................ 110 

Apêndice ........................................................................................................................... 118



 

13 
 

Introdução 

 

Depois de ficar mais de cinco meses no ar, “durante os quais monopolizou a atenção 

de uma larga faixa de audiência, ‘Gabriela’ chega ao seu final, e chega bem”. A “novela 

conseguiu se manter sempre atraente, sem perder a dignidade do primeiro ao último capítulo”. 

Foram com estas palavras que a Veja, em sua edição 370, mês de outubro de 1975, fez um 

balanço geral sobre a repercussão da telenovela “Gabriela”, que ainda estava exibindo seus 

últimos capítulos.  

Esta primeira versão da novela “Gabriela”
1
, televisionada pela Rede Globo em 1975 e 

que obteve tanto sucesso de público, será nosso principal documento neste trabalho
2
. 

Entretanto, nossa proposta não é analisar Gabriela, protagonista da trama interpretada por 

Sônia Braga. Observaremos principalmente como a telenovela lidou e apresentou ao 

telespectador o mundo da prostituição através das meretrizes e pelo famoso Bataclan, 

prostíbulo situado em Ilhéus, sul da Bahia. 

A escolha por “Gabriela” se deu justamente pelo fato da telenovela explorar 

frequentemente a temática da prostituição. Em quase todos os capítulos há a apresentação do 

Bataclan e suas meretrizes. Mesmo quando estes não estão presentes nas cenas, ainda assim 

notamos a discussão sobre a prostituição em outros espaços e entre outros personagens da 

sociedade ilheense. A sexualidade e o erotismo são outros elementos que ganharam destaque 

na trama. É só lembrarmos, por exemplo, que enquanto interpretou Gabriela, Sônia Braga foi 

mundialmente considerada um símbolo sexual. Além disso, as temáticas (prostituição, 

erotismo e sexualidade) se tornam mais instigantes na medida em que contextualizamos a 

época em que foram televisionadas, ou seja, em pleno regime civil-militar brasileiro.  

O regime teve início no dia 1º de abril de 1964, com a deposição do então presidente 

João Goulart, e se estendeu até 1985. Foram vinte e um anos de repressão que marcaram a 

história do país. Tempo suficiente para introduzir mudanças não só na estrutura política, como 

também na economia e na cultura. O período foi marcado pelo ufanismo e por frases de efeito 

como “Brasil, ame-o ou deixe-o”, “ninguém segura esse país” ou ainda “este é um país que 

vai pra frente”.   

                                                             
1A Rede Globo exibiu a primeira versão da novela “Gabriela” no ano de 1975. Porém, a TV Tupi, em forma de 

seriado, apresentou sua primeira versão em 1961. A adaptação mais atual da telenovela “Gabriela” foi exibida no 

ano de 2012 pela Rede Globo.  
2
 Ressaltamos que o projeto inicial do mestrado tinha por finalidade estudar a prostituição durante o período do 

Estado Novo em Aracaju. Portanto, a principal mudança entre o projeto inicial e o trabalho final ocorreu na 

escolha das fontes (antes os jornais ganhavam enfoque e agora partimos para o audiovisual). Desta forma, nossa 

maior temática permaneceu, ou seja, o estudo da prostituição.  
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Entretanto, para que a intervenção militar ocorresse, alguns aspectos serviram como 

motivos ou justificativas. Foram eles: greves, instabilidades políticas oriundas do governo de 

Goulart, crescimento de movimentos e partidos considerados de esquerda, entre outros 

(AZEVEDO, 2012:45). Lembramos ainda a chamada Doutrina de Segurança Nacional 

ministrada na Escola Superior de Guerra. Esta teve por objetivo o treinamento de militares 

para exercer funções de planejamento e direção da segurança nacional. Tal “aperfeiçoamento” 

serviu como mais uma “justificativa ideológica” dos futuros dirigentes. Porém, é importante 

lembrar que a atuação dos militares no processo político brasileiro ocorreu bem antes de 1964. 

 Para Nilson Borges, por exemplo, em diversos momentos de crise vivenciados pelo 

país, as Forças Armadas atuaram como atores políticos. Assim ocorreu em “1889 com a 

Proclamação da República, mediante um grupo articulado por Deodoro da Fonseca, em 1930 

com a derrubada da República Oligárquica, ou ainda no período de 1945 a 1964 quando 

garantiram em 1955 a posse de Juscelino Kubitscheck” (BORGES, 2007:15). 

Ao analisar o papel das Forças Armadas no cenário político brasileiro, Borges divide-o 

em duas fases: a primeira corresponde um período anterior a 1964, quando os militares 

intervieram na política, mas logo após passaram a condução do Estado aos civis. A segunda 

fase ocorreu depois de 1964, quando, após o golpe, os militares assumiram efetivamente o 

papel de condutores do Estado.  

Em 1964, os militares se sustentaram em pilares básicos ou aparatos repressivos que 

fizeram parte não só da ditadura brasileira, como de qualquer forma de governo ditatorial. 

Foram eles: a espionagem, a polícia política e a censura. Carlos Fico afirma que não devemos 

acreditar que tais aparatos repressivos somente se fizeram presentes durante o regime. Na 

verdade, eles foram acentuados. Para o autor, não podemos afirmar que a censura, por 

exemplo, apareceu apenas no período militar (FICO, 2007:175).  

Para Ciro Marcondes Filho, a “censura” pode ser entendida como o controle ostensivo 

e uma forma aberta de repressão. Além disso, sua aplicação “supõe debilidade ou mau ajuste 

nos mecanismos de domínio do poder aplicante” (MARCONDES FILHO, 1998:96). A 

censura esteve ao lado do governo de maneira explícita e legalizada, seja como instrumento 

regulador nas leis de imprensa, ou até mesmo na classificação etária para os programas de 

TV. E tudo isso legitimado pela maior parte da população. 

Legitimação esta que partiu não só de algumas camadas populares como também de 

algumas instâncias, como foi o caso do cinema e da televisão. Este apoio ocorreu não apenas 

por interesses materiais, mas também em função de convicções políticas. Milhares de 
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“veículos por todo o Brasil assumiram posturas pragmáticas ou de apoio ostensivo ao regime, 

o que tem sido por vezes chamado, genericamente, de ‘autocensura’ (FICO, 2007:189)”.  

A TV foi um dos meios de comunicação que realizou tanto a autocensura, quanto 

sofreu a chamada censura prévia. Nesta última, exames de textos televisivos eram feitos pelos 

técnicos do Departamento de Polícia Federal antes de sua efetiva divulgação ao público. 

Acreditava-se que a televisão era um forte instrumento de entretenimento e propaganda que 

podia disseminar críticas ao governo e ideais da oposição.  

Vale lembrar que já em meados dos anos de 1960, cada vez mais a TV se fazia 

presente nos lares brasileiros. Isso porque, nesta época, o país experimentou um acelerado 

processo de urbanização e modernização social. Avanços industriais, financeiros, expansão da 

classe média e a extensão do trabalho assalariado são alguns exemplos destas modificações e 

renovações. Era cada vez mais crescente o acesso aos eletrodomésticos, entre eles o aparelho 

de TV (RIDENTI, 2007:154).  

Se por um lado podemos ressaltar o quão intenso foi a censura direcionada aos meios 

de comunicação durante o regime civil-militar, por outro lado não podemos negar o esforço 

modernizador da ditadura nas áreas da comunicação. Aliás, os meios de comunicação foram 

fundamentais não só para propagandear a ditadura, como também para ajudar na busca e na 

construção de uma nova identidade para o Brasil. A crise da identidade nacional se fez 

presente e por isso foram formuladas versões para representar a chamada “brasilidade”. A 

busca era em transmitir programações que enquadrassem o Brasil nos moldes modernos, mas 

com suas especificidades. Desta forma, as características do país e algumas particularidades 

regionais passaram a fazer parte dos cenários nos programas televisivos. Entre eles estava a 

telenovela. 

Considerada um dos principais gêneros televisivos, chegando a ser responsável pelo 

sucesso de algumas emissoras, a telenovela se destaca por ser um dos principais meios de 

entretenimento da TV brasileira. Porém, seu sucesso chegou de forma gradativa ao Brasil. A 

teledramaturgia se fez presente no país no mesmo ano em que a TV fez sua primeira aparição, 

nos anos de 1950. Um dos motivos para que este gênero televisivo alcançasse tanto sucesso 

(desde seu surgimento no Brasil em 1951), consistiu e ainda consiste na sua busca em 

transmitir os mais variados temas e personagens, conquistando assim um amplo público.  

Tais características de buscar diversas temáticas e públicos já estavam presentes no 

romance-folhetim, considerado um dos originadores da telenovela. Este surgiu no século XIX, 

na França, e é lembrado pelas tradições populares e narrativas orais. Desde seu surgimento, o 
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romance-folhetim já deixava claro seu objetivo em difundir histórias para um público extenso, 

chegando desde as “classes baixas” até as mais abastadas. 

Depois do romance-folhetim foi a vez do rádio transmitir estas histórias. A 

radionovela, influenciada pela soap opera norte-americana, se fez presente nos lares 

brasileiros em meados dos anos de 1940, após a chegada do mais novo meio de comunicação. 

Uma década depois, as telenovelas apareceram na programação televisiva. Porém, nos 

primeiros anos de surgimento deste gênero televisivo, algumas dificuldades estiveram 

presentes.  

Entre os anos de 1950 e 1960, três características foram fundamentais para o 

desenvolvimento da telenovela. São elas: 1-Ausência de uma forma específica para o gênero, 

ainda com fronteiras difusas entre o rádio, teatro e cinema; 2- Improvisação técnica e falta de 

critérios para divisão de trabalhos ou etapas de produção; 3-Grande número de novelas 

adaptadas de textos literários, ainda em processo experimental. Mas todo este quadro 

começou a ser alterado no fim de 1960 e início de 1970. Isso ocorreu graças à chegada de 

algumas inovações que sofisticaram o processo de produção.  

O aparecimento do videotape, por exemplo, possibilitou a repetição, correção de erros, 

restauração e arquivamento dos programas, já que antes estes eram realizados “ao vivo”, não 

existindo todas estas opções de uso. O “preto e branco” não ficou mais sozinho. A introdução 

das cores chegou e alterou o modelo produtivo (iluminação, figurinos, cenários e outros 

aspectos). Além disso, as câmeras mais leves facilitaram a mobilidade e os cenários não 

ficaram mais restritos aos estúdios. Houve também maior investimento na formação dos 

atores e uma divisão de trabalho que criou departamentos específicos, como os de criação de 

figurinos, maquiagem, música e iluminação (BORELLI, 2001:32-33).  

Foi neste contexto de modernização na TV e nas telenovelas, da vigência do regime 

civil-militar e da busca por enredos que mostrassem a “brasilidade” através de personagens 

fictícios, que “Gabriela” foi ao ar, em meados de 1970. Através das análises realizadas sobre a 

teledramaturgia esperamos mostrar que, como qualquer registro, a telenovela ou qualquer 

outro tipo de audiovisual pode ser utilizado como fonte histórica. Entretanto, trabalhar com 

audiovisual não foi e nem é uma tarefa fácil.  

Um dos problemas fundamentais manifestados pelos historiadores em inserir o 

audiovisual como produto histórico, está na escassez ou nula alfabetização destes estudiosos 

em relação a esta fonte. Isso porque, infelizmente, as fontes escritas ainda são mais 

valorizadas no meio acadêmico. Resta ao audiovisual apenas a posição de um mero 
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entretenimento carente de interesse cultural (DÍAZ, 2013:162). A escassez de instituições 

voltadas para preservação desta fonte e a dificuldade de acesso à mesma são outros entraves 

que permeiam este estudo.  

Apesar das dificuldades encontradas ao inserir o audiovisual nos discursos 

acadêmicos, não podemos negar que esta fonte já não pode mais ser ignorada pelo historiador 

do século XXI. Vivemos em um mundo povoado por imagens e sons “onde cada vez mais 

tudo é dado a ver e ouvir” (NAPOLITANO, 2005:235). Da mesma forma, reconhecemos que 

este quadro vem gradativamente sendo alterado graças a algumas iniciativas fundamentais 

para o desenvolvimento do audiovisual na História, ou vice-versa.  

A criação do Instituto Nacional do Audiovisual (INA) na França, nos anos de 1970, é 

um exemplo de iniciativa, principalmente no que diz respeito ao encorajamento de 

pesquisadores no trabalho com esta nova documentação (JEANNENEY, 1998:142). 

No Brasil, os arquivos televisivos existentes são propriedades das emissoras. Estas 

muitas vezes impõem altas taxas para visionamento ou até mesmo negam aos pesquisadores o 

direito à consulta do acervo. Em razão destas dificuldades, “sítios de compartilhamento como 

o YouTube acabam adquirindo um papel de museu videográfico, indo além do que seria sua 

função inicial” (HAGEMEYER, 2012:54).  

A primeira dificuldade que nos deparamos foi justamente encontrar a nossa principal 

fonte. Esta, apesar de fazer parte do acervo da Rede Globo, não foi disponibilizada pela 

emissora nem foi incluída no seu site oficial de vendas (Globo Marcas ou Som Livre). 

Tivemos acesso à fonte através de um acervo pessoal de teledramaturgias disponível para 

venda no site Mercado Livre. 

 Se o empecilho em trabalhar com o audiovisual no Brasil ainda é recorrente, da 

mesma forma, como observamos, acontece com as pesquisas sobre as telenovelas. Estas 

chegaram de forma mais tardia no país. Os estudos tiveram início somente no ano de 1986, ou 

seja, depois da sua aparição a Academia “levou cerca de três décadas para começar a refletir 

sobre o lugar ocupado pela telenovela no campo cultural brasileiro e na vida cotidiana dos 

receptores” (BORELLI, 2001:29).  

Foi a partir de 1986 que os pesquisadores Silvia Helena Borelli, Renato Ortiz e José 

Mário Ortiz Ramos realizaram um projeto de mapeamento da história e produção da 

teledramaturgia no país. Já em 1992 houve a criação do primeiro centro de referência no 

Brasil, destinado exclusivamente à pesquisa e à documentação sobre a telenovela e ficção 
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seriada: Centro de Estudos de Telenovela (CETVN) da Universidade de São Paulo (USP), 

sediado na Escola de Comunicação e Artes (ECA).
3
 

 Apesar destas importantes iniciativas, ainda são poucas as pesquisas e dissertações que 

optam como principal documento histórico a teledramaturgia ou qualquer outro tipo de 

audiovisual. Sendo assim, unimos neste trabalho não só o desafio em trabalhar com a 

telenovela, como também com a temática da prostituição. 

  Por algum tempo o tema “prostituição” não foi debatido e não esteve presente na 

historiografia brasileira. Quando estudadas inicialmente (século XIX), as identidades das 

meretrizes foram construídas pelo olhar masculino. Tudo isso facilitou a construção de alguns 

estereótipos sobre estas mulheres e sua opção de trabalho (desordeiras, anormais, feias, 

mulheres de má vida e impuras são alguns exemplos destes estereótipos). Neste estudo 

tentaremos desconstruir alguns destes clichês que caracterizam a prostituição. 

Acreditamos que este “mundo da prostituição” é marcado por sociabilidades e por uma 

rede de clientes que o alimenta (RAGO, 2008:28). Por isso, outros personagens que de 

alguma forma, direta ou não, fizeram referência ao Bataclan ou às suas meretrizes, terão suas 

falas exploradas. Mais do que isso, entendemos o comportamento e as falas dos personagens 

como atitudes e reflexos da época em que “Gabriela” foi produzida e não do tempo ao qual o 

romance se refere (final de 1920 e início de 1930). Consideramos então o “tempo presente” 

em que atores, diretor, adaptador e todo elenco envolvido planejaram a trama.  

  Para compreender o conceito de “prostituição” recorremos a autores como Magali 

Engel, Nickie Roberts, Lujo Bassermann, Margareth Rago e Gérard Vincent. Este último 

afirma que a prostituta nada mais é do que a mulher que deixa de ser um bem privado para 

tornar-se público, oferecendo seus serviços a quem lhe paga (VINCENT, 2009:352). Por 

outro lado, também compartilhamos da ideia de Rago quando esta autora afirma que a 

prostituição provoca redes de sociabilidades, não se restringindo, portanto, à busca do prazer 

sexual.  

Nossa metodologia adotada segue as orientações sugeridas pelo pesquisador Marcos 

Napolitano em seu artigo Fontes audiovisuais: a História depois do papel. Uma tipologia da 

fonte foi elaborada, contendo informações básicas como suporte, origem, duração de cada 

capítulo, quantidade de cenas e acervo. Fichamentos e comentários pessoais de cada capítulo 

também foram construídos. Além disso, objetivando que o leitor tenha um melhor 

                                                             
3
Ver: http://www.cca.eca.usp.br/nucleos/cetvn. Acesso em: 02 de Out. 2013. 
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entendimento sobre a trama, fizemos uma caracterização dos principais personagens. Tais 

descrições encontram-se na sessão intitulada “apêndice”.  

Além da nossa fonte principal, a telenovela, também analisamos algumas reportagens 

encontradas nas revistas Contigo, Amiga e Veja e no jornal Folha de São Paulo. Escolhemos 

tais documentos principalmente porque nos forneceram informações de como “Gabriela” 

estava sendo recepcionada na época. Ao mesmo tempo, analisamos através da Folha de São 

Paulo e da Veja o contexto (nacional e internacional) em que o gênero estava inserido quando 

foi “ao ar”. Não podemos esquecer que o acervo digital destes meios de comunicação, 

disponibilizado gratuitamente ao público e organizado de forma a facilitar a pesquisa, foram 

fundamentais.  

Três capítulos compõem este trabalho
4
. No primeiro, intitulado A História do Tempo 

Presente e a “Caixa Mágica”: Política, Audiovisuais e a Telenovela, iniciamos uma análise 

de como o desenvolvimento da História do Tempo Presente e também a chamada “História 

Política Renovada” auxiliaram na busca por novas documentações para o mundo acadêmico. 

Acompanhamos mudanças de metodologias e fontes para o pesquisador, assim como o 

desenvolvimento do audiovisual, desde a chegada da câmera fotográfica até a televisão.  

Abordamos a presença da TV nos lares brasileiros e algumas das funções 

desempenhadas não só por ela, como também pelo gênero da teledramaturgia. São algumas 

das suas utilidades: sociabilidade, na medida em que reúne pessoas para assistir a 

programação, fomentando também discussão sobre o gênero assistido; função identitária, 

quando fornece referências comuns aos mais variados telespectadores (classe, religião, 

regiões, idades) por meio de suas temáticas e personagens. Além de funcionar como um 

instrumento de publicidade e incentivo ao consumo.  

Ainda neste capítulo falamos da emissora responsável pela difusão da telenovela 

Gabriela, a Rede Globo, traçando alguns aspectos do seu desenvolvimento e de como se 

destacou mundialmente na produção da teledramaturgia.  

No segundo capítulo, A Telenovela Gabriela: os caminhos da versão de 

1975,apresentamos inicialmente e de forma sucinta duas versões de Gabriela: a obra e sua 

adaptação à telenovela em 1975. Aqui, nossa finalidade é fazer com que o leitor se familiarize 

                                                             
4
 No desenvolvimento dos capítulos optamos em trabalhar a citação no formato americano (autor-data) e também 

notas de rodapé. Entretanto, estas últimas assumem funcionalidades como: explicativas (quando faz um 

aprofundamento de algum conceito trabalhado no texto e em seguida indicam leituras para maior 

aprofundamento no conteúdo) e também indicação de algumas fontes (principalmente as passagens nas quais 

estão presentes as cenas da telenovela Gabriela).  
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com a fonte.  Através de recortes de revistas e jornal exemplificamos o sucesso que obteve a 

versão televisionada.  

 Em seguida, analisamos o que vem a ser uma telenovela, quais seus processos de 

produção, seus antecedentes, principais objetivos e suas especificidades. A década em que 

“Gabriela” foi produzida também foi contextualizada nesta parte do trabalho. Percebemos que 

a novela se enquadra não só em uma fase repressiva do país, como também em um momento 

de processo cultural cada vez mais atravessado pelos influxos modernizadores da sociedade. 

No terceiro e último capítulo, O Mundo da Discrição: Prostituição na Telenovela 

“Gabriela” (1975), discutimos primeiramente o conceito de prostituição e observamos como 

este “mundo” foi apresentado na telenovela, seja através do prostíbulo Bataclan e suas 

integrantes (com destaque para Zarolha), ou por meio das falas de outros personagens que 

fizeram referência aos mesmos (damas da sociedade ilheense, coronéis, teúdas e manteúdas).  

 Percebemos que o Bataclan não é mostrado apenas como um ambiente onde seus 

clientes buscam apenas relações sexuais com as prostitutas. Mais do que isso, ele é um local 

de descontração para os homens ilheenses. Desta forma, a afirmação de que tais ambientes 

também proporcionam momentos de sociabilidades é reforçada nas cenas de “Gabriela”. 

 Vimos também que as “damas da noite” são concebidas pela maioria da população de 

Ilhéus como imorais e exemplos de oposição ao ideal de mulher que devia ser seguido. Por 

outro lado, também são caracterizadas como mulheres elegantes, bonitas e modernas pelos 

boêmios. O próprio Bataclan ganhou destaque pela presença de elementos que representavam 

o tão falado progresso que chegava a Ilhéus. 

A frequente participação de Zarolha na trama irá nos mostrar quanto a prostituição se 

fez presente na sociedade ilheense, como também demonstrará a influência política que as 

meretrizes possuíam na cidade. As atitudes tomadas principalmente por Zarolha nos levam a 

pensar como a prostituição estava sendo vista e discutida em meados de 1970. Além disso, 

comportamentos e falas de outras personagens femininas nos revelaram um novo modelo de 

mulher que estava surgindo.  
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1. A História do Tempo Presente e a “Caixa Mágica”: Política, Audiovisuais e a 

Telenovela. 

A discussão sobre a História do Tempo Presente (HTP) no Brasil ainda é recente. Não 

faz muito tempo que este novo campo vem sendo desenhado e discutido pelos historiadores. 

Ela foi uma iniciativa francesa, mais especificamente com a criação do Instituto de História 

do Tempo Presente (IHTP) no ano de 1980, pelo historiador François Bédarida (1926-2001). 

Este também escreveu o primeiro editorial do número do Boletim de História do Tempo 

Presente, intitulado “A oficina de Clio”. Dez anos após a criação do IHTP, veio à tona o  

Centro de Estudos sobre o Antissemitismo na Alemanha da Universidade Técnica de Berlim, 

também considerado um dos lócus na pesquisa do tempo presente
5
.  

Porém, tais iniciativas se depararam com vários entraves. Falar em tempo presente 

muitas vezes remetia a uma temporalidade considerada não histórica. Mais do que isso, tratar 

deste recorte incomodava muito, justamente por mexer em um passado ainda recente e 

“presente” no dia a dia dos cidadãos franceses e alemães. No caso alemão, tal recorte 

rememorava o traumático Holocausto durante o Terceiro Reich. Já para os franceses, a 

ocupação alemã e a colaboração perante o nazismo. Negar a aceitação de um estudo sobre o 

presente era mais do que negar uma nova tendência historiográfica, era a recusa de reviver o 

trauma.  

No caso do Brasil, a resistência ao novo campo esteve mais relacionada com o 

conservadorismo presente nas instituições universitárias brasileiras do que qualquer “trauma” 

emocional ou político. Destacamos aqui a criação do Laboratório de Estudos do Tempo 

Presente/Tempo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 1994 por Francisco 

Carlos Teixeira da Silva. Inicialmente os estudos do então laboratório eram voltados ao 

processo de democratização do Brasil e da América do Sul, além das diversas formas de 

autoritarismo, ditaduras e resistências. 

A HTP acabou sendo diretamente vinculada a um “assunto inconveniente”. Para 

muitos, o conveniente seria não “cutucar as feridas que deveriam ser curadas pelo 

esquecimento” (SILVA, 2012:54). Se assim fosse, estaríamos presenciando um sério 

assassinato da História que, a qualquer custo, tentava “calar” a memória.  

                                                             
5 Para uma discussão sobre “Tempo Presente” ver: ARÓSTEGUI, Julio. Sobre la Historia del Presente. In: La 

Historia Vivida: sobre la Historia del Presente. Madrid: Alianza Editorial, 2004; CHAVEAU, Agnès, Tétart, 

Philippe. Questões para a história do presente. Bauru, SP: EDUSC, 1999; SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. 

VoxVoces: (re)memorar. Rio de Janeiro: Multifoco, 2012. 
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Mesmo após a Escola dos Annales
6
, movimento historiográfico surgido na França em 

1929 que trouxe como uma das principais propostas a renovação no conceito de fonte e novas 

abordagens, o estudo sobre uma época recente ainda não era discutido. Entretanto, segundo 

Marc Bloch (1886-1944), considerado um dos “pais dos Annales”, tal análise já se fazia 

necessária quando este afirmou que “o passado se torna incompreensível pela ignorância do 

presente” (BLOCH, 2002:16).  

Herdeira dos Annales, a ideia de Nova História
7
 surge no final dos anos de 1970 

sugerindo uma nova investigação metodológica e epistemológica. Porém, mesmo assim, o 

debate sobre o “presente” ainda era quase inexistente. Todo este descaso com o tempo 

presente pode ser compreendido, mas não justificado, quando observamos a valorização das 

análises nas “estruturas duráveis”. Por outro lado, o curto espaço de tempo e o presente 

imediato não eram considerados relevantes às pesquisas históricas. Sendo assim, a HTP era 

estudada por sociólogos e jornalistas. 

A pergunta pairava no ar: seria possível fazer uma História do Tempo Presente? Além 

desta indagação, outras eram problematizadas ao redor do trabalho realizado pelo historiador 

do tempo presente. Trabalho este realizado sobre um campo reescrito indefinidamente e 

incompleto. Em meio a tais discussões, François Bédarida apontava não só as “três lições para 

a História do Tempo Presente”, como também para o ofício do historiador de modo geral. São 

elas: História e verdade, História e totalidade e História e ética (BÉDARIDA, 2005: 221). 

Seria uma ambição enorme por parte do historiador relatar a verdade tal como ocorreu. 

O pesquisador deve ter consciência de que sua pesquisa não é uma cópia fiel da realidade e 

que jamais conseguirá dominar a verdade. Porém, mesmo assim, enquanto historiadores, 

devemos prezar por uma máxima aproximação com a “verdade” através das nossas fontes, 

inclusive se estas forem audiovisuais.   

                                                             
6
A Escola dos Annales foi um movimento historiográfico encabeçado pelos historiadores Marc Bloch e Lucien 

Febvre no ano de 1929. São alguns dos principais pontos deste movimento: valorização da história-problema em 

detrimento da história-narração; debate crítico com as ciências sociais, prezando pela interdisciplinaridade; 

abandono da história centrada em fatos isolados; ambição de formular uma síntese histórica global e a ênfase 
menor nas fontes escritas. Ver mais em: BURKE, Peter. A Escola dos Annales, 1929-1989: A revolução 

francesa da historiografia. São Paulo: Editora UNESP, 1992; CARDOSO, Ciro Flamarion. “História e 

paradigmas rivais”. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs). Domínios da História. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 1997. 
7 A expressão “Nova História Cultural” (NHC) entrou em uso no final da década de 1980, quando o historiador 

norte-americano Lynn Hunt publicou um livro intitulado “Nova História Cultural”. O termo “nova” é utilizado 

justamente para distingui-la das formas mais antigas utilizadas pela História, como, por exemplo, a narração de 

fatos heróicos e o destaque a “grandes homens”. Por sua vez, o termo “cultura” está presente para estabelecer a 

dicotomia entre a história intelectual e a história social. A preocupação com a teoria e com “as práticas” são 

consideradas algumas das bases distintivas da NHC. Ver mais em: BURKE, Peter. O que é História Cultural? 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
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Ainda sobre esta aproximação entre a verdade e a História, citaremos os filmes como 

exemplos. Na grande maioria das vezes nos deparamos com películas que trazem como tema 

alguns eventos históricos. Porém, também é recorrente que este acrescente uma “dosagem” de 

exagero nas suas cenas, tendo como objetivo chamar a atenção do público. A violência e o 

sexo são alguns dos elementos que geralmente estão presentes nos filmes para que o 

telespectador não “desgrude os olhos” da tela. Mas existe algum erro neste exagero utilizado 

pelos meios audiovisuais quando tentam reproduzir um acontecimento “real” da História? 

Mesmo falando em um filme ou qualquer outra categoria que se encaixa no 

entretenimento, a partir do momento em que este se propõe a representar uma cena histórica, 

tal trabalho dever ser realizado com seriedade. Já sabemos que as cenas projetadas não serão 

uma cópia fiel do que já ocorreu. Porém, enquanto pesquisadores devemos nos preocupar em 

fazer com que a sociedade tenha acesso a uma versão mais próxima do fato. A História deve 

ser trabalhada como uma construção imaginativa, mas com muita cautela e reflexão. O que 

não pode acontecer é que acabe se convertendo “em qualquer coisa que impressione nossa 

fantasia” (DARNTON, 1990:69).  

Aqui também adentramos em outro ponto crucial, o da subjetividade. Da mesma 

forma, reconhecemos que o historiador não se apresenta neutro em suas pesquisas, sendo 

impossível separar o sujeito do objeto. A objetividade absoluta não existe, já que a “realidade 

histórica procede de uma mistura complexa de objetividade e subjetividade na elaboração do 

saber” (BÉDARIDA, 2005:224). 

Desde que o campo da historiografia se expandiu com novos temas, metodologias, 

abordagens e objetos, as tendências foram cada vez mais renovadas: valorização do particular, 

do individual e da micro-história. Cada vez mais os sentidos globais e totalizantes 

apresentavam-se esquecidos. Mas, assim como devemos buscar a maior aproximação com a 

verdade, também se torna válido a procura de uma ambição totalizante. O historiador deve 

contextualizar, ou seja, entender o recorte temporal que escolheu para a sua pesquisa.  

Michel de Certeau nos alerta que “ao esquecer o trabalho coletivo no qual se inscreve, 

ao isolar de sua gênese histórica o objeto de seu discurso, um autor pratica, portanto, a 

denegação de sua situação real” (CERTEAU, 2008:110). Portanto, neste trabalho, tentaremos 

entender principalmente o contexto histórico, social e político que rondavam os anos de 1970, 

tempo em que a telenovela “Gabriela” foi lançada aos telespectadores. 

Por fim, a relação estabelecida entre História e ética vem alertar o historiador sobre a 

sua opção moral. Faz referência à elaboração de uma História do Tempo Presente sem 
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julgamento. É saber lidar com a temática da prostituição, por exemplo, e ao mesmo tempo não 

fazer apologia a ela ou até mesmo evitar qualquer julgamento moral e antecipado sobre o 

tema estudado. 

A valorização da HTP oscila entre dois extremos. De um lado, a dicotomia 

estabelecida na maneira de se fazer a História no século XIX, principalmente contrariando a 

distância temporal que o pesquisador deveria ter perante sua pesquisa. O tempo presente, 

como o nome já diz, traz uma novidade essencial: a presença física do historiador em seu 

tempo e em seu tema. Ou seja, o pesquisador se depara com um novo enfoque do passado. 

Para Hugo Fazio Vengoa, mais importante do que estabelecer tal dicotomia entre História do 

século XIX e HTP é firmar uma forma específica e particular, que possa abordar com clareza 

o tão complexo “presente” (VENGOA, 1998:01). 

Mas onde se inicia e onde termina esta História do Tempo Presente? Há 

necessariamente este recorte temporal? Muitos estudiosos buscam em cada país um 

acontecimento chave para demarcar esta temporalidade. Momentos como a Segunda Guerra 

Mundial, a queda do Muro de Berlim ou o Golpe militar de 1964 são apontados como marcos 

temporais. O debate em torno da periodização do tempo presente no Brasil é algo que ainda 

não está concretizado, ou seja, não há um consenso e uma opinião definida entre os 

pesquisadores sobre uma única periodização que marcou o tempo presente no país.  

Francisco Carlos Teixeira da Silva opina que o marco ideal para um “tempo presente” 

no Brasil está entre 1958 e 1959. Para ele, a definição de tempo presente diz respeito a “um 

corte dramático na História em direção a um novo momento, outro arranjo societário, 

marcado pela superação brusca de tradições arraigadas” (SILVA, 2012:93). Sendo assim, e 

analisando tal recorte escolhido pelo autor, algumas características dessas mudanças no país 

são destacadas como: término da construção de Brasília, a população urbana que superava a 

rural, novos horizontes fabris, superação de um país essencialmente agrícola, enfim, novas 

formas de ver e pensar o Brasil são apresentadas. 

A demanda social e as mudanças são, portanto, vetores centrais para a HTP. Esta 

segue como uma resposta às mudanças sociais e episódios marcantes referentes a cada região 

do mundo que sobreviveu às catástrofes do século XX. Logo, ela surge de acordo com a 

demanda social de cada país e parte de uma consciência social que acredita que foi impactada 

por um grande acontecimento. São exemplos destas reações aos acontecimentos a própria 

fundação, na França e na Alemanha, de Institutos voltados à HTP com enfoque no período da 

Segunda Guerra Mundial (ARÓSTEGUI, 2004:27-28). 
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O “impacto da geração” é outro fator que determinou o desabrochar desta História, 

pois foi através dele que os homens buscaram reagir e tentar explicar este tempo. Além disso, 

para os historiadores, analisar o tempo presente demonstra que a História não está presa ao 

passado. Mais do que isso, demonstra que a cada novo tempo uma nova História passa a ser 

exigida. Logo, entendemos que ela é uma construção do “nosso tempo”. 

Devemos compreender que a História é, antes de uma disciplina científica, uma prática 

social. Sendo assim, Antoine Prost nos alerta para a importância do historiador em ampliar 

seus campos de experiências. Quanto mais amplo for o campo de experiência, maiores serão 

suas oportunidades em compreender diversas e diferentes situações históricas. É fato que o 

pesquisador não terá a chance de experimentar todos os acontecimentos (guerra, fome, crise 

ou revolução). Entretanto, uma das soluções encontradas para alargar seus conhecimentos é 

buscando os relatos dos “outros” (PROST, 2008: 145). 

Enquanto prática social a História também é pensada e desenvolvida para um público. 

Este, por sua vez, irá julgar se o trabalho desenvolvido e apresentado é ou não de interesse 

social. Desta forma, notamos que há um jogo de duplo reconhecimento. De um lado, este 

julgamento é feito pelo “mundo acadêmico” e do outro lado por um público em geral. A 

aceitação de ambos é que vai consagrar o historiador (PROST, 2008:13). Tanto a História 

quanto a História do Tempo Presente são práticas e construções sociais no tempo. 

Segundo Julio Aróstegui (1939-2013), justamente por se tratar de uma construção a 

partir de cada sociedade, é que a HTP não pode se restringir a um único período. Entretanto, 

isto não impede que cada país considere o seu “tempo presente” com base em um marco ou 

acontecimento. A História do presente define sempre o tempo que é nosso, o nosso tempo, 

também enquadrado na categoria “tempo sociohistórico” (ARÓSTEGUI, 2004:57). 

Lembremos ainda que o que hoje chamamos de presente já faz parte de um passado, 

justamente pelo ritmo com que os acontecimentos e informações chegam ao nosso dia a dia. 

Sabemos que, assim como as informações ganham uma velocidade cada vez maior, a 

História também está inserida neste processo de mudanças ganhando novos ritmos, novos 

estudos e até mesmo renovando alguns enfoques. Foi o que aconteceu com o “retorno do 

político”. Esta “Nova História Política” (NHP) teve um papel fundamental no 

desenvolvimento do estudo do tempo presente. Muitos consideram que esta foi um dos pontos 

de partida para tal estudo.  

Enquanto a História política do século XIX estava preocupada com a administração 

dos “grandes homens”, suas discussões de Estado ou confrontos bélicos e diplomáticos, a 
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NHP se interessa pelo “poder”. Cabe aqui ressaltar que este “poder” não estava restrito ao 

poder político exercido pelos líderes. Este ganha uma nova roupagem que pode estar presente 

na vida cotidiana, ser exercido em discursos e através das palavras. O poder que temos sobre 

uma vizinhança ou até mesmo na vida familiar são exemplos disto. Sendo assim, este poder 

que agora se encontra também no cotidiano, se faz presente no indivíduo comum. Desta 

forma, a NHP abre espaços para uma “História vista de Baixo” (BARROS, 2012:26). 

Esta nova abordagem sobre o “poder” interfere diretamente no próprio entendimento 

da NHP. Os objetos da História Política são todos aqueles que se mostram “atravessados pela 

noção de poder em todas as direções e sentidos, e não mais exclusivamente de uma 

perspectiva da centralidade estatal ou da imposição dos grupos dominantes de uma sociedade” 

(BARROS, 2012: 28). Também nos referimos a um retorno do político por acreditarmos que 

em nenhum momento a política esteve ausente na História. O que se apresenta “novo” neste 

retorno é justamente a interação da política com outras modalidades da História.  

Por outro lado, o estudo do presente não pode estar limitado a esta História renovada 

do político
8
. Além da chamada “Nova História Política”, a dimensão radiofônica, 

cinematográfica e, sobretudo, televisiva foi também de enorme importância ao tempo 

presente. É só lembrarmos que as transformações culturais foram impulsionadas pelas 

mudanças econômicas, tecnológicas e de comunicação. A HTP se “explica e justifica pelas 

aceleradas transformações que surgem na instantaneidade” (VENGOA, 1998:02). 

Cabe ressaltar a importância dos chamados mass media na sociedade contemporânea, 

marcada pelo “boom” das informações e pela imediatez. Foi através dos meios de 

comunicação de massa que os “acontecimentos” marcaram presença. Mais do que isto, para 

Pierre Nora, o rádio ou a televisão são apresentados como condições de existência para o 

próprio acontecimento, pois sem tais intermediações tudo não passaria de simples palavras 

jogadas ao vento (NORA ,1976:181).  

A relevância da mídia está justamente na sua capacidade de amplificação, ou seja, as 

informações acabam chegando a lugares remotos, fazendo com que o acontecimento seja 

vivenciado por todo o mundo, transformando-o em “acontecimento-monstro”. Aqui sua 

                                                             
8 Foi na chamada “Terceira Geração dos Annales” que surgiu a proposta de uma nova redefinição para a 
História política. Interessante observar que esta nova roupagem da História política foi provocada pela 

rediscussão dos conceitos e práticas pertencentes ao tão repudiado político “tradicional”. Ou seja, a História 

política buscou nas suas próprias raízes e no seu passado a sua renovação. O surgimento de uma História 

renovada do político veio nos anos de 1970. O contato que a mesma estabeleceu com a ciência social e outros 

campos do saber foi de fundamental importância para sua nova roupagem. Ver mais em: CARDOSO, Ciro 

Flamarion. História e Poder: uma nova história política? In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo 

(orgs.). Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p.37-54. 
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monstruosidade é julgada pela difusão mundial. Pensemos por exemplo, no impacto causado 

pela transmissão da primeira guerra televisionada, a Guerra do Vietnã, entre os anos de 1959 e 

1975.  

Por meio da TV, o conflito se fez presente de forma estreita no cotidiano da população 

que teve acesso às imagens. Ou seja, as mídias não só auxiliam na difusão da informação, 

como também na tomada de consciência (DOSSE, 2013:260). As duas grandes guerras, por 

exemplo, foram conhecidas auditivamente por meio do rádio. Além do rádio, a televisão 

também favorece a mais intensa participação da população com o seu tempo presente, 

facilitando a disseminação e a eclosão dos acontecimentos massivos (NORA,1976:181). 

Nesta relação estreita entre HTP e transformações culturais, destacaremos aqui o 

desenvolvimento do audiovisual
9
, mais especificamente da televisão, como resposta às 

demandas sociais e culturais estabelecidas. Estas novas formas de comercialização da cultura, 

que foram criadas com o intuito de satisfazer o olhar curioso e desejante surgido com a tão 

almejada busca pela modernização
10

 (HAGEMEYER,2012:63). Porém, existem bem mais 

influências arcaicas neste “mundo novo” do que podemos imaginar. 

 

1.1 A vida pelo vídeo: da Câmera à Televisão 

Alguns autores consideram que a forma mais elaborada do que podemos chamar de 

audiovisual está no teatro grego, pois ali a história já era apresentada ao público numa mistura 

de narração com música. Desta forma, a narrativa do audiovisual que conhecemos hoje é 

herdeira da dinâmica dos espetáculos teatrais. Outro exemplo de influência do arcaico é a 

própria noção do “efeito de real e efeito de realidade” tão presentes nos meios audiovisuais.  

O “efeito de realidade” pode ser considerado como um conjunto de efeitos ou 

mecanismos que ocorrem não só no audiovisual, como também na vida real. Os movimentos 

executados pelos atores como chorar, sorrir, brigar, amar, gritar são alguns exemplos. São 

movimentos ou reprodução de movimentos que não estão presos à tela, mas também estão 

                                                             
9 Consideramos que uma série de produtos culturais fazem parte do mundo do audiovisual. Entre eles: cinema, 

vídeos, novelas, animação, clipes, entre outros. Como o próprio nome sugere, o audiovisual é uma junção da 

imagem acompanhada pelo som. Ver mais em: HAGEMEYER, Rafael Rosa. História & Audiovisual. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2012. 
10

A modernização é definida como o processo de mudança econômica, social, cultural e política que geralmente 

ocorre em países subdesenvolvidos, na medida em que estes buscam ou se direcionam para padrões mais 

avançados. O conceito foi estudado e definido nas teorias sociológicas norte-americanas do pós-guerra que 

partem de uma referência a uma dicotomia entre dois pólos extremos ou dois tipos ideais: de um lado, a 

sociedade tradicional, também chamada de rural e subdesenvolvida e, do outro lado, a sociedade moderna, 

urbana, industrial e desenvolvida. Ver mais em: SILVIA, Benedicto (Coordenador). Dicionário de Ciências 

Sociais. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1986, p.477-478. 
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presentes no cotidiano. Já o “efeito de real” faz uso de um forte efeito de realidade, tendo por 

objetivo induzir o telespectador à ideia de que o que está passando na frente da “tela” 

realmente aconteceu como narrado (ROSSINI, 2006:118).  

Tais efeitos citados acima já eram utilizados como técnicas para elaboração nas obras 

de arte renascentistas. A capacidade de um artista em produzir a ilusão dos efeitos de 

realidade era um dos critérios de julgamento do valor da sua obra de arte. Quanto mais “real”, 

mais apreciada e mais cara se tornava a obra (HAGEMEYER, 2012:67). 

O uso das imagens pelo ser humano foi uma das suas primeiras formas de 

comunicação. Basta pensarmos nos primeiros registros deixados nas cavernas pelos “homens 

primitivos”. A definição de “homem primitivo” aqui não faz nenhuma ligação deste com um 

estágio mais simples ou rude se comparado ao nosso. Assim, definimos por “estarem mais 

próximos do estado em que, num dado momento, emergiu a humanidade” (GOMBRICH, 

1999:39). 

Por mais que não se saiba ao certo o significado exato daquelas imagens, o que 

podemos concluir é que elas faziam parte do dia a dia dos nossos ancestrais, seja para 

expressar seus sentimentos, desejos, sonhos ou realidades. Muitos valores e traços da vida 

cotidiana estão gravados em afrescos, mosaicos, painéis e em outros meios que expressam 

cada sociedade em sua devida época. 

Com o passar do tempo e o desenvolvimento de transportes, como o trem, após o ano 

de 1600, por exemplo, o cotidiano ganhava uma nova velocidade. As cidades se desenvolviam 

e cada vez mais estavam movimentadas. O mundo ganhava outro ritmo e, por esse motivo, 

não estava sendo mais satisfatório representá-lo através das imagens estáticas. A observação 

das imagens se torna cada vez mais rápida. Só mesmo com a invenção da fotografia no século 

XIX é que estas imagens velozes acabam sendo captadas. Além disso, tal invenção favoreceu 

as bases para se criar o cinema e a TV (BURKE, 2006:166). 

A câmera do século XIX foi desenvolvida primeiramente na França e Grã-Bretanha e, 

posteriormente, nos Estados Unidos. Foi o pesquisador francês Joseph Nicéphore Niepce 

(1765-1833) o responsável por produzir uma primeira fotografia da vida através da 

heliografia. A heliografia era um processo fotográfico que dependia principalmente da luz 

solar. Apesar de Niepce ter informado à sociedade de Londres a sua mais nova descoberta, foi 

apenas no ano de 1827 que o seu então sócio Louis Daguerre (1787-1851) desenvolveu as 

primeiras imagens fotográficas mais precisas e chamou-as de “daguerreótipos” (BURKE, 

2006: 144). 
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No ano de 1861 a fotografia ganhava “cores” nas mãos do cientista James Clerk 

Maxwell (1831-1879). Nos anos iniciais da sua invenção, ter uma câmera fotográfica e uma 

fotografia era privilégios de poucos. Estas eram utilizadas principalmente por políticos e pela 

realeza como símbolo de poder. Mas a partir da década de 1870, tais meios já estavam mais 

acessíveis. Cada vez mais seus custos diminuíam e seu acesso tornava-se amplo. É só 

pensarmos na invenção do empreendedor norte-americano George Eastman (1854-1932) da 

câmera fotográfica “Kodak”. Esta podia ser transportada facilmente e manuseada por 

qualquer pessoa. 

Um século após a descoberta da fotografia, vem à tona o cinema, inicialmente com o 

nome de cinématographe
11

. Apesar desta invenção ser,  na maioria das vezes,  atribuída 

somente como uma iniciativa francesa dos irmãos Auguste Marie Louis Nicholas Lumière 

(1862-1954) e  Louis Jean Lumière (1864-1948), não podemos desprezar as inúmeras 

experiências realizadas para a transmissão das imagens em movimento que culminaram no 

que conhecemos hoje como cinema (MASCARELLO, 2006:18). 

Na Alemanha, por exemplo, há registros anteriores aos irmãos Lumiére de projeções 

feitas pelos irmãos Skladanowski. Até mesmo na França, por volta de 1890, Leon Guillaume 

Bouly (1872-1932) já havia registrado o termo “cinematógrafo”, mas acabou não pagando a 

sua patente. Sem falar das tentativas dos chineses há milhares de anos em projetar sombras 

em paredes com imagens de animais e homens também em movimento (LUCENA, 2012:40). 

Cada vez mais esta necessidade de viver e registrar um mundo caracterizado pelo 

imediato e pela urgência aumentava. Lembremos que estamos falando de um recorte temporal 

em que o capitalismo se expandia cada vez mais e a comunicação à longa distância se tornava 

essencial. Artigos de luxo se tornavam necessidades. Alimentos e produtos recebiam marcas 

registradas e a propaganda era cada vez mais utilizada para lançar e vender produtos. As 

cidades cresciam e o movimento também. Bondes levavam e traziam pessoas a todo tempo. 

Foi nesse contexto de urbanização e industrialização que a televisão foi desenvolvida. 

O termo “televisão” foi utilizado pela primeira vez pelo cientista Constantin Perskyi 

(1854-1906) em julho de 1900. A definição é uma junção da palavra “tele” - significa “longe” 

em grego- e “videre”- designação latim significando “ver”. Além disso, “Televisão” também 

foi o título da tese lida por Perskyi no Congresso Internacional de Eletricidade, mesmo ano da 

                                                             
11 O nome Cinématographe deriva da junção dos vocabulário gregos “kinema” e “graphos”. O primeiro termo 

significando movimento e o segundo registrar, descrever ou escrever. Ver mais em: LUCENA, Simone. 

Educação e TV digital: situação e perspectiva. Maceió: EDUFAL, 2012, p.40. 
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invenção do termo. No ano de 1947 a sigla “TV” começa a ser utilizada para abreviar a 

palavra (XAVIER, 2000:11). 

Os primeiros televisores foram colocados à venda no final da década de 1920. Porém, 

mesmo surgindo no século XX, este veículo de comunicação estava sendo almejado e 

planejado bem antes do cinema. No ano de 1884 o pesquisador alemão Paul Nipkow (1860-

1940) desenvolveu o primeiro modelo do que mais tarde seria conhecido como TV 

(LUCENA, 2012: 43). Para Peter Burke, a “televisão já havia se tornado uma realidade de 

fato quando uma peça de Pirandello foi televisionada em julho de 1930” (BURKE, 2006: 

178). 

Antes de qualquer análise sobre este mais novo meio de comunicação, entendemos 

que a televisão é uma técnica de produção de imagens em movimento acompanhada pelo som. 

Diferencia-se do rádio pela sua capacidade de gerar imagens e da fotografia pela presença do 

som e da imagem em movimento. Do cinema se diferencia principalmente por sua forma de 

veiculação, ou seja, à distância, para múltiplos aparelhos receptores e de forma imediata 

(FRANÇA, 2006: 19).  

Quando a Segunda Guerra teve início, no ano de 1939, os aparelhos de TV Philips já 

estavam no mercado da Holanda e Grã-Bretanha. Nesse mesmo ano a TV também já estava 

sendo apresentada publicamente na Feira Mundial de Nova York, na qual o então presidente 

dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), chegou a discursar. Ele foi o 

primeiro presidente a fazer um discurso transmitido pela TV. Mas, mesmo assim, a televisão 

ainda não era motivo de tanto entusiasmo se comparada ao rádio e ao cinema. Acreditava-se 

que este meio de comunicação ficaria restrito apenas às classes altas. Entre os anos de 1947 e 

1952 tal ideia mostrou-se incorreta (BURKE, 2006:233). 

Nesta mesma época já era notável o destronamento do rádio pela TV. Entretanto, não 

nos interessa aqui fazer sobreposição ou medir a importância entre tais meios de 

comunicação. Sabemos que mesmo com a ascensão da televisão, o rádio continuou fazendo 

parte da vida privada. Segundo Antoine Prost, em seu trabalho intitulado “Fronteiras e 

espaços do privado”, o “espetáculo familiar da TV é complementado pela escuta individual do 

rádio e juntos esses dois meios de comunicação são capazes de ocupar todo o tempo da vida 

privada” (PROST, 2009:127). 

Crescia cada vez mais a venda de aparelhos televisivos. Em 1952 já havia 20 milhões 

de aparelhos em uso e mais de um terço da população norte-americana possuía um. A 

incorporação do transistor na TV também permitiu a redução no seu peso, volume e preço. A 
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organização e transmissão da televisão comercial nos Estados Unidos se baseavam em uma 

grade de horário predominantemente comercial, que girava em torno do modelo de família 

norte-americano. 

Mas o modelo de família norte-americano ou o chamado American Way of Life não 

ficou restrito a organização das programações televisivas deste país. O American Way of Life 

foi exportado para diversos países, assim também como a divisão da programação televisiva 

estadunidense. A divisão foi estabelecida da seguinte maneira: a manhã era voltada para as 

donas de casa, tarde para as crianças, fim da tarde aos idosos e a noite, o chamado “horário 

nobre”, era direcionado aos homens. No decorrer dos anos, muitas modificações ocorreram 

em relação à programação da TV, com exceção aos inúmeros anúncios e propagandas nos 

intervalos de cada programa.  

 A expressão “horário nobre” foi utilizada pela primeira vez no Brasil pelo jornalista e 

apresentador Hilton Gomes
12

 (1924-1999), para fazer referência a um horário considerado de 

primeira qualidade. Tal horário é compreendido geralmente entre as 19 e 22 horas, quando a 

audiência está em alta. Por este motivo, cada segundo comercial veiculado a este período é 

consideravelmente mais caro, já que o índice de telespectadores geralmente é maior.
13

 

Desta forma, destacamos aqui a função da TV na distribuição massiva de informações 

de forma instantânea aos mais variados telespectadores do mundo. Por este motivo, ela pode 

ser considerada um meio democrático, pois atinge um amplo público indistintamente. Como 

observou Gilles Lipovetsky, pela primeira vez há uma difusão de cultura não mais apenas 

produzida e direcionada a uma elite social e intelectual, mas para todo o mundo, sem 

fronteiras de país nem de classes. Trata-se, então, de divertir, dar prazer, permitir uma evasão 

fácil e acessível a todos, sem que para isso seja necessário uma formação, referência cultural e 

erudita (LIPOVETSKY, 2011:71-72). 

Sua característica heterogênea não se restringe apenas à diversidade de seu público ou 

dos seus programas, mas também com o modo em que estes são construídos. Se pensarmos 

em uma telenovela, por exemplo, devemos levar em consideração as diversas “marcas” 

                                                             
12

Hilton Gomes de Souza nasceu no dia 23 de maio de 1924 na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de ser 

chamado por muitos de jornalista, este não chegou a cursar a faculdade de jornalismo, pois, segundo ele, ainda 

não existia. Começou inicialmente trabalhando em uma agência de propaganda redigindo textos para rádio e 
televisão. Em 1951 já estava trabalhando na rádio Tupi e posteriormente também fez parte da TV Excelsior. 

Nesta ele foi representando o telejornalismo e chegou a fazer a cobertura do assassinato de John Kennedy. 

Narrou todo o acontecimento pelo rádio e, assim que retornou, tornou-se um profissional consagrado sendo 

transferido para a Rede Globo. Hilton Gomes faleceu em 17 de outubro de 1999. Ver mais informações 

disponíveis em: http://www.museudatv.com.br/biografias/Hilton%20Gomes.htm. Acesso em: 30 Set. 2013. 
13

Ver mais em: RIXA, Ricardo. Almanaque da TV: 50 anos de memória e informação. Rio de Janeiro: Editora 

Objetiva, 2000. 
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deixadas pelo autor, diretor, atores e entre outras funções que contribuíram na construção do 

produto. 

Enquanto a televisão ganhava cada vez mais popularidade, levando aos lares sua 

diversidade de opções, o público do cinema entrava em declínio.  A reação tomada pelos 

empresários do cinema, a fim de ameaçar a nova concorrência, foi a de fazer com que a TV se 

tornasse um meio de comunicação pago. Entretanto, tal iniciativa não obteve sucesso. 

Consequentemente, uma das primeiras medidas tomadas pelos empresários do cinema para 

amenizar a situação foi a venda de filmes para as empresas de TV. 

Podemos citar como exemplo do receio entre os empresários do cinema diante do 

avanço da TV, a entrevista publicada pela Veja, em 30 de abril de 1975, com o diretor francês 

Louis Malle (1932-1995). Ao falar sobre sua mais recente produção, o filme Lacombe Lucien 

(lançado em 1974), Malle afirmou que “se a TV continuar com sua política de exibição de 

filmes, há um grande risco do cinema ser assassinado pela TV”
14

. 

Enquanto o receio do cinema ser esquecido crescia, os avanços tecnológicos voltados 

para a TV também continuavam em movimento. Um exemplo de tecnologia que beneficiou 

muito a TV foi o desenvolvimento do videotape magnético. A partir de então, a transmissão 

dos programas televisivos a qualquer tempo e em qualquer lugar tornou-se possível. Em 1960, 

mais de noventa países tinham estações de TV e a audiência global crescia em um ritmo 

acelerado. Com isso, as discussões sobre a função social da TV se acirravam cada vez mais. A 

maioria das críticas estava direcionada para uma “demonização” da TV, sendo apresentada 

como um aparelho de distorção de notícias e conteúdos. Esta passou a ser apresentada como 

má influência ao comportamento do adolescente e da criança (BURKE, 2006: 244).  

A partir de então, alguns países como o Canadá buscaram medidas preventivas para a 

utilização da TV. Nos Estados Unidos, em 1968, vigorava um novo código da Motion Picture 

Association of America e juntamente surgia o “chip violência”, ou seja, um dispositivo 

eletrônico que era instalado nos aparelhos e servia para identificar programações consideradas 

impróprias para crianças. Apesar desta invenção ser considerada inconstitucional pela 

Suprema Corte em 1977, alegando o desrespeito à liberdade de expressão, esta foi utilizada 

por um bom tempo. Outra saída para classificar e delimitar os programas foi a criação de uma 

programação específica para o público infantil, como a famosa série televisiva “Vila 

Sésamo”. 

                                                             
14

 Informações disponíveis em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acesso em: 17 Abr. 2014.  
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A preocupação de alguns países no controle de programas televisivos fica evidente 

quando entendemos o próprio conceito destes. Para Vera França, os programas televisivos 

“são narrativas que refletem e constroem imagens, representações e valores sociais” 

(FRANÇA, 2006: 10). Além destas influências, devemos lembrar que estes ainda apresentam 

diferentes enredos e atores sociais que acabam gerando identificação com o telespectador. 

 

1.2- A consolidação da TV e a invasão ao ambiente privado 

Considerada um dos meios de comunicação mais revolucionários do século XX, a TV 

chegava aos lares das famílias modificando profundamente o dia a dia e fazendo parte do 

cotidiano das mesmas. O que antes seria possível somente nas salas de cinema, este contato 

com a imagem em movimento agora estava presente nos lares de inúmeros cidadãos pelo 

mundo.  

A TV chegava aos poucos aos ambientes domésticos e privados. Em um primeiro 

momento ficava reservada às salas. Depois, invadiu outros cômodos como cozinha e quartos, 

até chegar a ter um ambiente dedicado apenas à sua apreciação: as salas de TV. Sua presença 

também chegava às repartições públicas: salas de esperas de consultórios, hospitais, 

restaurantes, academias, bares, entre outros. Mas sua atuação na esfera privada continua sendo 

a mais marcante. 

Esta acessibilidade marcada pela presença da TV pode ser considerada uma notável 

diferença entre esta e as salas de cinema. Outras distinções entre os cinemas e as televisões 

foram ressaltadas por Hagemeyer, como a própria natureza da TV que preza “pela novidade 

da informação, pelo ineditismo e pelo apelo constante de atenção que determinam seu 

conteúdo” (HAGEMEYER, 2012:89).  

Além disso, a linguagem televisiva é frequentemente fragmentada pelos comerciais, o 

que ocasiona o chamado zapping. O termo se refere ao movimento incansável de troca de 

canais pelo telespectador entre uma programação e outra. Esta mudança contínua de canais foi 

facilitada principalmente após a invenção do controle remoto. Sendo assim, esta busca 

persistente de canais por parte do telespectador demonstra que a sua atitude perante a TV não 

é passiva.  

O zapping é um exemplo de interlocução, pois o telespectador, apesar de receber uma 

programação pronta, é quem monta e escolhe a sua.  Ou seja, é ele quem estabelece o que será 

assistido. Tudo isso nos mostra que a TV orienta para o que será transmitido, mas não 

determina a maneira como será utilizada (FRANÇA, 2006: 27). Assim como afirmou 
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Marshall McLuhan, a comunicação é uma comunicação em todo o processo, ou seja, esta 

“não pode ser considerada uma simples cápsula ou pílula produzida de um lado e consumida 

do outro” (McLUHAN, 2000:161).  

Michel de Certeau também problematizou esta “recepção” dos telespectadores ou 

consumidores das mídias. Em A invenção do cotidiano, o autor afirma que o próprio nome 

“consumidor” e o seu significado, ou seja, aquele que apenas consome, não deve ser 

interpretado como tal. Para ele, a análise das imagens difundidas pela televisão deve ser 

completada pelo estudo daquilo que o consumidor cultural fabrica durante as horas que se 

encontra na frente das imagens em movimento (CERTEAU, 2008:39). Ainda relata que o 

telespectador não é apenas um puro receptor, mas autor dos programas de TV que o mesmo 

assiste, pois as programações são feitas e pensadas na demanda social e na especificidade de 

cada público.  

Outro exemplo “mais concreto” da interação e participação ativa do telespectador com 

a programação televisiva foi o uso do controle remoto. A inserção do controle remoto não só 

proporcionou maior interação do telespectador com o meio de comunicação, como também 

modificou a forma como as pessoas assistiam a TV. A empresa Zenith Radio Corporation 

desenvolveu, na década de 1950, o primeiro controle remoto. Este ainda era muito simples e 

pouco prático, já que era ligado a TV por um fio. Cinco anos depois ele foi aperfeiçoado, mas 

possuía apenas a opção ligar/desligar. Após algum tempo, outros modelos foram criados e 

aperfeiçoados até chegar ao controle remoto que conhecemos hoje, através do qual realizamos 

o zapping entre os canais de TV. Além de praticidade e comodidade, este utensílio 

proporcionou ao telespectador maior interatividade.  

Outro avanço tecnológico que beneficiou também no desenvolvimento de programas 

televisivos foi a criação do videotape, pois possibilitou a gravação dos gêneros televisivos. O 

primeiro videotape que se tem notícia foi patenteado em 1956 nos Estados Unidos pela Ampex 

Corporation. Em 1960, a Philips lançou o sistema cassete para gravação de vídeos e só em 

1972 é que o primeiro gravador de viodecassete para uso doméstico estava no mercado. A 

possibilidade de gravação dos programas em fitas, além de proporcionar a reapresentação dos 

mesmos, também impulsionou o desenvolvimento do trabalho de pós-produção ou também 

conhecido como edição de vídeo (LUCENA, 2012:57). 

Todos estes avanços que acompanharam e acompanham o desenvolvimento da 

televisão não devem ser pensados apenas como determinismos tecnológicos. Tais progressos 

só foram possíveis graças ao desenvolvimento e as modificações impostas pela sociedade. O 
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fato da televisão ser considerada o veículo de informação mais utilizado pelos brasileiros não 

é um simples acaso.  Antes de mais nada, representa uma demanda social. Sendo assim, este 

“novo tempo” ou este tempo presente chegou de formas e ritmos diferentes em cada canto do 

mundo.
15

 

No ano em que a TV foi inaugurada no Brasil, em 1950, havia apenas mil receptores 

de TV no país. Dez anos após, a Associação Brasileira de Indústria Elétrica (ABINEE) 

computava cerca de 621.919 unidades. No ano de 1972, as famílias brasileiras já possuíam em 

suas casas mais televisores do que geladeiras, por exemplo. Segundo pesquisa realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o censo do ano de 1970 apontava 

aproximadamente 4.250.404 vendas de TVs. Em 1980 foram 14.142.924 e no ano de 1991 

cerca de 27.650.179 aparelhos televisivos estavam presentes no Brasil.
16

 No ano de 1990 a 

TV apareceu como o aparelho eletrodoméstico mais vendido no país (XAVIER, 2000:164). 

A primeira emissora de televisão instalada no Brasil foi a TV Tupi de São Paulo, na 

década de 1950, fundada pelo empresário e jornalista Assis Chateaubriand (1892-1968).
17

 O 

mesmo também foi responsável por instalar em 1951 a TV Tupi no Rio de Janeiro. Mais 

tarde, foi a vez do advogado e também empresário Paulo Machado de Carvalho (1901-1992) 

instalar a TV Record, no ano de 1953 em São Paulo e em 1955 no Rio de Janeiro. 

Observamos então que os maiores centros urbanos do país - Rio e São Paulo - formavam os 

grandes pólos difusores de programas para todo o Brasil (HAMBURGER, 1998:444). 

Nos primeiros meses da presença da Televisão no Brasil o prejuízo foi grande. Além 

dos poucos aparelhos espalhados por São Paulo e Rio de Janeiro, os investimentos 

publicitários eram mínimos. Enquanto a perda financeira se fazia presente na TV, “o 
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Ver mais informações sobre a chegada da televisão em: RIXA, Ricardo. Almanaque da TV: 50 anos de 

memória e informação. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2000; KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia- 

estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o pós-moderno. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2001; 

BURKE, Peter. Testemunha Ocular: história e imagem. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004; LUCENA, Simone. 

Educação e TV Digital: situação e perspectivas. Maceió: EDUFAL, 2012. 
16

Informações disponíveis em: http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso em: 05 Set. 2013. 
17

 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo nasceu no dia 04-10-1892 em Umbuzeiro, na Paraíba. 
Até seus dez anos de idade ainda era analfabeto. Mas, aos 14 já escrevia classificados na redação da Gazeta do 

Norte, em Recife. Foi aprendiz de repórter no diário O Pernambuco e formou-se em Direito no ano de 1913. 

Com 25 anos de idade mudou-se para o Rio de Janeiro onde foi convidado para dirigir e orientar o Jornal do 

Brasil. Em 1924 comprou o Jornal do Brasil e iniciou seu “império na comunicação”. No ano de 1952 elegeu-se 

senador da Paraíba. Dois anos depois, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras e em 1957 ocupava o 

cargo de embaixador do Brasil na Inglaterra. Além de ser responsável pela inauguração da TV Tupi em São 

Paulo, também esteve à frente do lançamento da Revista O Cruzeiro, em 1928. No ano de 1968 Assis 

Chateaubriand faleceu deixando três filhos. Ver mais em: RIXA, Ricardo. Almanaque da TV: 50 anos de 

memória e informação. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2000, p.256-257. 
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faturamento dos jornais e emissoras de rádios dos Diários Associados servia para pagar o 

rombo da TV Tupi” (XAVIER, 2000:25). Mesmo assim, Assis Chateaubriand não 

desanimava e acreditava que um dia a TV pagaria o prejuízo deixado pelo rádio e pelos 

jornais. Ele estava certo.  

Podemos entender o desenvolvimento da televisão brasileira dividindo em três fases 

principais ou períodos: anos 1950, 1960 e 1970. Nos anos de 1950, quando a TV chegou ao 

Brasil, esta se encontrava ainda em processo de formação. É nesta fase que surgem as 

experiências realizadas pelas primeiras emissoras: TV Tupi São Paulo, TV Paulista, TV 

Record e TV Rio. Já no ano de 1960 a TV iniciou um novo ritmo, o ritmo de popularização. 

Segundo a obra História da Televisão no Brasil, foi neste período que houve um aumento de 

telespectadores de classes populares e, consequentemente, produção de programas 

direcionados a este público. A televisão que antes era considerada um artigo de luxo, torna-se 

acessível cada vez mais. Nesta época novas emissoras “entraram em cena”. Foram elas: TV 

Bandeirantes, Excelsior e Rede Globo.  

Os anos de 1960 ainda é colocado como um momento-chave para a televisão 

brasileira. Algumas práticas de “como fazer televisão” foram consolidadas, assim como outras 

foram esquecidas ou adaptadas a esta nova mídia. Programas começaram a ser pensados 

exclusivamente para a televisão, passando também a ter um público diferenciado do cinema 

ou do rádio (RIBEIRO, 2010:59).  

O ano 1970 foi considerado o tempo de modernização da TV brasileira. Sua 

modernização se deu, principalmente, não só pelo projeto do regime civil-militar na 

integração nacional do Estado autoritário, como também pela necessidade mercadológica de 

renovação. Administração, programação, produção e até mesmo o quadro de profissionais 

televisivos foram mudados. Devido às pretensões de integração nacional pela comunicação, 

os militares escolheram a televisão como estratégia nesse processo. Se de um lado tivemos o 

interesse dos militares na unificação do país, do outro lado os “homens da mídia” também 

vislumbravam uma integração, não necessariamente nacional, mas do mercado de consumo 

(RIBEIRO, 2010:116).  

Ainda sobre este período considerado de “modernização” da TV brasileira, 

lembraremos um pouco sobre qual a definição do conceito de “modernidade” que se tinha nos 

anos de 1960 e 1970 (época da ditadura civil-militar). A ideia de modernidade estava 

associada ao desenvolvimento. Porém, acreditava-se que este crescimento econômico teria 
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como consequência “natural” a democratização política. Sendo assim, a democracia se 

apresenta como um subproduto da modernização.  

Sabemos muito bem que a ausência de democracia é um aspecto marcante em 

qualquer ditadura, entretanto, a palavra democratização era utilizada em outro sentindo. A 

ideia era a seguinte: a TV passa a ser vista como símbolo de modernidade, desenvolvimento e 

democracia na medida em que disponibilizava programações e escolhas para qualquer nível 

social. Além disso, o governo pensava e repassava ao público o pensamento de que “se somos 

capazes de consumir o mesmo que os desenvolvidos é porque definitivamente nos 

desenvolvemos” (MARTÍN-BARBERO, 2009:253). 

Modernização e jogo de adequação de interesses entre o governo e os empresários da 

TV à parte, sabemos que as restrições estabelecidas no Brasil no início de 1964 e nos anos de 

1970 pelos militares sempre estiveram presentes. Desta forma, os militares investiram na 

infraestrutura televisiva, mas também estabeleceram regulamentações, políticas culturais 

normativas e uma forte censura em todas as programações. Tal controle nos programas de TV 

se dava porque muitos acreditavam no forte poder de alienação que este aparelho possuía. 

Aqui notamos claramente o papel de apoio político que também foi desempenhado pela 

televisão (HAMBURGER, 1998:454). 

 

1.3- Usos e Abusos: Funções desempenhadas pela TV 

As inúmeras inovações tecnológicas nos meios de comunicação foram acompanhadas 

por uma proliferação de teorias que buscavam entender a sociedade e a cultura 

contemporâneas. Na busca de um melhor entendimento sobre a “influência” dos meios de 

comunicação no comportamento humano, o conceito de “indústria cultural” foi pensado 

(KELLNER, 2001: 27).  

A expressão “indústria cultural” aparece pela primeira vez no ano de 1947, na 

publicação de um livro intitulado “A Dialética do Esclarecimento”, tendo como autores 

Theodor W. Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973). Esta definição foi 

formulada por tais autores ao observarem o comportamento das pessoas perante o uso dos 

meios de comunicação que já se faziam presentes naquela época. 

Ambos os autores consideram que a chamada “indústria cultural” impede a formação 

de indivíduos autônomos e independentes, capazes de julgar e tomar decisões 

conscientemente. Sendo assim, para eles, o elemento mais prezado no ser humano, o 

esclarecimento, é afetado pelos meios de comunicação. O conceito de “esclarecimento” tange 
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a ideia de “livrar os homens do medo”, dissolvendo os mitos e substituindo a imaginação pelo 

saber. Sendo assim, a superioridade do homem está no seu saber e no seu esclarecimento 

(ADORNO-HORKHEIMER, 1985:19).  

Acreditavam ainda que a indústria cultural impedia a consciência das massas e 

instaurava uma mecanização nos homens. Diante das novas invenções e dos novos meios de 

comunicação, o ser humano é colocado como vítima da dominação técnica. Este é 

apresentado como um mero consumidor e objeto da própria indústria. Além disso, afirmavam 

que o “progresso transformou-se em poderoso instrumento utilizado pela indústria cultural 

para conter o desenvolvimento da consciência das massas” (ADORNO, 1996: 08). 

O resultado das reflexões feitas por Adorno e Horkheimer indicava que os produtos da 

indústria cultural promoviam um comportamento de alienação nas pessoas que faziam uso 

destes. A própria dinâmica do cinema e da televisão, em reproduzir e “jogar” várias imagens e 

informações ao mesmo tempo, foi considerada por eles uma estratégia destes meios para que 

o telespectador não tivesse tempo suficiente para pensar ou raciocinar sobre o que estava 

vendo ou ouvindo. Aqui notamos que o ser humano é apresentado com um comportamento 

totalmente passivo, tornando-se alienado (ADORNO-HORKHEIMER, 1985:113).  

Foi acreditando nesta passividade do ser humano diante da TV que a ditadura militar, 

e demais períodos marcados pela repressão, censuraram e temiam tanto os meios de 

comunicação. Logo ficou notável a influência da TV na modelagem de comportamentos 

políticos e, consequentemente, os governantes começaram a responsabilizar os meios de 

comunicação pelos comportamentos resistentes encontrados. Entretanto, devemos ter cautela 

nesta relação entre televisão e comportamentos humanos.  

Jean-Noël Jeanneney, um dos principais estudiosos sobre audiovisual, relata que por 

muito tempo na França os estudiosos se preocuparam apenas em avaliar se existia ou não a 

influência política da TV. Os estudos voltados para as mídias giravam em torno de uma 

pergunta: os meios de comunicação influenciavam na opinião pública? Ora, a resposta era 

óbvia para ele, pois não podemos negar a influência que a imprensa desempenha na evolução 

comportamental (JEANNENEY, 2003:215). 

Por outro lado, os meios de comunicação, neste caso mais especificamente a televisão, 

não devem ser julgados como principais responsáveis pelos atos humanos. Lembremos aqui 

que a própria TV e demais tecnologias foram pensadas e desenvolvidas por causa da própria 

demanda social, e não o contrário. Além disso, tais “máquinas” são operadas por seres 

humanos. Daí a importância de não se pensar apenas os meios de comunicação em si. 
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Segundo Jenneney, é refletindo sobre o interior destes estabelecimentos, ou seja, o dia a dia 

de um jornal, de uma rádio ou da TV, que entendemos também a vida política de um país, por 

exemplo (JEANNENEY, 2003:225). 

A TV apresentou-se como mais uma ferramenta na qual a política chegou aos lares, ou 

seja, assuntos públicos adentravam cada vez mais o espaço privado. Isso ocorreu quando 

alguns dirigentes de TV começaram a perceber bons índices de audiências em programas 

televisivos que colocavam como principal tema a “política”. Após detectar um grande número 

de telespectadores durante as campanhas eleitorais em novembro de 1974, a Rede Globo 

inseriu em sua grade de programas, em 1975, uma série intitulada “Satiricom”.
18

 Dentro desta 

havia um quadro destinado à sátira política.
19

 

A própria personagem do homem político começa a ser moldada através dos 

televisores. Com uma boa aparência e um bom discurso televisionados, o candidato busca 

conquistar o maior público possível. Se até então seu único esforço era em se apresentar como 

um bom estadista, agora também se faz necessário mostrar que também é um bom pai de 

família. A busca pela divulgação das qualidades privadas em um homem público é constante. 

O público e o privado cada vez mais se mesclam e são apresentados sem fronteiras definidas 

(PROST, 2009:133). 

Ainda sobre a relação direta estabelecida entre a TV e a política, destacamos o seu 

lugar institucional. Assim como qualquer outro meio de comunicação, a televisão possui 

configurações técnicas e próprios padrões de funcionamento. Mas são o seu potencial e força 

perante a sociedade que lhe fazem estar sujeita não só às regulamentações, bem como 

acirradas disputas políticas pelo seu domínio. 

Por ser um empreendimento de alto custo, as centrais de produção ficam restritas 

àqueles que possuem capital financeiro e político necessários para sua manutenção. Por isto, 

ou seja, por tal controle, é que são gerados monopólios. Apesar das emissoras estarem 

classificadas como “públicas”, no sistema televisivo predomina o regime de propriedade 

privada.  

                                                             
18 Quadros e piadas curtas davam um tom humorístico ao programa, lançando um olhar crítico diante do 

comportamento humano. A série foi exibida em 02 de abril de 1973, 23 de setembro de 1974 e do dia 03 de 

março ao dia 20 de setembro de 1975. Satiricom foi dirigido por Paulo Araújo e João Lorêdo, e era exibido às 

segundas a partir das 21 horas. Informações disponíveis em: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/humor/satiricom/ficha-tecnica.htm. Acesso em: 17 

Abr. 2014.  
19

Informações disponíveis em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acesso em: 17 Abr. 2014.  

 



 

40 
 

Conforme a evolução da tecnologia, a presença da TV também se ampliou e cada vez 

mais se faz presente no cotidiano. Para uma maior aproximação com seu diversificado público 

e com o cotidiano, a “caixa mágica” recorreu e recorre a personagens retirados do espetáculo 

popular, principalmente nas telenovelas, e fornece um tom e um clima coloquial. Outros 

aspectos que lhe aproxima do dia a dia é o seu boom de informação que também condiz com a 

“imediatez” do cotidiano (MARTÍN-BARBERO, 2009:297). 

A televisão que antes tinha como maior funcionalidade a transmissão de imagens e 

informações para todo o mundo, agora também passa a fabricar seu próprio universo, seja na 

criação de cenários ou de trilhas sonoras. Universo este que é caracterizado como 

“multifacetado”. São vários aspectos (sociais, econômicos, culturais, políticos, editoriais), 

tipos (comercial, aberta, a cabo, estatal) e gêneros (jornalismo, dramaturgia e entretenimento) 

que formam a televisão. Por estes motivos, o estudo da TV no Brasil também deve levar em 

consideração o seu caráter multifacetado. Ana Paula Goulard Ribeiro chega a afirmar que um 

dos problemas de escassez de estudos sobre a TV brasileira reside na sua diversidade 

(RIBEIRO, 2010:08). 

A televisão é um meio de comunicação que ganha novas roupagens e vem se recriando 

continuamente desde o seu surgimento. E desde o seu “nascimento” ela também foi sendo 

alvo de muitas pesquisas. Para Vera França, seus estudos podem ser divididos em três grandes 

tendências: relação entre TV e sociedade, análise técnica da sua linguagem e observações de 

programas específicos (FRANÇA, 2006: 14).  

A primeira tendência busca identificar qual o seu papel desempenhado na sociedade e 

quais são os efeitos da sua atuação. Aqui ela é enquadrada como um dos principais meios no 

processo de massificação de informação e imagens, tornando-se “carro-chefe” da indústria 

cultural se comparada ao cinema, rádio ou fotografia. A segunda tendência tem como foco os 

estudos voltados para a estética, as imagens e os meios visuais. São trabalhados 

principalmente os modos operatórios e da configuração técnica do meio. O último estudo faz 

parte daqueles trabalhos em que o principal foco é a análise de programas específicos. Estes 

fogem de uma abordagem mais ampla e totalizante. No Brasil destacam-se os estudos para das 

telenovelas. 

Entre algumas utilidades desempenhadas pela televisão está sua função social em 

produzir e disseminar informações, mas também promover a sociabilidade entre os 

indivíduos. É só pensarmos na reunião de família e amigos para assistir um filme ou qualquer 

evento esportivo. Mas também mesmo assistida individualmente ela ainda continua 
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promovendo a sociabilização, no momento em que gera discussões sobre seus programas, ou 

seja, provoca assuntos e conversas cotidianas.  Ao mesmo tempo em que representa um 

momento de lazer, a TV também pode ser utilizada em intervalos de descanso.  

Muitas vezes o aparelho televisivo fica ligado o dia inteiro sem que nenhuma pessoa 

esteja à sua frente. O aparelho “fala sozinho”, mas as pessoas permanecem com os mesmos 

ligados apenas “para fazer barulho, para dar vida ao lar, para substituir uma companhia 

ausente com que se pretendia dialogar” (MARCONDES FILHO, 1998:09). Mas, mesmo não 

vendo as imagens transmitidas pela TV, o telespectador ainda pode acompanhar toda a 

programação apenas ouvindo.  

A TV também tem sua função identitária no momento em que fornece referências 

comuns aos mais variados telespectadores. Quando uma telenovela mostra vários cenários que 

mesclam as mansões com as favelas, a zona norte com a zona sul, o espaço urbano com o 

rural, e os mais variados sotaques, sua intenção é atingir e conquistar o mais amplo público 

possível não só em todo o Brasil, como também no mundo. 

Na tentativa de reproduzir, na maioria das vezes, acontecimentos reais, ou seja, nesta 

extensão da TV para o mundo real, sua função de criar identidades e de aproximação com o 

telespectador se acentua. Fica claro que um dos objetivos da televisão é justamente fazer com 

que o mundo de fora se torne um prolongamento daquele que se acaba de ver na “tela” 

(McLUHAN, 2000:175). O próprio Marshall McLuhan afirmou que, com a chegada não só da 

TV, como dos demais meios audiovisuais, o mundo se tornou sem fronteiras, uma espécie de 

“aldeia global”. Cada vez mais é crescente o número de pessoas que se reúnem “para escutar 

os sons e ver as imagens que constituem uma base comum de informação, de conhecimento e 

de diversão” (LIPOVETSKY, 2011:75).  

 Ainda neste raciocínio de “aldeia global” proporcionada pela televisão e as demais 

mídias, temos ainda o conceito de “cultura mundo” que também é uma consequência desta 

integração pelos meios de comunicação. O conceito de “cultura mundo” foi discutido por 

Gilles Lipovetsky. Segundo o autor, esta nova cultura põe fim à separação entre cultura e 

economia, já que há uma absorção da cultura pelo setor econômico. É uma cultura que não 

mais se baseia “no mundo das artes e das letras”, ou seja, não mais se restringe às pessoas 

letradas ou instruídas. Esta cultura comunica a um conjunto indiferenciado de indivíduos os 

mesmo conteúdos que são recebidos no mesmo instante por todos. Nos “tempos da cultura-

mundo, também chamado de ‘hiper-capitalismo globalizado’, a cultura torna-se mundo de 
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marcas e de consumo e o mundo mercantil torna-se, mais ou menos, cultural” 

(LIPOVETSKY, 2011:69).  

 A televisão se insere e divulga essa “cultura-mundo” na medida em que é considerada 

um modelo cultural que se estabeleceu marcando o “triunfo da velocidade, do instantâneo, do 

furo, da publicidade, do divertimento permanente e estável”. Cultura “mosaico, do 

fragmentário, cultura do zapping, do descontínuo, partilhada por todos os homens, modelando 

sua apreensão do mundo, reunindo-os à mesma linguagem” (LIPOVETSKY, 2011:75). 

Além da característica “agregadora” da TV, esta pode desempenhar também uma 

função de justiça. Isso ocorre a partir do momento em que oferece telejornais ou programas 

que condenam ou divulgam possíveis criminosos para a sociedade. Ainda aqui ressaltamos 

também a “violência televisionada”. Os espectadores acabam acompanhando em tempo real 

as cenas violentas em todo o mundo. A TV “apresenta violências reais, não fictícias: os 

telespectadores acompanham atentamente uma emissão dedicada aos atos violentos” 

(GENDROT, 2009: 509). 

Lembremos também o seu estímulo ao consumo a partir do momento que dissemina 

produtos e “dita a moda”. Além disso, estimula a busca por um corpo ideal magro e 

esculpido- por meio não só de imagens de modelos, como também nas propagandas de 

produtos light e diet. Mas nem sempre foi assim, já que padrões de beleza são modificados no 

decorrer do tempo.  

Com o passar dos anos, o rosto fino e a magreza eram elementos impostos de “baixo 

para cima”, ou seja, foi inicialmente uma criação das elites sociais.  Já no século XX, a 

estética da magreza foi freneticamente disseminada pela TV e a obesidade passou a ser uma 

doença (VINCENT, 2009:285). 

Aqui também podemos lembrar da sua função em disseminar os cuidados e 

higienizações com o corpo. O simples fato de vender xampu ou cremes dentais acaba 

estimulando atos considerados higiênicos como lavar os cabelos e escovar os dentes. 

Segundo Antoine Prost esta invasão da publicidade na vida privada, juntamente com 

alguns objetos de consumo, acabaram veiculando um novo modo de vida e uma nova ética 

social. Podemos afirmar que a publicidade acaba modelando a vida cotidiana da sociedade 

(PROST, 2009:129-130). Além disso, ainda não podemos esquecer da contribuição 

publicitária na difusão de uma disciplinarização dos corpos e moralização das condutas, 

principalmente em governos ditatoriais (MAYNARD, 2011:134).  
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As propagandas ou a publicidade também foram fundamentais para o desenvolvimento 

do audiovisual. A relação entre ambos gerou “frutos proveitosos”. De um lado, a publicidade, 

na grande maioria das vezes depende da TV para sua repercussão. Do outro lado, a TV faz 

uso dos recursos financeiros advindos dos comerciais. A utilização destes de forma 

descontraída e com uma linguagem coloquial e acessível acaba aproximando ainda mais o 

telespectador. Busca cada vez mais uma aproximação e familiarização com a vida cotidiana 

(VINCENT, 2009:120). 

Vimos aqui que o desenvolvimento da televisão afetou diretamente a sociedade, a 

economia e também a política. Na economia, criou sedutoras formas culturais que acabaram 

modelando a demanda dos consumidores, produzindo novas necessidades de consumo. Uma 

nova espécie de política foi criada, na qual esta fica cada vez mais próxima do indivíduo, ou 

seja, cada vez mais assuntos políticos são discutidos na vida privada. Na esfera social, as 

imagens produzidas acabam orientando a massa para os novos valores e comportamentos que 

devem ser seguidos (KELLNER, 2001: 29). 

Todas estas funções desempenhadas pela TV acabam gerando algumas críticas para 

este meio de comunicação. A televisão é apontada como arma ou suporte de vinculação 

ideológica, excesso de informações que não promovem a reflexão, além da baixa qualidade 

nos vários tipos de entretenimento. Porém, tais críticas acabam se tornando simplistas, pois, 

como já demonstramos, a sua relação com “quem está do outro lado” é muito mais complexa 

do que uma simples transmissão. Além disso, aqui também reside uma dicotomia errônea: 

onde a reflexão é apresentada no lado oposto ao entretenimento. 

É certo que a mídia tem como uma das suas finalidades a produção e difusão de 

inúmeros acontecimentos. Porém, esta tomada de consciência acaba revelando pontos 

positivos e negativos. A vantagem na massificação da informação reside no seu alcance de 

forma imediata. Mas, ao mesmo tempo, a comunicação acontece de uma só vez. Cabe ao 

indivíduo, em meio a essa avalanche de informações, “manter um mínimo de distância 

reflexiva e crítica para compreender seu real sentido” (DOSSE, 2013: 263). 

Como vimos, o desenvolvimento de novas tecnologias produz vantagens e 

desvantagens. No mesmo momento em que estas auxiliam na difusão de informações e no 

conhecimento de outras culturas, elas também podem proporcionar novas formas de 

vigilância e controle. Sua forma de controle social se faz presente “por meio de técnicas de 

doutrinação e manipulação mais eficientes” (KELLNER, 2001:26). Basta pensarmos na 

utilização dos meios de comunicação em momentos de ditaduras.  
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Diante deste boom da informação e de suas vantagens e desvantagens, o historiador 

deve desempenhar uma dupla tarefa: analisar o acontecimento e seus desdobramentos em si, 

mas também buscar compreender de que maneira a TV acabou transmitindo o mesmo e quais 

seus artifícios utilizados. Não me refiro aqui apenas aos eventos transmitidos pelo gênero 

televisivo chamado de telejornal, mas também àqueles que chegaram aos lares através de 

programas de entretenimentos.  

 

1.4- “Plim-Plim”: A Rede Globo e a Telenovela 

A telenovela é apontada como um dos principais gêneros que mais atribuíram destaque 

para algumas emissoras de TV. Entre estas, destacamos aqui a Rede Globo. Porém, o que vem 

a ser uma das principais emissoras do mundo chamada “Rede Globo”?  Como ocorreu o seu 

desenvolvimento e qual a sua importância no cenário televisivo? 

O pedido de concessão de um canal de televisão no Rio de Janeiro partiu do jornalista 

Roberto Marinho
20

 ainda na década de 1950. Apesar do então presidente Juscelino Kubistchek 

(1902-1976) conceder a criação da TV Globo em dezembro de 1957, apenas oito anos depois 

o projeto da emissora veio a se concretizar. A partir de 1962, a emissora foi erguida na Rua 

Von Martius
21

, número 22, bairro Jardim Botânico, onde antes funcionava o campo do 

Carioca Futebol Clube. 

Interessante observarmos o significado do nome da rua em que a Rede Globo foi 

erguida, com uma das funções que a emissora tentou desempenhar desde a sua fundação. De 

um lado temos o famoso botânico alemão Von Martius, que se destacou pelos seus estudos 

                                                             
20 Filho primogênito de Irineu Marinho e Francisca Pisana Marinho, Roberto Marinho, jornalista, nasceu na 

cidade do Rio de Janeiro em 03-12-1904. Em 1931 assume definitivamente o comando do jornal O Globo. Em 

1944 inaugurou a Rádio Globo, dando início ao que seria mais tarde conhecido como Organizações Globo. Foi 

diretor da Rádio Gráfica e Editora, mas só em 1957 recebeu do presidente Juscelino Kubitscheck a concessão de 

um canal de televisão na cidade do Rio de Janeiro. Em 1977, uma fundação em sua homenagem começou a 

funcionar, a Fundação Roberto Marinho. No ano de 1991 já fazia parte do ramo da TV por assinatura, 

inaugurando a Globosat. Recebeu um importante título internacional em 21-09-1992, quando a Midem 

Organization o considerou o “Homem do Ano”. Roberto Marinho, que sempre preferiu ser conhecido como 

jornalista e empresário, faleceu em 3 de dezembro de 2003. Ver mais em: 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/roberto-marinho/sobre.htm. Acesso em: 30 Set. 2013; RIXA, 
Ricardo. Almanaque da TV: 50 anos de memória e informação. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2000, p.260-

261. 
21

Karl Friedrich Philippi Von Martius (1794-1868) nasceu na Baviera, Alemanha, e ficou conhecido pelos 

seus trabalhos sobre a flora do Brasil, em especial a região da Amazônia. Seus estudos não ficaram restritos à 

botânica, possuindo trabalhos sobre etnografia, metodologia histórica no século XIX e folclore brasileiro. Von 

Martius chegou ao Brasil na comitiva da grã-duquesa Leopoldina e veio com o objetivo de pesquisar as 

províncias mais importantes do país. Anos mais tarde, o botânico ganhou um concurso feito pelo Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro que lhe escolheu como o melhor escritor para construir uma História do Brasil. 

Devido aos seus estudos sobre a flora brasileira, ele foi homenageado com um nome de rua no Jardim Botânico, 

no Rio de Janeiro. Mais informações em: http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/KarlFrPh.html. Acesso em: 10 

Abr. 2014. 
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sobre o Brasil, mais especificamente sobre a botânica de algumas regiões do país. Foi 

justamente por se destacar em seus estudos gerais do Brasil (botânica, etnografia e 

metodologia histórica) que o mesmo recebeu a premiação do concurso promovido pelo 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Com a criação do IHGB, houve a 

preocupação, principalmente por parte da elite letrada, em escrever e formular uma História 

do Brasil. Von Martius foi escolhido para, através dos seus escritos, em especial a sua tese 

intitulada “Como se deve escrever a história do Brasil”, caracterizar e oficializar a história do 

país.  

Assim como os estudos do botânico, o pólo de onde várias telenovelas foram 

construídas, entre elas “Gabriela”, ou seja, a Rede Globo, também tentará desde seu 

surgimento, por meio de suas programações, retratar, caracterizar e construir um Brasil que 

será transmitido aos diversos telespectadores. País este que assim como a tese de Von 

Martuis, será caracterizado pela miscigenação do negro, índio e branco. “Mistura” esta que irá 

ser personificada na própria figura de “Gabriela”, a “moça com cor de canela” (Sônia Braga). 

Anteriormente à primeira transmissão oficial ao público em geral, e esta aconteceu no 

dia 26 de abril de 1965, Roberto Marinho juntamente com o cardeal Jaime de Barros Câmara 

(1894-1971) e o então governador do Rio, Carlos Lacerda (1914-1977), assistiram a uma 

simulação dos programas que seriam exibidos. A experiência se mostrou desastrosa. Porém, 

no dia oficial da sua estréia, a ZYD-81, TV Globo, foi inaugurada sem muitas cerimônias ou 

festejos, mas já apresentava sua programação normal. 

Antes que as imagens saídas da “caixa mágica” enchessem os olhos do público, uma 

música foi tocada como primeiro teste: Moon River, de Henry Mancini (1924-1994). Às 11h 

foi ao ar a primeira atração: o programa infantil “Uni-Duni-Tê”, com “Tia Fernanda”. Meio-

dia foi a vez dos desenhos animados “Gato Félix” e “Hércules”. Mas, entre os principais 

destaques da semana estavam o noticiário “Teleglobo”, o programa de pegadinhas “Câmera 

Indiscreta” e o musical infantil “Capitão Furacão”. Em seu primeiro ano, a Globo tinha como 

diretor-geral Rubens Amaral. Com a chegada de Armando Nogueira em 1966, a Central 

Globo de Jornalismo começou a ser montada (XAVIER, 2000:243). 

Quando Walter Clark
22

 ocupou o cargo de diretor-geral contou com a parceria de José 

Bonifácio Sobrinho
23

, mais conhecido como Boni. A dupla “Boni & Clark”
24

 conseguiu 

                                                             
22

Walter Clark Bueno é paulista e nasceu em 14-07-1936. Aos seis anos de idade mudou-se com a família para 

o Rio de Janeiro. Aos dezesseis anos empregou-se como office-boy na Rádio Tamoyo, onde teve a chance de 

redigir programas. Mas foi a partir do ano de 1956, quando ingressou na TV Rio, que Bueno começou a “fazer 

história” na área da comunicação. Organizou o setor comercial, distribuiu programas gravados em videotape e 

estabeleceu ordem nos horários do canal. Ficou famoso por sua capacidade em formar excelentes equipes na TV 
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montar uma equipe eficiente de colaboradores. A partir de então, a imagem da emissora se 

solidificava cada vez mais. Em 1977 Clark é afastado, enquanto Boni ganhou mais poder e 

passou também a exigir certo nível de qualidade na programação (XAVIER, 2000:243).  

No ano de 1976 a Globo apresentou oficialmente a sua logomarca, criada pelos 

designers Hans Donner e Rudolf Bohn. Junto com ela, toda a programação visual sofreu 

transformações. Nesse ano, as imagens já eram transmitidas para todos os estados brasileiros. 

Atualmente, a emissora cobre aproximadamente 98,44% do território nacional, atingindo 

5.482 municípios e 99,50% da população. Cerca de 90% da programação é produção própria. 

Além disso, destaca-se por seu recorde mundial de teledramaturgia
25

. 

A telenovela
26

 é um dos principais meios de entretenimento na televisão brasileira. 

Segundo Esther Hamburguer, a novela é um dos programas de maior lucratividade da TV 

(HAMBURGUER, 1998: 43). Foi justamente por ser enquadrada em uma categoria de 

                                                                                                                                                                                              
brasileira. No ano de 1965 assumiu a direção-geral da TV Globo e, juntamente com Boni, realizou o velho sonho 

de implantação de uma rede nacional de televisão. Sob seu poder executivo, elevou a Rede Globo a posição de 

quarta maior rede de TV do mundo. Chegou a comprar cerca de 80% da Indústria Cinematográfica Brasileira 

(ICB). Ver mais em: RIXA, Ricardo. Almanaque da TV: 50 anos de memória e informação. Rio de Janeiro: 

Editora Objetiva, 2000, p. 258-259. 
23

José Bonifácio Sobrinho, mais conhecido como Boni, nasceu em Osasco, São Paulo, em 30-11-1935. Aos 

onze anos de idade foi morar com uma tia no Rio de Janeiro, onde arranjou seu primeiro emprego como redator 

do programa “Clube Juvenil Toddy”, na Rádio Nacional. Em 1951 empregou-se como secretário e redator do 

“Programa Manoel de Nóbrega”. Mesmo assim, como sua renda ainda não era suficiente, trabalhava durante a 

madrugada em uma agência funerária. Escreveu alguns artigos para a TV Revista, na qual utilizava o 

pseudônimo “O Patriarca” (uma referência ao histórico José Bonifácio). No ano de 1953 estreou na TV como 
ator e participou de teleteatros na TV Tupi. Ali escreveu o primeiro programa de TV que retratava a vida de uma 

família, “Família Sears”. Chegou a ser diretor em 1963 pela Excelsior e lançou programas como “Moacyr 

Franco Show” e “São Paulo se diverte”. Ver mais em: RIXA, Ricardo. Almanaque da TV: 50 anos de memória 

e informação. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2000, p. 259. 
24 Interessante notarmos que a dupla da TV brasileira “Boni e Clark” acaba fazendo referência à famosa dupla 

criminosa conhecida como “Bonnie e Clyde”. Bonnie Parker (1910-1934) e Clyde Barrow (1909-1934) 

formavam um casal de assaltantes norte-americanos que se destacaram no cenário mundial na década de 1930. 

Os crimes cometidos pela dupla em pleno auge da Grande Depressão os colocaram como figuras de destaque no 

imaginário norte-americano. A história de Bonnie e Clyde, que morreram cravejados de balas pela polícia em 

1934, foi transformada, em 1967, num filme vencedor de dois Oscars, com Warren Beatty no papel de Clyde e 

Faye Dunaway no papel de Bonnie. Informações disponíveis em: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/10/121001_bonnie_clyde_atualiza_rw.shtml. Acesso em: 30 Set. 

2013.  
25 As informações estatísticas acima foram retiradas do site oficial da emissora Rede Globo. Disponível em: 

http://redeglobo.globo.com/TVG/0,,9648,00.html. Acesso em: 05 Set. 2013.   
26 A primeira telenovela brasileira foi “Sua Vida Me Pertence”, transmitida pela TV Tupi paulista e escrita por 

Walter Forster. Foi composta por cerca de vinte capítulos, cada um com uma duração de 15 minutos e teve como 

patrocinadores a agência Coty. Foi produzida pela agência J,W. Thompson. Dentre alguns dos seus principais 

atores estão: Lia de Aguiar, Lima Duarte, Dionízio de Azevedo, Tânia Amaral e João Monteiro. Ver mais em: 

RIXA, Ricardo. Almanaque da TV: 50 anos de memória e informação. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2000. 
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entretenimento, e esta ser apresentada como uma oposição à reflexão, que por muito tempo a 

telenovela, assim como outros meios audiovisuais, não eram vistos como fontes históricas.  

A novela pode ser definida como um gênero literário que possui curta extensão e é 

formada por um conjunto de episódios interligados entre si. Seu apelo pela dramaticidade é 

frequente. Além disso, uma das principais causas de todo o sucesso é a sua busca de relatos e 

experiências cotidianas (CALZA, 1996:07).  

A novela acompanha os temas debatidos em um determinado momento, como a 

adoção de crianças por casais homossexuais, o uso de preservativos, a separação e novos 

formatos familiares, entre outros. Ainda transmite da maneira mais acessível possível ao 

público os principais acontecimentos, gerando assim uma identificação e familiaridade 

(XAVIER, 2000:109). Novelas como “O clone” (2001), “O rei do gado” (1996), “Gabriela” 

(1975 e 2012), “Salve Jorge” (2013) trouxeram à tona temáticas como a clonagem dos seres 

humanos, a reforma agrária e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST), o 

coronelismo e o tráfico de pessoas.  

Notamos aqui que não só a telenovela, como a própria TV e outros meios de 

comunicação não estão apenas estreitamente ligados na busca de notícias e entretenimento. A 

própria tentativa no domínio do entretenimento, no momento em que transmite uma visão de 

mundo com seus temas abordados, demonstra que “a mídia está intimamente vinculada ao 

poder” (KELLNER, 2001:54). 

Um dos nossos propósitos é demonstrar que o simples fato desta ser enquadrada como 

um espetáculo de distração e entretenimento, não necessariamente lhe invalida de ser utilizada 

na pesquisa histórica. Observar as paisagens, meios de transportes, linguagens dos 

personagens, vestuários e hábitos, por exemplo, faz parte de uma metodologia que busca 

informações históricas em documentos visuais e sonoros. Sendo assim, a telenovela, como 

qualquer outro objeto, não deve mais passar despercebida aos olhos de qualquer pesquisador.   

Foi com esta metodologia descrita acima que analisamos nossa principal fonte: a 

primeira versão da telenovela “Gabriela”, transmitida pela Rede Globo no ano de 1975. A 

primeira cena foi ao ar no dia 14 de abril e a última foi exibida em 24 de outubro do mesmo 

ano. A partir das vinte e duas horas, de segunda a sexta, no chamado “horário nobre”, o 

telespectador brasileiro assistia à trama. Antes de qualquer coisa, é importante que saibamos o 

contexto em que a novela foi pensada e produzida.  

Desde o final da década de 1960, o Brasil passava por um processo acelerado de 

urbanização, mas também de modernização social. Avanços industriais, financeiros, a 
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expansão da classe média e a extensão do trabalho assalariado são alguns exemplos destas 

modificações e renovações. Além disso, cada vez mais o acesso aos eletrodomésticos era 

crescente, como o aparelho de televisão. Todos estes elementos foram importantes para 

proporcionar uma mudança também comportamental (FERREIRA; DELGADO, 2007:167). 

Os anos de 1960 são considerados por Marcelo Ridenti como um “momento de 

convergência revolucionária”, onde as propostas de revolução política marcam o debate 

político. A busca por um “homem novo e moderno” também bebia nas raízes do socialismo, 

buscando com que a modernização não focasse no consumismo e na desumanização 

(RIDENTI, 2007:135).  

Cresciam cada vez mais os movimentos sociais liderados pela juventude. Estes traziam 

novas propostas como: desejo de renovação, liberação sexual, fusão entre vida privada e vida 

pública, desfrute da vida boêmia, ânsia de viver o momento, entre outros. A crise da 

identidade nacional se faz presente no momento em que são formuladas versões para 

representar a chamada “brasilidade”. 

Foram justamente tais movimentos que desafiaram as formas até então estabelecidas 

de sociedade e cultura. Iniciaram assim intensas “guerras culturais”. Liberais, conservadores e 

radicais debatiam e defendiam seus programas e propostas para reconstrução social e cultural 

do país (KELLNER, 2001: 25). 

É nessa busca por uma identidade brasileira que surge o “Cinema Novo”. Este foi 

composto por cineastas como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de 

Andrade, Cacá Diegues, Leon Hirszman, entre outros que defendiam posições de esquerda. 

Além de ter como um dos principais objetivos a busca por uma identidade nacional autêntica, 

o Cinema Novo também buscava a revolução (RIDENTI, 2007:142).  

O ano de 1964 é marcado pela instauração da ditadura civil-militar, mas também pelos 

protestos e resistências artísticas contra o sistema imposto. Nos anos de 1970, coexistindo 

com a censura e a opressão, havia o esforço modernizador das ditaduras nas áreas de 

comunicação e cultura. Já vimos que entre as emissoras que receberam investimento e apoio 

durante a ditadura civil-militar estava a Rede Globo. 

Nesta transição dos anos de 1960 para 1970, a sociedade brasileira acaba ganhando 

novas feições. Além disso, este contexto também foi marcado por discursos em torno de 

temas como raça, etnias, preferências sexuais e nacionalidades. O feminismo ganha destaque 

e as mulheres questionam cada vez mais a sociedade patriarcal (KELLNER, 2001:35).   

Assim, em meio a este contexto de readaptações e modificações, “Gabriela” foi ao ar.  



 

49 
 

 A telenovela começou às 22 horas do dia 14 de abril de 1975. Neste mesmo dia, o 

jornal Folha de São Paulo já tinha enquadrado na sessão Roteiro-Televisão-Canal 5 a mais 

nova programação da Rede Globo. Após o Globo Repórter, que teve início às 22 horas, e 

antes da exibição do Jornal Internacional, às 22:35, o primeiro capítulo de “Gabriela” foi 

televisionado.  

O motivo da teledramaturgia ser exibida em um horário nobre foi justamente porque a 

mesma possuía cenas consideradas inadequadas para menores de 18 anos. O erotismo
27

 se fez 

presente de segunda a sexta no canal 5, principalmente na figura da principal personagem, 

“Gabriela”, interpretada por Sônia Braga. Esta fez com que muitos “marmanjos”, que na 

época tinham vergonha de confessar que gostavam de telenovelas, ficassem postados diante 

da TV.
28

 “Gabriela” foi considerada por muitos “como uma das melhores novelas da Rede 

Globo, mas certamente a mais erótica”
29

. 

  

  

                                                             
27 A palavra erotismo significa, segundo sua concepção genérica, a nudez representada de forma artística e 

estética. Ou ainda pode ser a arte de despir ou de se movimentar simulando o ato sexual. Informações 

disponíveis em: FILHO, Ciro Marcondes. Televisão: a vida pelo vídeo. São Paulo: Moderna, 1988, p.94.  
28

Informações disponíveis em: 

http://www.focoregional.com.br/v2/page/impnoticiasdtl.asp?t=&idnoticia=23341. Acesso em: 16 Abr. 2014.  
29

Informações disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=049U7TjOjSA. Acesso em 17 Abr. 2014. 
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2.  Gabriela: a obra e sua versão televisiva em 1975 

 

Quando eu vim para esse mundo, 

Eu não atinava em nada 

Hoje eu sou Gabriela 

Gabriela, iê... Meus camarada! 

Eu nasci assim, eu cresci assim, 

E sou mesmo assim, vou ser sempre assim: 

Gabriela, sempre Gabriela! 

Quem me batizou, quem me nomeou, 

Pouco me importou, é assim que eu sou 

Gabriela, sempre Gabriela! 

(CAYMMI, Dorival. Modinha para Gabriela, 1975). 

 

 

Às 22 horas no dia 14 de abril de 1975, a Rede Globo exibiu ao público brasileiro a 

abertura de mais uma nova telenovela: “Gabriela”. Durante seis meses, de segunda a sexta e 

entre os cento e trinta e cinco capítulos, o telespectador ouviu a música “Modinha pra 

Gabriela”, autoria de Dorival Caymmi (1914-2008), interpretada por Gal Costa e feita 

especialmente para a telenovela. Produzida para comemorar os dez anos da Rede Globo, 

“Gabriela” recebeu um tratamento digno de uma superprodução de TV.
30

Dirigida por Walter 

Avancini
31

 e Gonzaga Blota, com supervisão de Daniel Filho e autoria de Walter George 

Durst (1922-1997), a telenovela foi uma adaptação da obra literária de Jorge Amado
32

 

“Gabriela, Cravo e Canela”, lançada em 1958.  

Uma das mais conhecidas obras de Jorge Amado, “Gabriela, Cravo e Canela” foi 

concluída em Petrópolis, Rio de Janeiro, em maio de 1958. Sua primeira edição foi publicada 

                                                             
30

Informações disponíveis em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/gabriela-1-

versao/curiosidades.htm. Acesso em: 13 Set. 2013. 
31

Nunciato Walter Avancini nasceu em São Paulo, na cidade de São Caetano do Sul, em 18 de abril de 1935. 

Avancini iniciou sua carreira artística quando ainda tinha nove anos de idade, como ator de rádio, em um 

programa de humor da Rádio Difusora de São Paulo. Sua primeira experiência como diretor foi em 1965, com a 

novela “A Indomável”, exibida na TV Excelsior. Além da telenovela Gabriela (1975), também dirigiu outras 

como “Saramandaia” (1976), “Selva de Pedra” (1972), “O Rebu” (1974) e “O Cravo e a Rosa” (2000). Ver mais 

informações em: http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/walter-avancini/trajetoria.htm. Acesso em: 12 

Set. 2013.  
32

Jorge Amado nasceu no dia 10 de agosto de 1912 na fazenda Auricídia, localizada no município de Itabuna, 

no sul da Bahia, e faleceu no ano de 2001. Filho do fazendeiro de cacau João Amado de Faria e de Eulália Leal 

Amado, com um ano de idade foi morar em Ilhéus, onde lá passou a sua infância. Seus estudos secundários 

foram feitos no Colégio Antônio Vieira e também no Ginásio Ipiranga, em Salvador. Foi neste período que Jorge 

Amado começou a trabalhar em jornais, ter contato e participar da vida literária, sendo um dos fundadores da 

Academia dos Rebeldes. No ano de 1931 publicou o seu primeiro livro, intitulado “O País do Carnaval”. No 

mesmo ano em que se casou com Matilde Garcia Rosa, em1933, publicou seu segundo romance, “Cacau”. Dois 

anos depois formou-se pela Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro. Como militante comunista foi 

obrigado a exilar-se na Argentina e no Uruguai entre 1941 e 1942. Ver mais informações disponíveis em: 

http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=75. Acesso em: 18 Set. 2013; NASCIMENTO, Rui. Jorge Amado: uma 

cortina que se abre. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 2007.  
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pela Livraria Martins Editora, em São Paulo, contendo 453 páginas e contou com a 

contribuição de Clóvis Graciano (capa) e Di Cavalcanti (ilustrações). A obra inaugura uma 

nova fase e um novo enfoque na escrita de Jorge Amado.  

Gabriela foi o primeiro livro escrito por Jorge Amado após deixar o Partido 

Comunista. Amado permaneceu socialista, mas passou a acentuar o qualificativo 

“democrático”. A partir de então, o autor percebe que a ideia de que a literatura deveria servir 

apenas como instrumento político e ideológico vai ficando para trás. Sua decisão em sair do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 1955, segundo o mesmo, é justificada pela ausência 

da democracia tanto da direita quanto da esquerda. Como ele mesmo afirmou: “estava 

cansado de ouvir a frase: Você tem que fazer isso!”. A decisão de sair do PCB coincidiu com 

a sua clareza de ideias a respeito da democracia.
33

 A obra “Gabriela” inaugura esta nova fase 

do autor.
34

 

Neste romance, o autor continua sua crítica à burguesia, mas com uma nova forma: o 

humor. Uma das suas propostas é demonstrar alguns códigos de sociabilidade e sensibilidade 

que partem de uma sociedade “hipócrita”. Aos seus olhos, o Nordeste é escrito como uma 

região com tradições, mas também reativo à modernidade. Suas obras acabam traçando uma 

visibilidade do Nordeste, mas principalmente da Bahia (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2001:218). 

Amado que antes dava mais enfoque ao conteúdo político, presente em seus livros 

principalmente até 1958, passou a dar ênfase a temas como mistura racial, erotismo e uma 

nova percepção sensorial do mundo. Além disso, as personagens femininas ganharam 

destaque. As mulheres passam ao centro das narrativas não só como mito sexual, mas também 

como agentes do próprio desejo.
35

 Foi o que aconteceu não só com Gabriela (1958), mas 

também com Tereza Batista Cansada de Guerra (1972) e Dona Flor e seus dois maridos 

(1977). Coincidentemente foram as suas personagens que “mais fizeram sucesso popular, 

transportadas para o cinema e a televisão, com repercussão internacional” (NASCIMENTO, 

2007:159).   
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Informações disponíveis em: http://www.citi.pt/cultura/literatura/romance/jorge_amado/politico.html. Acesso 

em: 30 Set. 2013. 
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Informações disponíveis 

em:http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=148&lang=pt&obra=502&start=15#obra. Acesso em: 18 Set. 2013; 

NASCIMENTO, Rui. Jorge Amado: uma cortina que se abre. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 2007.  
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Informações disponíveis em: http://www.jorgeamado.com.br/obra.php3?codigo=12588. Acesso em: 18 Set. 

2013.  



 

52 
 

“Gabriela” traz à tona o chamado “ciclo de cacau” na cidade de Ilhéus. O universo 

povoado por coronéis, trambiqueiros, jagunços e prostitutas desenha o horizonte da sociedade 

cacaueira de Ilhéus, que na década de 1920 se apresenta rica e próspera, sempre em busca de 

progressos. Caracterizado por uma explosão de sátira, “folia”, sexo e riso, o romance foi e 

ainda é de imensa popularidade. Seu sucesso fica evidente quando notamos que no mesmo 

ano em que a primeira edição foi lançada, a 6ª edição também já se fazia presente. No ano de 

1975, em que foi adaptada pela Rede Globo, a obra já estava em sua 51ª edição e em 1999 foi 

publicada a 80ª edição. 

Outro indício de sucesso está no fato de que, um ano após o lançamento, o romance já 

contava com cinco prêmios. Entre eles estão: Prêmio Machado de Assis (Instituto Nacional do 

Livro-Rio de Janeiro-1959), Prêmio Jabuti (Câmara Brasileira do Livro, São Paulo, 1959) e 

Prêmio Carmem Dolores Barbosa (São Paulo-1959). Além disso, o texto é considerado a obra 

de Amado com o maior número de traduções: alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, grego, 

hebraico, inglês, italiano, russo, romeno, entre outros idiomas.  

Mas, como sabemos, Gabriela não ficou restrita apenas aos meios impressos como 

histórias em quadrinhos (Editora Brasil-América, Rio de Janeiro, e revista Click Ebal, 

também do Rio de Janeiro e lançada em 1975) e fotonovelas (revista Amiga lançada em 

outubro de 1975, no Rio de Janeiro). Ela e seu sucesso foram transpostos para as telas da TV 

e telas de cinema (1983).
36

No ano de 1975, como vimos, a Rede Globo lançou sua primeira 

telenovela como adaptação da obra.
37

 Interessante observar que o sucesso da telenovela em 

1975 fez aumentar o número de leitores da obra que a inspirou.  

Na edição 343 da Veja, 02 de abril de 1975, a obra “Gabriela, cravo e canela” nem 

aparecia entre as mais vendidas no Brasil (fonte fornecida por algumas livrarias brasileiras). 

No início do mês de março, um mês após a sua exibição, o livro já se destacava entre os 10 

mais vendidos (Edição 346, 23 de Abril). Quando a trama chega a três meses de exibição (16 

de julho de 1975), a obra ocupou a primeira posição, continuando em primeiro lugar até o mês 
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O filme baseado na obra “Gabriela, Cravo e Canela” foi exibido em 24 de março de 1983, classificado como 

romance, tendo como diretor Bruno Barreto. Sônia Braga atuou como atriz principal no papel de Gabriela e 

contracenou com o ator italiano Marcello Mastroianni. O filme tem duração de 102 minutos. Ver mais 

informações em: http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=148&lang=pt&obra=502&start=15#obra. Acesso 

em: 30 Set. 2013. 
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de outubro, quando “Gabriela” chegou a sua reta final.
38

 Podemos acompanhar esse aumento 

no número de leitores em relação à obra, de acordo com o decorrer e o sucesso da telenovela 

na tabela abaixo: 

              Tabela 01: O Sucesso de “Gabriela”- A Telenovela e a Literatura em 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://veja.abril.com.br/acervodigital/. 

 

 Mas não foi a Rede Globo que adaptou pela primeira vez o romance para as telinhas. 

Em forma de seriado, a TV Tupi já havia apresentado sua versão em 1961. Esta foi dirigida 

por Maurício Sherman
39

 e contou com a participação da atriz Janette Vollu interpretando a 

famosa Gabriela. O seriado teve quarenta capítulos, cada um com vinte minutos, exibidos nas 

terças e quintas.
40

 

Na versão de 1975 foi a vez da atriz Sônia Braga
41

 dar vida à personagem Gabriela. 

Devido ao grande sucesso nacional e internacional da novela e também à sua interpretação, 
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Ver informações em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acesso em: 24 Mar. 2014.  
39

Maurício Sherman Nisenbaum nasceu em 31 de janeiro de 1931 em Niterói, no Rio de Janeiro. Filho de um 

casal de judeus poloneses, formou-se no final dos anos de 1940 em direito pela Faculdade Federal Fluminense. 

Aos 13 anos de idade já participava de peças amadoras apresentadas em um Clube da Colônia Judaica, na cidade 

de Niterói. Estreou representando na peça “O Corcunda de Notre Dame”, na Rádio Mauá, após um convite feito 

pelo radialista Hélio Tys. No ano de 1952 estava trabalhando na emissora TV Paulista, canal 5 de São Paulo, na 

qual representou clássicos do teatro e da literatura como “O Rei Leão” e “Hamlet”. Em agosto de 1965 foi 

convidado por Mauro Salles para trabalhar na TV Globo. Seu primeiro trabalho na emissora foi a direção do 

“Espetáculo Tonelux”. Ver mais informações disponíveis em: 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/mauricio-sherman/trajetoria.htm. Acesso em: 13 Set. 2013. 
40

Informações disponíveis em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/gabriela-1-

versao/curiosidades.htm. Acesso em 13 Set. 2013. 
41

Sônia Braga nasceu em 08 de julho de 1950 na cidade de Maringá- Paraná. Aos 14 anos de idade iniciou sua 

carreira fazendo papéis em programas e teleteatros infanto-juvenis pela TV Tupi. Um desses programas era o 

“Jardim Encantado”. Em 1970 estava na Rede Globo atuando na novela “Irmãos Coragem” (1970). Nos anos 

seguintes estava trabalhando em outras novelas como “Selva de Pedra” (1972), “Fogo Sobre Terra” (1974) e 

“Gabriela” (1975). Apesar do seu sucesso na atuação das telenovelas, foi no programa infanto-juvenil “Vila 

Sésamo” (1972) que Sônia Braga ficou conhecida por um grande público. Ver mais informações em: 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/sonia-braga/trajetoria.htm. Acesso em: 13 Set. 2013. 

Mês Dia Posição entre os livros brasileiros 

mais vendidos 

Capítulo da trama 

Abril 16 Ainda não aparecia entre os 10 mais 

vendidos 

Capítulo 3 

Maio 07 5ª posição Capítulo 17 

Junho 04 2ª colocação Capítulo 38 

Julho 16 1ª colocação Capítulo 68 

Agosto 27 1ª colocação Capítulo 86 

Setembro 24 1ª colocação Capítulo 115 

Outubro 22 1ª colocação Capítulo 133 
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Sônia Braga alcançou o posto de símbolo sexual. Em uma visita que a atriz fez a Portugal, por 

exemplo, ela percorreu as ruas em carro aberto acompanhado de guarda-costas.
42

 Todavia, a 

primeira opção de atriz para interpretar Gabriela não foi Sônia Braga. Daniel Filho contou que 

fez a proposta inicial para a cantora baiana Gal Costa. Esta negou, alegando não saber 

representar. Depois de ver a interpretação de Sônia Braga na telenovela “Caminhos do 

Coração” (1971), a atriz acabou sendo escolhida e consagrada no papel de Gabriela não só na 

novela, mas também no filme de Bruno Barreto, lançado em 1983.
43

 

Além da presença de Sônia Braga, a novela contou com a participação de um elenco 

amplo, composto por atores como: Ângela Leal (Olga), Armando Bógus (Nacib), Dina Sfat 

(Zarolha), Elizabeth Savalla (Malvina), Paulo Gracindo (Ramiro Bastos), Eloísa Mafalda 

(Maria Machadão), Francisco Dantas (Coronel Jesuíno Guedes), Fúlvio Stefanini (Tonico 

Bastos), José Wilker (Mundinho Falcão), Marco Nanini (Professor Josué), Maria Fernanda 

(Sinhazinha Guedes), Nívea Maria (Jerusa), entre outros. 

Tanto cuidado na realização do projeto deu resultados. “Gabriela” foi um dos maiores 

sucessos da Rede Globo. A novela foi escolhida pela Associação Paulista de Críticos de Arte 

(APCA) como a melhor produção do ano de 1975. Quatro anos após 1975, entre janeiro e 

maio de 1979, “Gabriela” foi reprisada pela mesma emissora de forma compacta com 70 

capítulos. Entre outubro de 1988 e fevereiro de 1989, a novela foi reapresentada, desta vez 

com apenas 12 capítulos.  Por conta da sua boa repercussão, a telenovela entrou para a 

história como a primeira produzida no Brasil a ser vendida para Portugal.
44

 

No dia 07 de julho de 1975, na sua página 05, a Folha de São Paulo destacou o disco de 

vinil com as trilhas sonoras da telenovela como o mais vendido em todo Brasil. Lembramos 

que a trilha sonora da trama, produzida por Guto Graça Mello, foi considerada uma das 

melhores da teledramaturgia brasileira. O jornal ainda relatou que não havia na época uma 

rádio que não tocasse pelo menos uma vez a música tema de abertura de “Gabriela”, na voz 

de Gal Costa
45

.  
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Imagem 01
46 

Já em setembro de 1975, um mês antes da trama chegar em sua reta final, mais uma vez 

a Veja destacou “Gabriela”. A reportagem discorreu principalmente sobre o sucesso da novela 

e o aumento no número de pessoas que começaram a frequentar a cidade de Ilhéus. Cidadãos 

ilheenses que antes foram comparados com personagens do romance (exemplo foi o senador 

João Mangabeira comparado com Mundinho Falcão), chegando a repudiar Jorge Amado por 

isso, depois do sucesso de “Gabriela” em 1975 receberam o escritor e alguns atores com boas-

vindas em meados de setembro, na cidade de Ilhéus. Somente Emílio Maron, antigo dono do 

Bar Vesúvio e apontado como Nacib e sua esposa Maria de Lourdes, comparada à Gabriela, 

permaneceram revoltados com tais comparações. Porém, seu filho Carlos Maron, dono do 

Vesúvio em 1975, instalou no bar um pequeno galpão para vender “garrafas da Pinga de 

Nacib”, a 10 cruzeiros cada, além de bolsas de palha “de Gabriela” para moças
47

.  
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Imagem disponível em: http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/07/07/21/. Acesso em: 15 Abr. 2014. 
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Imagem 02
48

 

 

          Sobre as comparações entre personagens fictícios e reais, sabemos que alguns dos 

personagens fictícios presentes em “Gabriela” foram sim baseados em amigos, parentes ou até 

inimigos de Jorge Amado. O dono da Papelaria Modelo de Ilhéus, João Fulgêncio, foi 

inspirado no livreiro de Estância – Sergipe, de nome João Nascimento Filho.  Assim como 

Nhô Galo foi, na verdade, o amigo de Jorge, Manoel Rodrigues do Nascimento. Porém, 

Amado relatava que não houve uma única mulher que fosse a Gabriela do seu romance. 

Segundo ele, “Gabriela, como outras mulheres de sua criação, era uma colcha de retalhos, 

pedaços de lembranças de várias outras que lhe viam à memória dando origem a uma nova 

mulher” (AMADO apud NASCIMENTO, 2007:160).  

No dia 08 de outubro de 1975, mês em que a telenovela estava em sua reta final, a Veja 

(Edição 370) destacou o sucesso da mesma. Segundo a revista, “Gabriela” foi considerada um 

dos grandes sucessos de audiência da Rede Globo, principalmente por ter contado com um 

qualificado elenco de atores, tanto principais quanto secundários (também chamado de 

“elenco de apoio”). Informou ainda que a telenovela “conseguiu se manter sempre atraente 

sem perder a sua dignidade do primeiro ao último capítulo” (VEJA, 1975:95). Além disso, 

afirmou que a presença de um “elenco de apoio” era considerada ainda uma novidade em 

termos de novela nacional
49

. 

De romance a telenovela, de telenovela a fotonovela, de fotonovela a disco de vinil, de 

disco de vinil à exposição de pintura sobre o tema. Foram por estes e vários outros motivos 

que “Gabriela” foi uma telenovela que ficou marcada na teledramaturgia brasileira. Veremos 

abaixo exemplos de tal repercussão através de algumas revistas de época, como a Contigo, 
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revista Amiga e a já citada Veja (responsável, como já falamos, por lançar em outubro de 

1975 a Edição Especial Fotonovela Gabriela).  
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Notamos na imagem de número 02 (Veja, Edição 366, 10 de setembro de 1975) a 

relação estabelecida entre os programas televisivos e o mercado de consumo. Ao perceber que 

“Gabriela” estava obtendo sucesso, o comerciante e então dono do Bar Vesúvio, optou em 

vender as mercadorias (bolsa de Gabriela e a pinga do Nacib) que estavam totalmente 

relacionadas à novela e ao ambiente em que a mesma se passava, Ilhéus. Percebemos 

justamente a inserção do tempo em que a novela foi produzida na chamada “cultura mundo”, 

que possui como algumas das suas características o mundo mercantil e o consumo.  

Já na imagem de numeração 03 (Veja, Edição 366, 10 de setembro de 1975) observamos 

não só o quanto a novela obteve sucesso e altos índices de audiência, chegando a fazer a boate 

parar para assisti-la, como mostra a ilustração, como também percebemos justamente a função 

de sociabilização promovida pela TV no momento em que a telenovela tem início. Já da sexta 

a décima imagem vimos que as capas e reportagens feitas com a atriz Sônia Braga tentam 

caracterizar a personagem Gabriela no momento em que a sensualidade da atriz é explorada.  

Outro aspecto que fez com que “Gabriela” alcançasse êxito foi a representação dos seus 

diversos cenários. Para fazer uma réplica de Ilhéus foi necessária a construção da cidade 
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cenográfica em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Os cenógrafos responsáveis foram 

Mário Monteiro e Gilberto Vigna. A estruturação da cidade necessitou de um aterro em uma 

área de 1.200m
2
. Já as cenas cujo plano de fundo era a caatinga, foram realizadas na cidade de 

Maricá, também no Rio de Janeiro. 

Notamos não só um cuidado em televisionar os personagens e uma Ilhéus construídos 

por Jorge Amado, mas também uma Ilhéus contextualizada nos anos de 1925. Para tanto, não 

só os cenários foram cuidadosamente pensados e organizados, como também houve grande 

mobilização por parte do figurino e caracterização. Na ausência de boa quantidade de dados 

históricos sobre a Ilhéus de 1925, Marília Carneiro (figurinista) foi à Bahia e entrevistou o 

escritor e alguns moradores ilheenses.
61

 

Algumas das músicas tocadas pela orquestra que animava o Bataclan foram produzidas 

em meados dos anos de 1920. Exemplos destas são as composições “Eu fui no mato, crioula”, 

de Francisco Alves (1898-1952), e “Essa nega quer me dar”, de Paulo Tapajós (1913-1990). 

Por meio destes exemplos notamos a preocupação em passar ao telespectador os chamados 

“efeitos de real e realidade”. Por outro lado, sabemos que a imaginação não só da figurinista e 

de todo elenco se fez presente na trama. Apesar desta possuir como recorte temporal os anos 

de 1920, não podemos esquecer o contexto em que ela foi televisionada, ou seja, os anos de 

1970. A maior parte da trilha sonora e alguns comportamentos dos personagens não ficaram 

presos ao início no século XX como iremos ver com mais detalhes no próximo capítulo.  

Já sabemos do sucesso que fez “Gabriela”, mas iremos relatar também algumas 

dificuldades e críticas enfrentadas pela telenovela. No mesmo dia em que a novela foi ao ar, a 

Folha de São Paulo, na sessão Ilustrada, divulgou uma matéria na qual mostrava a 

expectativa de como seria a mais nova teledramaturgia.  Como seria caracterizada a cidade de 

Ilhéus dos anos de 1920? A Gabriela do vídeo teria as mesmas características da Gabriela de 

Jorge Amado?  

Para reconstruir a Ilhéus da época do romance, a Globo teve que escolher os cenários e 

paisagens dos anos de 1970 menos “contaminados pelo progresso”, além de construir cenários 

na própria emissora. Já a escolha da atriz para viver Gabriela fez com que uma parte da 

imprensa chegasse a acusar a emissora de racismo. As perguntas que rondavam eram: por que 

não escolheram uma mulata “de verdade”? Por que mandar Sônia Braga se bronzear nas 

praias cariocas para viver a personagem? Sobre tais indagações e críticas, Jorge Amado e 
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Walter Avancini responderam que “Sônia Braga tinha os requisitos necessários à Gabriela, 

que não era de cor, mas tinha uma pitada de sangue negro como todo brasileiro devia ter”.
62

 

Um mês após a sua exibição, a Veja, em sua edição 349, reservou três páginas na coluna 

“Televisão” destinadas a “Gabriela”. Logo de início, a matéria revelou a dificuldade 

encontrada pelo diretor e principalmente pelo adaptador em contar o romance condensando 

em apenas 135 capítulos. Porém, ao mesmo tempo, fez um elogio ao trabalho desempenhado 

pelo adaptador Walter Dursrt por “vencer os obstáculos através da simplificação” (VEJA, 

1975:66).  

O diretor Walter Avancini ainda fez uma crítica sobre a precariedade da TV em fazer 

com que seus atores, e todo o elenco envolvido em uma trama, tivessem um estudo crítico e 

aprofundado sobre a temática (neste caso, sobre a recriação do Nordeste dos anos de 1930). 

Avancini ainda revelou que toda esta “pesquisa” e “estudo” ficaram por conta dos próprios 

atores, que tentaram dar vida e retratar ao máximo o seu personagem. 

Apesar dos altos índices de audiência no país, em especial na Bahia, que oscilavam 

entre 52% e 73%, o sotaque foi outro elemento de dificuldade enfrentado pelos atores e 

criticado pelos telespectadores baianos, em especial os ilheenses. Porém, independente das 

dificuldades enfrentadas, o fato é que o enredo e os personagens acabaram cativando a maior 

parte dos telespectadores. Mas qual a trama principal da telenovela “Gabriela”, em 1975? 

A novela escolhe como recorte temporal o ano de 1925. Neste mesmo período, ocorre 

uma grande seca que acaba obrigando muitas pessoas do Nordeste a migrarem para outras 

regiões, em busca de melhores condições de vida. Uma dessas localidades que acabaram 

recebendo alguns retirantes foi a cidade de Ilhéus, localizada no sul da Bahia, a 462 km de 

Salvador. Ilhéus se destacou e se expandiu principalmente pela sua plantação e exportação do 

cacau. Gabriela é uma das vítimas da seca que acaba chegando à cidade.
63

 

Sobre este período de seca que enfrentou a extensa região semiárida nordestina nos 

anos de 1920, Dirceu Pessoa afirma que devemos lembrar-nos da criação de alguns setores, 

ainda nos anos de 1900, como a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS). Dez anos mais 

tarde a IOCS se transforma em IFOCS (Inspetoria Federal de Obras contra a Seca). Uma 

primeira solução encontrada para amenizar a situação foi o incentivo à construção de açudes e 

demais obras de infraestrutura. Prevaleceram nesta fase inicial do IOCS estudos básicos sobre 

a seca, obras de reserva de água e abertura de estradas. Porém, são destacados ainda dois 

fatores que fizeram parte desta etapa: o primeiro deles foi a impaciência pública com relação 
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aos “infindáveis estudos”. O segundo foi o ritmo desacelerado na execução das obras, 

ocasionando descontinuidades destas por parte do Governo Federal (PESSOA, 2002:27-31). 

Nos anos de 1970, em que a telenovela foi ao ar, o Nordeste do Brasil também 

enfrentou um dos grandes períodos de seca. A partir de 1970 surgiu o Programa de 

Redistribuição de Terra e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra), que 

tinha como principal objetivo tentar promover uma reforma agrária de forma “pacífica” no 

Nordeste, através da compra de terras de fazendeiros por preço de mercado. Já em 1974 foi 

instituído o Programa de Desenvolvimento de Terras Integradas do Nordeste (Polonordeste). 

Este buscou promover a modernização da agropecuária em algumas áreas. Dois anos depois 

foi a vez da criação do Projeto Sertanejo (1976) atuar nas áreas do semiárido, visando tornar 

sua economia mais resistente aos efeitos da seca.
64

 

Foi justamente por experimentar vários períodos de crises e estiagens, que o Nordeste 

ficou associado por muito tempo pela sua característica natural à seca. Segundo Durval Muniz 

de Albuquerque Júnior, o termo “Nordeste” foi inicialmente utilizado para designar 

justamente a área de atuação da IFOCS. Sendo assim, a “criação” do Nordeste, visto pelo 

discurso institucional, “surge como a parte do Norte sujeita às estiagens e, por esta razão, 

merecedora de especial atenção do poder público federal”.  

Ainda no início da década de 1920, os termos Norte e Nordeste são utilizados como 

sinônimos. Porém, no decorrer dos anos tornou-se necessário uma “construção de um 

Nordeste com características específicas”. A partir de então, o Nordeste foi “inventado” por 

muitos intelectuais. Entre eles está Jorge Amado e sua literatura “Gabriela” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001:68-78). 

Gabriela é apresentada como uma moça tímida, generosa, com o ar de curiosidade nos 

olhos, mas também como uma mulher livre, impulsiva e de sensualidade espontânea.
65

 O 

próprio Jorge Amado definia seus olhos como “tímidos e cândidos, insolentes e 

provocadores” (AMADO, 2012:76). Por este motivo acabou tornando-se o principal alvo de 

desejo dos homens ilheenses, mas também alvo de inveja das mulheres. Além disso, acabou 

encontrando algumas dificuldades para se adaptar às regras comportamentais da cidade 

(vestir-se discretamente e ter um comportamento de mulher recatada). Conseguiu emprego 

como cozinheira na casa de Nacib, mais conhecido como “turco”, não só trabalhando nos 

afazeres domésticos como também fazendo quitutes para o seu bar.
66

 

                                                             
64

Ver mais informações em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acesso em: 31 Mar. 2014. 
65 GABRIELA, 1975: capítulo 02, 11:53. 
66 GABRIELA, 1975: capítulo 18, 14:04. 



 

64 
 

Nacib é proprietário do famoso bar de Ilhéus, o Vesúvio. Desde então, a moça inicia 

uma história de amor com seu patrão, com quem chega a se casar.
67

 Uma das explicações para 

a atitude tomada por Nacib em casar com Gabriela era o ciúme que o mesmo estava sentindo 

pela moça, que era espontânea e sensual, principalmente quando ia levar os quitutes que fazia 

para o bar do “turco”.
68

 

O Bar Vesúvio acaba sendo um ponto de encontro para os muitos boêmios da cidade, 

como Alfredo Bastos (Hemílcio Fróes), Berto Leal (Mário Gomes), Juca Viana (Pedro Paulo 

Rangel), Ezequiel Prado (Jaime Marcellos), Tonico Bastos (Fúlvio Stefanini), João Fulgêncio 

(Luiz Orioni), entre outros.  Era lá que os assuntos mais comentados na cidade, fossem eles 

políticos ou pessoais, eram discutidos.
69

 

Um dos assuntos mais comentados foi a morte de Dona Sinhazinha Guedes (Maria 

Fernanda) e seu amante, o cirurgião-dentista Osmundo Pimentel (João Paulo Adour).
70

 

Sinhazinha era casada com o coronel Jesuíno Guedes (Francisco Dantas) e vista pelos 

ilheenses como uma mulher exemplar. Considerada uma excelente dona de casa, elegante, 

recatada e muito religiosa. O que as pessoas não sabiam é que ela estava tendo um “caso” 

com o jovem dentista que chegara recentemente para abrir seu consultório em Ilhéus.  

Assim que os boatos se espalharam pela cidade, logo chegaram aos ouvidos do marido 

traído (coronel Jesuíno Guedes). Este vai até a casa do dentista e lá presencia a cena da 

traição. Após serem surpreendidos com a presença do coronel, Sinhazinha e Osmundo não 

tiveram tempo para maiores explicações. Jesuíno abre a porta do quarto e surpreende-os, 

desferindo dois tiros em cada um.  

          O assassinato logo tornou-se o assunto mais comentado pela população. Interessante 

notar que a maioria das pessoas apoiou a atitude tomada pelo coronel, pois acreditavam que a 

“honra de marido enganado só com a morte dos culpados podia ser lavada” (AMADO, 

2012:10). Mas nos capítulos finais da telenovela, Jesuíno acaba sendo condenado à prisão por 

decreto de ordem judicial
71

, o que mostra que a sociedade ilheense estava passando por 

modificações, principalmente no que se refere à desestruturação do coronelismo. 

          Todos estes acontecimentos, desde o assassinato à condenação do coronel, também 

foram discutidos em um dos cabarés mais frequentados pelos boêmios ilheenses. Além dos 
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bares, outro ambiente de lazer era o cabaré “Bataclan”.
72

 Propriedade de Maria Machadão, o 

prostíbulo era animado por várias meninas que vinham também de outros Estados. Uma delas 

era a sergipana Risoleta, mais conhecida como Zarolha. Esta despertava paixões entre seus 

clientes por ser considerada uma mulher bonita e cheia de atitudes. Até conhecer Gabriela, 

Nacib “caiu nas graças de Zarolha”, o que lhe rendeu várias zombarias dos seus colegas.
73

 

Não era apenas a presença das prostitutas que causava boatos entre os ilheenses. Outra 

personagem que também causou muita polêmica foi a jovem Malvina, estudante, filha do 

Coronel Melk Tavares (Gilberto Martinho) e melhor amiga da neta do coronel Ramiro Bastos, 

a delicada Jerusa. A todo momento Malvina questionava as regras comportamentais que seus 

pais e a sociedade impunham para ela enquanto mulher. De um lado, a mãe se preocupava em 

lhe ensinar como ser uma futura mãe e dona-de-casa. Do outro lado, seu pai além de procurar 

um “bom partido”, ou seja, um homem que fosse um rico fazendeiro para casar sua filha, 

também acreditava que as mulheres não deveriam ser muito instruídas nos estudos. Enquanto 

isso, a personagem Malvina sempre questionava as regras e por isso causou muito espanto à 

sociedade.  

Assim como Malvina, Gabriela também foi alvo de muitas críticas. A sua dificuldade 

em se inserir nos moldes sociais, mesmo depois de se casar, causava revolta ao seu marido. 

Seu comportamento “infantil”, pois frequentemente saía pelas ruas para brincar com as 

crianças, causava estranhamento para os ilheenses. A cena mais representativa desse seu jeito 

espontâneo foi a sua subida no telhado.
74

Após perceber que uma criança estava chorando por 

sua pipa ter ficado presa em cima de um telhado, Gabriela não pensou duas vezes e foi buscá-

la. Causando um grande alvoroço e chamando atenção de muita gente que por ali se 

encontrava, ela subiu de vestido no telhado e mais uma vez despertou desejo nos homens. 

Já perto do fim da trama, Gabriela acaba traindo Nacib com o padrinho do seu 

casamento, o galanteador Tonico Bastos.
75

 Após saber da notícia de que estava sendo traído 
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em sua própria casa, Nacib vai até o local com o intuito de pegá-los em flagrante. Lá estavam 

na sua cama a sua mulher (Gabriela) e um dos seus melhores amigos (Tonico). Não teve a 

mesma reação que o coronel Jesuíno, mas surrou Gabriela, a expulsou de casa e logo entrou 

com um pedido de anulação do casamento. Foi desta forma que resolveu “lavar a sua honra”, 

ou seja, tentando mostrar judicialmente que nunca foi casado com a moça. Porém, no final da 

trama, Nacib perdoa Gabriela, convida novamente para morar em sua casa, mas ele não mais 

lhe trata como sua mulher e sua propriedade.
76

 

De uma visão mais ampla, podemos dizer que a telenovela retratou os costumes de uma 

sociedade patriarcal na Bahia, cujo maior representante foi o coronel Ramiro Bastos, grande 

fazendeiro que tinha o controle político da região há anos
77

, sendo considerado o “dono da 

cidade”.  Porém, por outro lado, mostra uma Ilhéus que também busca algumas mudanças 

políticas, econômicas e sociais. 

Representando a modernidade surge a figura de Mundinho Falcão
78

, principal opositor 

de Ramiro Bastos. Além das rivalidades políticas, Mundinho ainda se apaixona pela neta de 

Ramiro, Jerusa, o que acaba aumentando o confronto entre ambos. Mundinho traz propostas 

inovadoras para a cidade, como a construção de um porto para facilitar a exportação do cacau 

e a aos poucos acaba ganhando popularidade e simpatia da população ilheense. Na tão 

esperada eleição, Mundinho acaba saindo vitorioso.   

Ainda sobre a chegada de Mundinho na trama, é interessante ressaltar que antes da sua 

aparição os capítulos da telenovela foram gravados com uma câmera fixa. Após a sua 

presença, as câmeras ganharam mobilidade. A cena que demonstra esta novidade é a sua 

chegada em um barco na cidade de Ilhéus. Tal inovação foi incluída justamente para 

caracterizar o personagem como símbolo de mudança e modernidade, em contraponto aos 

padrões do coronelismo considerados arcaicos.
79
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2.1- A Trama Secundária: O Bataclan e Zarolha 

 

Apesar da novela ter como principal personagem Gabriela, neste trabalho abordaremos 

as meretrizes como as principais personagens, em especial Risoleta, a prostituta mais 

conhecida por Zarolha. Ela se destaca na trama não apenas por ser uma prostituta, mas 

também por todas as suas atitudes de ousadia perante a sociedade “moralista” de Ilhéus.  

Além de provocar paixões nos seus clientes, inclusive no “turco” Nacib, ela decide sair 

às ruas de Ilhéus em plena luz do dia
80

, o que era considerado um absurdo, pois o lugar da 

prostituta era reservado apenas ao prostíbulo. Mas se a sua simples saída na rua e a visita feita 

a Nacib foram uma surpresa, algo mais espantoso estava por vir. 

Ainda no começo da trama, Zarolha tem um sonho e nele Santa Madalena está presente. 

Como era devota da santa, Zarolha interpreta o seu sonho como um pedido desta para lhe 

fazer um novo manto e colocá-lo na igreja matriz.
81

 Porém, a prostituta resolveu que não 

apenas iria fazer o novo manto, juntamente com as demais “meninas do Bataclan”, como 

também queria participar da procissão que estava se aproximando. 

A procissão estava sendo organizada na cidade e contava com a presença dos três 

principais santos da localidade- São Jorge, São Sebastião e Santa Madalena.
82

 Há algum 

tempo a chuva não se fazia presente na região, ameaçando assim a imensa plantação de cacau 

e desesperando os grandes proprietários de terras. Sendo assim, o ato religioso tinha por 

finalidade pedir o retorno da chuva e, consequentemente, uma boa safra de cacau.
83

 

A atitude de Zarolha em não só andar em plena luz do dia pela cidade como também 

querer participar da cerimônia religiosa, demonstra sua coragem e ousadia perante a 

sociedade. Mulher de muitas ideias e de uma personalidade forte. Era assim que ela era vista 
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pelos boêmios da cidade. Zarolha acaba causando revolta em toda população ilheense, 

principalmente entre as mulheres casadas, que achavam a ideia das meretrizes na cerimônia 

religiosa uma ameaça aos bons costumes.
84

 

Cada vez mais a notícia de que as prostitutas queriam participar da procissão se 

espalhava, rendendo inúmeros comentários e ameaças a estas. Enquanto Zarolha era indicada 

como a “líder da ideia imoral”, coronéis e frequentadores do prostíbulo defendiam a 

proibição.  Entretanto, mesmo sendo a maioria esmagadora contra a ideia da prostituta, 

ninguém queria se responsabilizar pela proibição: nem o padre local e muito menos o coronel 

Ramiro Bastos.  

Em meio a todo este conflito e diante do dilema (proibir ou não proibir), Ramiro Bastos 

decidiu fazer uma votação entre os coronéis mais influentes da cidade.
85

 Antes que a votação 

tivesse início, Zarolha, após ser convidada pelo próprio Ramiro para entrar na reunião, expôs 

sua condição em caso de votos contrários às meretrizes: se assim fosse, o Bataclan ficaria 

fechado por tempo indeterminado. Após seu pronunciamento, a votação teve início.
86

 

Na apuração dos votos apenas uma pessoa votou a favor da proibição. Ramiro deixou 

claro que a sociedade não poderia saber da votação quase unânime e vitoriosa a favor das 

“meninas”. No fim, não só as prostitutas participaram da cerimônia religiosa, como também 

cobriram a Santa Madalena com o manto confeccionado por elas. Para a felicidade de todos, o 

tão esperado milagre aconteceu: no decorrer da procissão, a chuva reapareceu em Ilhéus 

garantindo a prosperidade de muitos.
87

 

 Apesar de Zarolha não ser a principal personagem, entendemos que a sua presença na 

novela é importante a partir do momento em que notamos com frequência a sua aparição. Nas 

primeiras semanas da novela, ela aparece bem mais do que a própria Gabriela, por exemplo. 

Além disso, segundo Marcos Napolitano, as primeiras cenas e a primeira semana da novela 

são fundamentais para entendermos o desenrolar da mesma (NAPOLITANO, 2005:279). 

Sendo assim, a prostituta também ganhou uma relevância na trama.  

Não só a presença de Zarolha é frequente, como também o próprio Bataclan. É só nos 

atentarmos para o fato de que a primeira cena da novela não apresenta a personagem principal 

(Gabriela), mas o próprio prostíbulo. Jogos de azar, bebidas e danças caracterizam o lugar. 

Ambiente este que sempre se apresenta como alegre e aparentemente sofisticado. Possui um 
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“cardápio variado”, com prostitutas para todos os gostos a serviço dos coronéis, filhos dos 

coronéis e outros homens pertencentes à “classe alta” de Ilhéus.
88

 

Durante seis meses, até o dia 24 de outubro de 1975, de segunda a sexta, os 

telespectadores puderam acompanhar não só a história da moça com cheiro de cravo e cor de 

canela, como também as aventuras de uma prostituta que conseguiu tirar o sossego da 

pequena cidade no sul da Bahia. Antes de nos aprofundarmos mais na trama e na temática da 

prostituição presente na novela, tentaremos entender o processo vivido pelas telenovelas para 

que estas começassem a ser exibidas diariamente e estivessem mais presentes no cotidiano do 

telespectador, como foi o caso de “Gabriela”.  

 

2.2- Do Romance-Folhetim à Telenovela Diária 

 

As inúmeras tramas presentes em uma telenovela com seus diversos temas são alguns 

dos indícios que nos mostram o seu objetivo em alcançar os mais variados gostos, ou seja, um 

público mais amplo. Antes que surgisse a telenovela, o “romance-folhetim”, espécie de teatro 

móvel impresso, se fez presente no século XIX entre os franceses. A maneira ampla com que 

o mesmo foi difundido na França já demonstrava sua capacidade em atingir um público 

extenso. 

Sua difusão entre as “classes baixas” e as mais abastadas acabou quebrando algumas 

fronteiras até então estabelecidas entre a chamada “cultura erudita” e a “cultura popular”. O 

romance que antes ficava restrito a uma cultura erudita, ou seja, aquela relacionada com as 

camadas abastadas, agora também fazia parte do mundo da cultura popular, inclusive entre os 

camponeses franceses (ORTIZ, 1991:12). 

Este universo dos camponeses na França, ainda no século XVIII, a utilização e difusão 

das informações, foi estudado por Robert Darnton e está claramente descrito em sua obra Os 

dentes falsos de George Washington. O fato de que a grande maioria dos camponeses era 

analfabeta não os impossibilitava de conhecerem as histórias e notícias que rondavam pela 

França. A palavra “notícia” é entendida pelo autor como “relatos do que aconteceu”, ou seja, 

como a sociedade dava sentido aos acontecimentos. Tudo isso porque devemos considerar os 

diversos meios pelos quais estas notícias chegavam: podiam partir desde a oralidade até o 

manuscrito e a forma impressa (DARNTON, 2005:46).  
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Jesús Matin-Barbero também chama a atenção em sua obra Dos meios às mediações 

para a “leitura coletiva” que acontecia em algumas aldeias antes do século XIX. Segundo o 

autor, podia haver nestes lugares mais remotos, onde a grande maioria eram camponeses 

analfabetos, pessoas que sabiam ler. Estas, ao anoitecer, geralmente contavam histórias e 

conseguiam reunir pessoas de várias idades ao redor de uma fogueira que ouviam atentamente 

a leitura. Ainda segundo Martin-Barbero, são poucos os historiadores que consideram a 

existência de leitores populares antes do século XIX. Isso porque ainda não conceberam a 

ideia de que uma leitura não fica restrita a apenas um indivíduo encerrado em seu livro. 

Conclui ainda que “ainda está por se fazer uma história social da leitura que incorpore a 

história dos modos de ler a uma tipologia dos públicos leitores e das mediações que têm 

permitido a passagem de uns aos outros” (MARTIN-BARBERO, 2009:154). Na forma oral 

ou na forma escrita, sabemos que as histórias e os acontecimentos chegavam às camadas 

populares.  

O primeiro jornal diário francês chamava-se Le Journal de Paris e só apareceu no ano 

de 1777. Devemos também considerar que já no século XVII existia na França “um público 

leitor substancial”, que acabou se expandindo no século XVIII principalmente em grandes 

cidades e no Norte da França. Ainda segundo Darnton, quase metade dos homens adultos 

sabia ler. E para aquelas pessoas que não sabiam ler, devemos lembrar dos comunicados e 

informações que eram vociferados, principalmente pelos vendedores de panfletos 

(DARNTON, 2005:49). 

Esta “impressão” da informação só foi possível graças ao advento da Revolução 

Industrial e suas inovações tecnológicas, que não só modificaram os aspectos econômicos. A 

esfera da produção cultural também ganhou outros ritmos na medida em que acelerou a 

difusão na impressão de livros e jornais: “fabricação de tinta para papel, impressão em grande 

escala, novo maquinário”. Desta forma, cada vez mais o sistema de comunicação foi se 

ampliando, colocando em contato países e províncias diferentes. Os centros urbanos ficaram 

mais próximos das pequenas províncias não só por causa da construção de novas estradas e 

novas rotas de transportes, mas também pelo acesso à leitura, já que a literatura se tornou cada 

vez mais popular (ORTIZ, 1991:14). 

O romance-folhetim já possuía a sua marca do entretenimento. Sua forma de 

divulgação, assim como ficou sendo mais tarde a telenovela, era a publicação das histórias em 

pequenos trechos ou pedaços. A principal diferença entre o folhetim e a atual telenovela foi o 
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meio de publicação que cada um fez uso: o que antes era relatado em jornais impressos, 

atualmente é narrado através do som e da imagem, ou seja, pela televisão. 

Assim como na França, é também no século XIX que o folhetim se desenvolve no 

Brasil. Sua primeira experiência foi a divulgação no Jornal do Comércio, em outubro de 

1838, da história intitulada “Capitão Paulo”, pertencente ao autor Alexandre Dumas (1802-

1870). Tal série é iniciada em Paris apenas um mês antes de chegar ao Brasil, em setembro de 

1838. Porém, aqui também devemos mencionar as diferenças entre o “folhetim” brasileiro e o 

francês (ORTIZ, 1991: 15).  

No caso brasileiro, geralmente as obras ou romances eram produzidos primeiramente, 

mas não necessariamente com o intuito de se transformar em um folhetim. No caso francês, a 

história era produzida diretamente para a publicação no folhetim. Além disso, para os autores 

brasileiros, um dos únicos meios para divulgação dos seus trabalhos era exatamente nos 

“pedaços de jornais da época”.  

Diferente da França, o Brasil não segue o mesmo ritmo tecnológico com o advento da 

Revolução Industrial, ou seja, foram “tempos presentes” diferentes, assim como não houve no 

Brasil tanta ampliação das leituras e quebra de fronteiras culturais. O folhetim não adquire em 

nenhum momento uma conotação popular como foi no caso francês. Tudo isso foi 

consequência de uma sociedade escravocrata onde “a linguagem escrita é um bem da elite 

dominante, não atingindo uma massa analfabeta” (ORTIZ:1991:17). 

Após a chegada do rádio como mais um novo meio de comunicação, logo os folhetins 

foram adaptados e transformados. Era o início da “Radionovela”. Nos Estados Unidos, em 

1930, o rádio já estava sendo explorado como veículo de irradiação de estórias. No Brasil, a 

radionovela chega apenas em 1941. Neste mesmo ano, as pessoas acompanhavam 

radionovelas como “A Predestinada”, pela Rádio de São Paulo, e “Em Busca da Felicidade”, 

pela Rádio Nacional. Segundo Renato Ortiz, a radionovela foi tardiamente introduzida no 

Brasil porque até o final da década de 30 faltava ao sistema radiofônico brasileiro uma 

estrutura realmente comercial (ORTIZ, 1991:26). 

Por serem patrocinadas por algumas fábricas de sabão, as primeiras radionovelas 

americanas ficaram conhecidas como soap opera. Notamos assim que desde o seu 

surgimento, a soap opera estava comprometida com seu lado comercial. Além disso, os 

grandes patrocinadores também eram produtores de programas. Tendo os produtos de limpeza 

como principal propaganda, as mulheres “donas de casa” eram o público privilegiado pelas 

radionovelas. 
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Nos anos de 1950 no Brasil, acompanhando a chegada da TV, apareceu a “telenovela”. 

Porém, não devemos enxergar tais adaptações dos meios de comunicação (escrito-folhetim, 

sonoro-rádio, visual-TV) como um processo de constantes rupturas com o passado na medida 

em que novas tecnologias chegaram. Entendemos que qualquer sistema de comunicação, em 

qualquer tempo que se fez presente, foi uma “era da informação e cada uma à sua maneira” 

(DARNTON, 2005:40). Isto quer dizer que a chegada da TV não resultou no desaparecimento 

do rádio ou do cinema, pelo contrário, ambos os meios passaram a coexistir entre si. Apesar 

de destacarmos aqui a TV, lembramos que os demais sistemas de comunicação possuem suas 

próprias especificidades e importâncias. A telenovela, por exemplo, ganha destaque também 

na medida em que “invade” o ambiente privado e público e proporciona a sociabilização entre 

os espectadores.  

A primeira telenovela brasileira foi exibida em 1951: “Sua vida me pertence”, autoria de 

Walter Foster, transmitida na TV Tupi de São Paulo. Inicialmente, mais especificamente 

durante toda a década de 1950, as novelas eram exibidas apenas duas vezes por semana, com 

duração média de vinte minutos por capítulo. Esta frequência com que a novela inicialmente 

era exibida também nos indica que a TV brasileira, por ser descoberta muito recente se 

comparada à introdução do gênero televisivo (telenovela), ainda não estava sendo tão 

explorada pelos seus empresários. Existia receio em investir nas novelas. Além disso, a 

telenovela inicialmente era vista pelos produtores e financiadores como um “gênero menor”. 

Até mesmo os atores não disfarçavam o desprezo e descontentamento quando escalados para 

um elenco de novela (ORTIZ, 1991:45). 

No início dos anos de 1960 a telenovela passou a ser exibida diariamente e seu sucesso 

chega de forma gradativa. No seu período inicial (de 1950 até 1963), era normal que este 

novo meio chamado TV ainda não estivesse preparado para o ritmo de um capítulo diário e ao 

vivo. Alguns fatores explicam esta etapa pioneira e cheia de desacertos e incertezas para a 

telenovela diária: ainda “não tinha condições de produção em série, tampouco mercado capaz 

de custear montagens de qualidade visual, técnica e dramatúrgica” (TÁVOLA, 1996:61). 

Depois de 1963, a telenovela passa a ser um dos produtos pelos quais os canais 

concorriam e concorrem ainda hoje entre si. Iniciou-se a corrida em busca da audiência no 

gênero. A novela ganhou cada vez mais uma característica popular, ou seja, buscando um 

público amplo para também alcançar maior sucesso.  

A primeira telenovela diária se chamava “2-5499 ocupado”, do argentino Tito Di 

Miglio. Esta foi traduzida para o português e levada ao ar em 1963 pela emissora Excelsior, 
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no horário das 19h. O empresário Edson Leite (1926-1983) foi um dos principais responsáveis 

pelo lançamento da novela.  Entre seus atores contava com Tarcísio Meira e Glória Menezes 

(XAVIER, 2000:116). A ideia de uma transmissão diária do gênero surgiu quando Leite fez 

uma viagem à Argentina e lá presenciou a transmissão das novelas diárias. Quando retornou 

ao Brasil, ele comprou os direitos de “2-5499 ocupado” e contratou uma equipe também com 

profissionais argentinos, que auxiliou no lançamento desta nova experiência no Brasil. 

Vale ressaltar que a experiência de profissionais argentinos com a telenovela diária foi 

acentuada, principalmente, pelo destaque que a Argentina já tinha adquirido com a prática na 

produção do radioteatro. Isso tudo devido ao pioneirismo do rádio neste país, “com precoce 

organização comercial, criação de redes e rápida popularização”. Em 1938, por exemplo, já 

haviam periódicos destinados ao mundo do rádio (MARTÍN-BARBERO, 2009:238).  

No Brasil, apesar das telenovelas diárias se destacarem ainda em 1960, foi somente uma 

década depois que as novelas ganharam certa preferência e destaque no cenário das 

comunicações. Ainda na década de 1960, o Brasil se inseriu numa indústria continental de 

fabricação de novelas. A partir de 1969 a linguagem coloquial já se fazia presente e era 

representada entre os cenários contemporâneos brasileiros. Temos como exemplo a própria 

“Gabriela”, lançada em 1975 e que teve como principal cenário a região da Bahia 

(HAMBURGER, 1998:454). A recorrência da telenovela ao tom coloquial e regional fez com 

que cada vez mais o público se aproximasse à teledramaturgia.  

O Brasil não só ficou restrito à fabricação de novelas como também iniciou a 

exportação das mesmas. Segundo Rose Calza, foi ainda na década de 1960 que houve um 

“abrasileiramento” do gênero. As telenovelas brasileiras são apresentadas como uma narrativa 

do cotidiano, e por isso também se fazem presentes diariamente na vida dos telespectadores 

(CALZA, 1996:09). 

Porém, inicialmente foi difícil fazer com que as pessoas se acostumassem com esse 

ritmo diário. Mas aos poucos elas se habituavam a fixar os seus horários conforme a 

programação da TV. Desde então, o público, principalmente aquele formado por donas de 

casa, começou a ter horários não só para os afazeres domésticos, como também para assistir 

suas novelas. Com a hora exata de início e término, o horário da novela também acabou sendo 

uma espécie de relógio na casa. A hora da novela “das seis” também é a hora do banho das 

crianças, na das sete se prepara o jantar e após o jantar é hora da novela “das oito”. 

A hora da novela, ou seja, o ato de assistir todos os dias a mesma programação, é 

apresentada por Ondina Leal como um ritual. Ritual é aqui entendido como “uma prática 
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regular da reunião de pessoas, onde cada uma ocupa um lugar determinado”. A autora aponta 

também alguns lugares que são ocupados por cada membro da família na hora de assistir ao 

gênero. Geralmente é o pai, ou na sua ausência a mãe, que ocupa os melhores lugares, onde se 

tem uma visão melhor da TV e uma cadeira mais confortável. As crianças ficam sentadas no 

chão, caso não haja mais lugares disponíveis. A própria organização da telenovela também é 

considerada ritualista. Vimos frequentemente a repetição de atores, repetição da abertura ou 

até mesmo das cenas finais do dia anterior (LEAL, 1986:49). 

É justamente por meio deste ritual em assistir todos os dias os mesmos personagens que 

os telespectadores acabam se familiarizando com eles. O telespectador não só observa como 

também pode começar a se vestir e utilizar jargões que marcam alguns protagonistas. São 

alguns destes exemplos: “Tô certo ou tô errado?” (Sinhozinho Malta, em “Roque Santeiro” - 

1985), “Né brinquedo não” (Dona Jura, em “O Clone” - 2001), “Felomenal” (Giovanni 

Improtta, em “Senhora do Destino” - 2004), “Eu tenho catiguria” (prostituta Bebel, em 

“Paraíso Tropical” - 2007), “Se prepare, que vou lhe usar” (coronel Jesuíno, em “Gabriela” - 

2012). 

Abriremos aqui um parêntese para afirmar que a tão falada frase do coronel Jesuíno na 

versão de 2012 não se faz presente nem na obra literária de Jorge Amado, como também na 

primeira versão da Rede Globo no ano de 1975. Aqui notamos que como uma demanda 

social, a telenovela acompanha as modificações sociais e são frequentemente readaptadas. Foi 

o que aconteceu também com o personagem conhecido por Miss Pirangi.  

Na obra de Jorge Amado, apesar de ser rapidamente citado, ele faz parte do enredo. 

Segundo Amado, o personagem Pirangi é descrito como “um invertido da cidade, um negro 

medonho, servente da pensão de Caetano, cujo vulto era visto a noite pela praia, em busca 

viciosa” (AMADO, 2012:71). Pirangi nada mais era do que um homossexual assumido. Na 

versão de 1975, o personagem não faz nenhuma aparição, muito menos é citado na telenovela. 

Algumas informações relatam que sua ausência é justificada pelos “desmandos da 

censura”.
89

Porém, no próprio site da TV Globo não encontramos nenhuma explicação para o 

ocultamento do personagem. Além do site da emissora entramos em contato com o Arquivo 

Público Nacional a fim de levantar algumas informações sobre cenas censuradas na telenovela 

Gabriela. Entretanto, a resposta que recebemos foi a de que não foi localizada nos textos de 

telenovelas submetidos à censura, qualquer informação sobre a novela Gabriela.   
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Informação está disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/quanto-drama/bastidores/nova-gabriela-resgata-

personagem-gay/. Acesso em 30 de setembro de 2013; http://acapa.virgula.uol.com.br/cultura/personagem-gay-

censurado-em-1975-volta-ao-ar-no-remake-de-gabriela/3/4/20003. Acesso em: 30 Set. 2013.  
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A única informação sobre o uso da censura
90

 na versão de 1975 exposta pela emissora 

foi no capítulo em que o estudante Juca Viana (Pedro Paulo Rangel) e a jovem Chiquinha 

(Cidinha Milian), amante do coronel Coriolano (Rafael de Carvalho), são flagrados na 

cama.
91

Ambos são castigados fisicamente e jogados nus na rua pelos jagunços do coronel 

sendo humilhados pela população. A cena foi considerada muito forte para os padrões da 

censura Federal. Desta forma, a solução encontrada pelo diretor Walter Avancini foi gravar as 

tomadas à distância, não mostrando ambos completamente nus, pois nada podia ser visto por 

causa do plano escolhido.
92

 

A ausência do personagem Miss Pirangi em 1975, e também a ausência de justificativa 

que parte da própria emissora, nos leva a alguns questionamentos: será que a censura 

aconteceu no momento em que estava sendo analisada pelos representantes da ditadura ou foi 

uma autocensura, ou seja, uma escolha que partiu do próprio autor e diretor da telenovela? 

Lembramos aqui que a censura prévia estabelecida pelo governo implicava prejuízos 

altíssimos para a emissora, haja visto o alto custo de uma produção de TV. Além disso, 

segundo Carlos Fico, em 1975 o homossexualismo era enquadrado como um desvio moral, 

logo suscetível de acusação e desqualificação (FICO, 2007:180).  

Independente da resposta (se o personagem foi censurado pela direção da telenovela ou 

pelo governo), o fato é que Miss Pirangi esteve ausente em 1975 e reaparece na versão do ano 

de 2012. Este é interpretado pelo ator Gero Camilo e caracterizado como um homossexual 

que trabalha no cabaré Bataclan, provocando escândalo ao revelar o seu “caso” com o coronel 

Amâncio Leal (Castro Gonzaga). Na mais atual versão, além de assumir a todo momento a 

sua opção sexual, Pirangi recebe também um convite do coronel para sair do prostíbulo e 

morar ao lado dele em uma das suas fazendas. 

Este contraste nos enredos entre as duas versões nos mostra justamente o reflexo 

comportamental nas novelas. Enquanto antes (nos anos de 1970) o homossexualismo era 

considerado uma imoralidade e um assunto que não deveria ser exposto com clareza para a 

sociedade, por isso censurado, no século XXI as lutas intensas dos homossexuais pelo 

reconhecimento de direitos (união estável ou a adoção de filhos, por exemplo) acabam 

modificando inclusive o modelo tido como ideal de família. Os homossexuais acabam 
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Censura pode ser entendida como o controle ostensivo ou uma forma aberta de repressão. Além disso, sua 

aplicação supõe debilidade ou mau ajuste nos mecanismos de domínio do poder aplicante. Informação 

disponível em: FILHO, Ciro Marcondes. Televisão: a vida pelo vídeo. São Paulo: Moderna, 1988, p.96.  
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 GABRIELA, 1975: capítulo 15, 121:19. 
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 Informações disponíveis em:http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/gabriela-1-

versao/censura.htm. Acesso em: 01 Out. 2012. 
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exercendo novos papéis políticos, econômicos e sociais. Não só o movimento homossexual 

como também o feminista acabam auxiliando na crise do papel exercido pelo homem na 

sociedade patriarcal. Sendo assim, podemos afirmar que “novelas radiofônicas ou guerras 

mundiais afetam, com suas devidas proporções, o cotidiano e os planos de vidas de 

populações inteiras” (COELHO, 2004:323). 

Sobre a estreita relação da telenovela com a sociedade e, consequentemente, com o 

espaço privado, lembramos ainda que esta familiarização com o gênero não só fez e faz com 

que os telespectadores repitam algumas frases. Eles chegam inclusive a tomar partido de 

alguns personagens, justamente por esta criação de intimidade entre ambos. Além disso, “as 

discussões em torno da novela e dos temas por ela propostos são sempre discussões 

apaixonadas onde, inclusive, as pessoas se valem de falas, argumentos e atitudes dos 

personagens para reforçarem suas próprias posições” (LEAL, 1986:53).  

A novela apresenta tramas e dramas familiares que são discutidos e assistidos também 

no núcleo familiar. Sendo assim, muitas “lições” que são apresentadas nas novelas também 

são transportadas para a vida real (LEAL, 1986:53). Portanto, mais uma vez destacamos que a 

TV na América Latina teve e ainda tem a família como a unidade básica de audiência. Isso 

porque a televisão vê na família um dos espaços fundamentais de leitura e codificação 

(MARTÍN-BARBERO, 2009:295). 

Através dos usos e das transposições da telenovela para a vida familiar e privada, 

notamos as suas apropriações. Não só a novela como a própria TV pode ser considerada como 

um bem simbólico que é elaborado por um grupo e reelaborado por outro. Enquanto temos, de 

um lado, o grupo dominante, ou seja, o grupo que contém capital financeiro, elabora e 

organiza as programações televisivas, do outro lado existe um público que irá desfrutar deste 

produto e fazer suas reelaborações e interpretações (LEAL, 1986:14). 

Consideramos que qualquer processo de comunicação ocorre em diversos ambientes e 

em diversas maneiras. Desta forma, a discussão de uma telenovela suscita sociabilidades. Por 

sua vez, o processo de sociabilização não pode ser entendido como uma difusão de mensagens 

de um lado e receptores passivos do outro. Pelo contrário, a novela desenvolve “um processo 

de assimilação e reelaboração de informações em grupo” (DARNTON, 2005:77). Michel de 

Certeau também ressaltou sobre a escassez de estudos em que é analisado o que o consumidor 

fabrica após passar horas na frente da televisão, ou seja, quais as novas interpretações e 

reelaborações produzidas diante do que é visto na TV (CERTEAU, 2008:93). 
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Na grande maioria das vezes, a TV e a telenovela nos fornecem um “repertório 

comum”, promovendo encontros de inúmeras realidades diferentes, como já fazia o 

“romance-folhetim” na França. Diversas pessoas de diversas classes, idades, regiões e 

religiões podem opinar e debater sobre qualquer conteúdo. Assim também devemos 

considerar o difícil papel desempenhado pelo autor em ter que agradar este público tão amplo 

e diverso. Por isso, a telenovela está “aberta” ao público e sujeita a modificações (CALZA, 

1996:20). Esta situação de relação estreita com o telespectador, ou seja, de ser frequentemente 

reajustada conforme as respostas do público, lhe confere uma de suas especificidades se 

comparada a outros gêneros. 

Este processo de co-autoria foi descrito por Artur da Távola: 

o autor escreve enquanto acompanha e avalia o desempenho dos atores; a 

adequação (ou não) destes personagens; a fusão entre a sensibilidade do ator 
e do personagem; as adaptações e ajustes feitos no correr da obra; as 

preferências e reações do público; o tratamento da direção. Ele opera em 

permanente processo de recriação, orientado pela comunicação do retorno 
(TÁVOLA, 1996: 33-34).  

A sua caracterização em co-autoria com o público pode ser também entendida por sua 

necessidade constante em retratar a “natureza moral”. Seus capítulos são alimentados por 

problemas morais e de comportamento, despertando assim a curiosidade do telespectador. 

(TÁVOLA, 1996:35). Na medida em que as novelas dialogam e questionam as mudanças do 

seu tempo, também elas são acompanhadas pelo sucesso de público (CALZA, 1996:09). 

Mesmo trazendo algumas inovações comportamentais em seus personagens, ou seja, 

por mais que estes sejam caracterizados como contrários às normas “ditas legítimas de uma 

sociedade”, não necessariamente esta novela perderá audiência daqueles que não estão se 

identificando. Sobre estes personagens que trazem novas ideias e atitudes podemos pensar na 

própria prostituta Zarolha.  

Zarolha acabou causando espanto devido ao seu comportamento. Porém, mesmo 

aqueles telespectadores que não simpatizavam ou não concordavam com suas atitudes, não 

deixaram de assistir a novela pelo simples fato da sua existência. Primeiramente porque a 

própria novela, como já foi ressaltado, apresenta várias tramas. Como seu principal objetivo é 

agradar ao público mais amplo possível, a telenovela mescla opiniões diferentes por meio de 

seus personagens. A cidade se junta ao campo, o velho e o novo, assim como as normas 

sociais, mas também as subversões.  Em segundo lugar, ainda devemos considerar que na 

maioria das vezes o telespectador tem a curiosidade de ver o desenrolar das tramas. Nem que 

seja para utilizá-las mais tarde como lição de moral (LEAL, 1986:86). 
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Ainda sobre esta estreita relação entre a ficção e a realidade, podemos também pensar 

como exemplos os próprios nomes de personagens que foram atribuídos aos recém-nascidos 

de uma determinada época. Esta confusão entre a narrativa televisiva e a vida dos 

telespectadores é um dos principais desafios da TV e do melodrama. Isto porque este busca 

permitir que o povo ou seu espectador se reconheça como ator de sua história (MARTÍN-

BARBERO, 2009:322).  

Outro exemplo que demonstra a relevância que o brasileiro atribui à telenovela foi o 

apagão que aconteceu em nove estados do Nordeste no ano de 2012, no final da noite de 

quinta e início da madrugada de sexta. Na sexta-feira, o último capítulo da segunda versão da 

Globo de “Gabriela”
93

 foi ao ar em outros estados que não foram afetados pela falta de luz. 

Por tratar de uma novela que tinha como recorte espacial uma região do Nordeste e que teve 

muita repercussão, o último capítulo foi reprisado nos nove estados no sábado.  

Ao mesmo tempo que a telenovela tem esse poder de eliminar barreiras geográficas e 

sociais, abordando temas que podem ser discutidos por diversas classes, ela também acaba 

reproduzindo  algumas discriminações sociais (o nordestino ignorante e sofrido ou o negro 

que possui poucas possibilidades em ascender socialmente). Desta forma, ela funciona como 

um diálogo permanente no qual a inclusão e a exclusão estão presentes.  

As imagens estereotipadas e apresentadas frequentemente nas telenovelas são 

resultados de um “encontro entre diferentes culturas”. Neste “choque cultural” é provável que 

“a imagem que cada cultura possui da outra seja estereotipada”. Enquanto os escritores podem 

de alguma forma não explorar tanto uma descrição impessoal, os artistas, e neste caso o autor 

de uma novela, são forçados a representar por meios de imagens e de seus personagens outras 

culturas. Aqui reside o perigo do exagero na representação em alguns traços da realidade 

(BURKE, 2004:154).   

 

2.3- Anos 1970: a Telenovela e a Modernização 

Desde o uso de vários aparelhos modernos para produção de uma novela, até os 

próprios figurinos e objetos utilizados pelos personagens, são exemplos de que tal gênero 

também transmite ao telespectador a noção do que é ser uma pessoa moderna ou 

contemporânea. É comum que as pessoas comecem a fazer uso de aparelhos e vestimentas 

que estão presentes na telenovela. A própria telenovela “Gabriela” apresenta a cidade de 
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 Informação disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/10/apagao-atinge-o-nordeste-do-
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Ilhéus no auge da riqueza advinda do cacau, exportando utensílios e roupas das metrópoles 

européias. O Bataclan, por exemplo, é apresentado como uma espécie de Moulin Rouge, 

símbolo emblemático da noite e da boemia parisiense. Símbolo, portanto, de uma 

modernização.  

Na virada dos anos de 1960 para 1970, a telenovela estava imersa num processo 

cultural cada vez mais atravessado pelos influxos modernizadores da sociedade. Por outro 

lado, como já vimos, a sociedade estava marcada por um Estado autoritário. Foi neste mesmo 

período que houve a consolidação, de forma definitiva, da TV brasileira enquanto indústria. 

Desde então, a busca das emissoras em alcançar padrões de excelência na programação 

aumentou. Neste contexto, a TV Globo emerge como emissora exemplar no mercado das 

comunicações (ORTIZ, 1991:80). 

Ao mesmo tempo em que o Brasil buscava se tornar um país enquadrado nos moldes 

considerados modernos, mas também na busca pela ênfase no nacionalismo, surge em 1975 a 

“Política Nacional de Cultura”. Neste documento e por meio da Lei nº 6.251 de outubro, fica 

claro a preocupação em difundir a cultura brasileira através dos meios de comunicação de 

massa (ORTIZ, 1991: 85). 

O objetivo era demonstrar por meio das programações o verdadeiro retrato da 

realidade brasileira. A partir de então, as novelas também são planejadas de maneira que 

demonstrem a forma mais realista possível do país, porém, sem a presença de críticas ao 

governo vigente. A novela “Gabriela” é enquadrada nesta busca pela realidade no momento 

em que enfoca, por exemplo, a seca no Nordeste dos anos de 1930. Além disso, segundo 

Renato Ortiz, as “novelas literárias”, ou seja, as novelas que foram adaptações de um romance 

auxiliaram na difusão das tradições do país, no momento em que embutiam a ideia de uma 

recuperação do passado, do resgate de uma brasilidade.  

O momento de ditadura experimentado pelo Brasil, na década de 1960, acabou 

estimulando o aprimoramento do gênero da telenovela brasileira. Além da busca de uma 

brasilidade e a utilização do gênero para a difusão, houve outros motivos como as 

perseguições e os desempregos que acabaram levando alguns cineastas, jornalistas e 

teatrólogos a trabalharem com a novela. Primeiramente, por razões de sobrevivência, em 

segundo lugar, pela boa remuneração (CALZA, 1996:26). 

A novela foi utilizada como uma forte ferramenta para educação e valorização 

nacional, mas também representou uma ameaça ao governo na medida em que também 

demonstrou a deturpação de valores éticos. Por este motivo a censura foi adotada como uma 
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forma de prevenção às críticas. Esta se fez presente desde a leitura do texto integral até a 

gravação de todos os capítulos. Porém, a presença da repressão não impediu que as novelas 

fizessem uma crítica velada da sociedade (ORTIZ, 1991: 97).  

Imagens de um Brasil que busca a modernidade estão juntas com imagens que 

denunciam um país também atrasado. Esta dicotomia entre o “velho” e o “novo” se fez 

presente em “Gabriela”. Ilhéus é apresentada como uma região que buscava e experimentava 

o progresso, seja na chegada das marinetes ou do jornal local, mas também possuía sua marca 

do “atraso”. Esta é denunciada pela própria vigência do coronelismo. Através da 

representação do coronelismo, o Brasil foi registrado também pelo autoritarismo, corrupção, 

injustiça e machismo. Além disso, ao televisionar a história de prostitutas, teúdas e 

manteúdas, aventuras e erotismo, a novela acabou desafiando o padrão de família tradicional e 

de “normalidades” estabelecidas pela ditadura civil-militar.  

Em meio a tais usos que são feitos da novela, podemos dizer que elas são capazes de 

sintonizar os telespectadores com as interpretações e reinterpretações da política, assim como 

demonstrar os “tipos ideais” de homem, mulher, marido, esposa e família. A telenovela se 

tornou um dos veículos que capta e expressa padrões considerados legítimos e ilegítimos de 

comportamentos.  

Foi nos anos de 1970, mesma década em que a primeira versão da Rede Globo de 

“Gabriela” foi ao ar, que as telenovelas também ganharam um novo ritmo de representações 

sociais. A apresentação dos tipos ideais de mulheres, relações amorosas e estrutura familiar 

foram alguns elementos que estavam mais presentes nas narrativas. A intimidade dos 

personagens não ficou mais restrita aos beijos, mas também aos aposentos mais íntimos - 

cenas de quartos e gestos que simbolizavam o orgasmo passaram a ser admitidos 

(HAMBURGER, 1998:471). 

Retratando os novos comportamentos em cada tempo e discutindo alguns “tabus”, a 

telenovela, assim como qualquer tipo de audiovisual, através da sua narrativa e imagens, 

acaba nos revelando não só a memória de um país, mas também do mundo. Além disso, as 

discussões que giram em torno da moralidade quase nunca são conceituais. Estas se fazem 

presentes diretamente na ação dos personagens, ou seja, o representante da reação humana. 

São justamente estas ações dos personagens, inseridos na época em que foram pensados 

(1975), que iremos abordar e problematizar no capítulo seguinte. 

  



 

81 
 

3. Desconstruindo e repensando o conceito de “prostituição” 

Falar ou analisar algum aspecto da prostituição feminina significa adentrar em um 

mundo ainda povoado por fantasias, prazer, diversão, mas também cercado por estereótipos e 

clichês. É só pensarmos que os primeiros estudos sobre esta temática, ainda em meados do 

século XIX, foram realizados por médicos, jornalistas e criminologistas que tinham como 

maior preocupação a moralidade pública.
94

 Além disso, a definição e manutenção dos códigos 

de conduta da mulher, num momento marcado pelo crescimento urbano-industrial, também 

eram assuntos de muito interesse por parte dos estudiosos.  

Enquanto a urbe se desenvolvia, novos espaços de sociabilização também eram 

criados. Os cafés, clubes, cinemas e os prostíbulos são exemplos de ambientes que ampliaram 

e acompanharam a “modernização das cidades”. Neste sentido, a prostituição pode ser 

entendida como um fenômeno essencialmente urbano que se inscreve numa economia não só 

de desejo, mas em uma sociedade onde as relações de troca e o capitalismo estão presentes 

(RAGO, 2008:25). A afirmação de Margareth Rago em classificar este “fenômeno” como 

essencialmente urbano, não descarta a sua aparição ou desenvolvimento num outro espaço 

que não seja o da cidade. Apenas compreendemos que a ampliação das urbes auxiliou numa 

maior difusão dos prostíbulos, assim como qualquer outro espaço de sociabilidade.  

Ainda na mesma linha de raciocínio de Rago, em relacionar a prostituição com as 

relações de troca e capitalismo, está Gérard Vincent. Este observou que o termo “prostituição” 

vem do latim ‘prostituere’, e significa expor em público. Já a palavra prostituta “designa a 

mulher que, deixando de ser um bem privado, é oferecida a quem paga” (VINCENT, 

2009:352). Sendo assim, prostituir-se nada mais é do que a venda do corpo em troca de algum 

retorno financeiro.   

Entretanto, o ato de expor ou vender o corpo não é aceito de forma natural pela 

sociedade, já que as pessoas seguiram e seguem regras sociais regidas por “orientações 

                                                             
94O interesse que a prostituição suscitou entre médicos, higienistas, criminologistas, jornalistas e até mesmo 

literatos do século XIX, esteve estritamente relacionado ao aumento da prostituição neste século. Sendo assim, 
enquanto acontecia um intenso crescimento urbano-industrial, no qual a mulher começava a se inserir mais no 

mercado de trabalho, códigos de conduta considerados “morais” foram formulados por alguns profissionais com 

o intuito de afastar as “mulheres direitas” do mundo da prostituição. Além disso, no século XIX a moralidade 

pública estava diretamente relacionada com o espaço político e a luta pelo poder. Afrontar as regras 

estabelecidas pelo Estado e elaboradas por alguns especialistas, que estava a favor do mesmo, significava uma 

afronta à moralidade pública imposta. Ver mais informações em: RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: 

prostituição e códigos da sexualidade feminina em São Paulo (1890-1930). Editora Paz e Terra: 2008, p.11-21; 

Informações sobre moralidade pública retirada do site: 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_moralidade_publica.htm. Acesso em: 16 Abr. 

2014.  
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morais”. Preservação da virgindade antes do casamento, valorização da monogamia e a 

fidelidade feminina são exemplos de algumas regras comportamentais que permeiam nosso 

meio.  Por outro lado, sabemos também que códigos morais ou comportamentais podem ser 

alterados ou mantidos no decorrer do tempo. Isso significa que tais “códigos de conduta” são 

construídos historicamente e, portanto, sofrem alterações no decorrer do tempo.  

Desta forma, levando em consideração as transformações sociais e culturais, não 

podemos continuar concebendo o conceito de prostituição, formulado no século XIX, de 

forma natural e imutável nem mesmo marcado por preconceitos e clichês. Assim também 

como não nos parece conveniente utilizá-lo de forma retroativa, para fazer referência a 

qualquer prática de comercialização do corpo em outras sociedades que antecederam a data 

designada à elaboração do seu significado. Seria um grande equívoco relatar que a 

prostituição já se fazia presente desde os primórdios da humanidade, como afirmou a autora 

Nickie Roberts em sua obra “As prostitutas na História” (ROBERTS, 1998:23). Como vimos, 

o termo prostituição foi cunhado apenas no século XIX. Utilizá-lo ou fazer referência para 

outra época que não a moderna é cometer um dos pecados mais temidos pelo historiador, o 

anacronismo. 

Outro conceito recorrente que não iremos adotar é a de que a prostituição é uma das, 

senão a, “profissão mais antiga do mundo”. Tal afirmação mais prejudica do que auxilia nos 

estudos sobre a temática. Aceitá-la sem nenhum tipo de problematização acaba favorecendo a 

naturalização de um fenômeno que, na verdade, é construído cultural e historicamente e que 

passa por constantes alterações, não podendo, assim, ser analisado como insolúvel no tempo.  

Optamos também em não privilegiar a chamada “Breve História da Prostituição”. 

Primeiramente porque alguns autores já desempenharam este ofício, como o caso de Roberts 

em “As prostitutas na História” e Lujo Bassermann com “História da prostituição”. Em 

segundo lugar, temos que nos atentar ao fato da chamada “obsessão das origens”, discutida 

pelo historiador Marc Bloch (1886-1944). Para Bloch, a explicação do mais próximo pelo 

mais distante tem sido utilizada por muitos pesquisadores. Porém, o maior perigo reside no 

simples fato de entendermos que a origem pode ser um começo que explica tudo ou quase 

tudo (BLOCH, 2002:57). Analisar a prostituição por meios de suas origens pode acarretar na 

reprodução de muitos preconceitos que ainda estão relacionados a este “mundo”.  

 Uma das explicações para entender de onde vem tantos estereótipos que rondam o 

mundo da prostituição, além do contexto em que o termo foi pensado, está na construção da 

identidade da meretriz essencialmente pelo olhar masculino. Outro ponto que acabou 
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desfavorecendo o estudo sobre a prostituta e seu ambiente de trabalho é a escassez de 

estatística ou fontes sobre os mesmos. Sua ausência por muito tempo na historiografia pode 

levar a interpretações de que as meretrizes nunca foram importantes na história ou para a 

sociedade, exceto na função de estabelecer ordem na desordem das paixões (RAGO, 2008, 

24). 

A chamada “Revolução Sexual” no final dos anos de 1960 e o “Movimento 

Feminista” nas décadas seguintes, apesar de terem sua importância na luta contra o 

preconceito com as meretrizes, não foram fortes suficientes para abalar a estrutura ou o 

preconceito cristalizado sobre tal temática. No início da década de 1970, as feministas 

chegaram a atacar as prostitutas alegando que elas aceitavam a submissão aos homens, além 

de serem meros objetos sexuais masculinos. Roberts também afirma que os escritos 

feministas chegaram a criar certa “obsessão na eliminação da prostituição”. As feministas 

também conseguiram a aceitação desta ideia juntamente com o movimento anti-pornografia 

no final de 1970 (ROBERTS, 1998: 400). Em contrapartida, foi graças à pressão do 

movimento feminista que o Código Penal, atualizado em 1988, desfez a divisão entre 

“mulheres honestas” e “mulheres perdidas” (RAGO, 2008:12).  

A eliminação da divisão legal entre “honestas” e “perdidas” não pôs um fim nesta 

dicotomia na sociedade. Com as cidades em constante desenvolvimento, principalmente no 

século XX, a preocupação em manter as “mulheres direitas” trancadas nos espaços privados 

aumentava cada vez mais. Neste sentido, suas atividades deveriam ser restritas a cuidar da 

casa, dos seus filhos e zelar pelo marido. Ou seja, suas funções evitavam ao máximo o seu 

contato com o espaço público.  

 

3.1 “Mulher dama” X “Mulher direita” 

 

Para reforçar ainda mais a visão da “rainha do lar”, ainda no século XIX várias 

pesquisas e teses foram defendidas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. 

Elas tinham por objetivo cada vez mais demonstrar a “missão sagrada” que era atribuída à 

mulher: a sua “vocação natural” e exclusiva para a procriação. A suposta predestinação 

biológica, visão até então defendida pela medicina, convertia a maternidade em obrigação 

para a mulher. Portanto, era cuidando dos seus filhos e esposo que o seu lar era considerado o 

local apropriado (MATOS, 2003:122). Mas não demorou muito (início do século XX) para 

que as mulheres também começassem a se inserir no mercado de trabalho e nos ambientes 
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públicos. Ao mesmo tempo em que podia ser mãe, ela também tinha a opção de ser uma 

trabalhadora assalariada.  

A inserção da mulher no mercado de trabalho foi uma das modificações na sociedade 

ocidental no início do século XX. Outra mudança foi a própria noção que se tinha sobre 

família. O modelo “pai provedor e mãe dona de casa” começou a ser questionado. Todos estes 

aspectos já sinalizavam o início de uma “crise” ou decadência na versão mais tradicional da  

família nuclear
95

 (SIMÕES; HASHIMOTO, 2012: 06). 

A invasão da mulher nos espaços públicos e atribuições de novos papéis sociais não 

significaram necessariamente um abrandamento das exigências morais sobre elas. A 

permanência da virgindade antes do casamento é um dos exemplos que comprova a 

manutenção de alguns dos tabus vigentes e destinados principalmente ao sexo feminino. 

Quanto mais a mulher escapava ou deixava de ser exclusiva da “esfera privada e da vida 

doméstica”, tanto mais a sociedade lançava o “sentimento de culpa diante do abandono do lar, 

dos filhos carentes e do marido extenuado pelas longas horas de trabalho” (RAGO, 1985:63). 

Enquanto a participação da mulher aumentava nos espaços públicos, discursos eram 

elaborados com o objetivo de estabelecer uma barreira e a dicotomia entre a mulher dona de 

casa e a mulher dama da noite. Vestimentas, comportamentos e até perfumes eram 

enquadrados nos atributos que deveriam ser seguidos ou não pelas “mulheres direitas” 

(RAGO, 2008:43).   

Em “Histórias Íntimas”, Mary del Priore destaca que os perfumes com “odores 

animais saíram de moda devido a sua violência”. No seu lugar, os perfumes à base de 

lavandas e aromas suaves eram recomendados para a moça ou mulher “correta”, deixando o 

odor forte dos perfumes para as prostitutas (PRIORE, 2011: 21).  

Notamos esta associação da prostituta com seu perfume forte e marcante em alguns 

trechos da telenovela Gabriela. Ao frequentar o Bataclan, o coronel Coriolano (Rafael de 

Carvalho) afirma que as moças do prostíbulo fazem uso de muito perfume, o que acaba lhes 

deixando com odor forte e chegando a ser enjoativo
96

 (Coriolano: “Me diga uma coisa, Nacib, 

Você gosta do perfume que elas usam”? Nacib: “Mais gosto do que desgosto, por que”? 

Coriolano: “Pro meu gosto eu acho elas muito perfumadas (...) mulher perfumada demais me 
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A expressão família nuclear surgiu pela primeira vez em 1947. Este tipo de estrutura familiar difere da 
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(pai), sua esposa e os seus descendentes legítimos. Na família nuclear brasileira, historicamente falando, quando 
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agrupavam genros, noras e netos em torno de seus filhos casados. Informações disponíveis em: http://pos-
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dá logo dor de cabeça, eu não suporto!”). Independentemente da opinião do coronel, que não 

gosta do odor forte das meretrizes, percebemos que esta característica está ligada às 

prostitutas, como notou Del Priore.  

 Nas entrelinhas dos discursos que alertavam as senhoras contra os usos exagerados 

dos perfumes, das roupas decotadas e do excesso de joias, pairava a ameaça latente da 

identificação com a cortesã. Entretanto, os atributos que direcionavam e enquadravam a 

mulher como uma dama da noite eram necessários porque construíam uma espécie de limite à 

liberdade feminina. Estabelecer uma fronteira entre mulher dama da noite e dama da 

sociedade era fundamental, na medida em que tentava podar os desejos femininos (RAGO, 

2008: 23).  

O modelo de “mulher ideal no século XIX”, que distanciava cada vez mais da 

meretriz, se resumia nas seguintes características: frágil e soberana, abnegada e vigilante. 

Novas formas de etiquetas e de comportamento foram pregados inicialmente para as moças 

mais abastadas. Sendo assim, para tornar-se uma “dama da sociedade”, uma mulher teria que 

ser uma esposa-mãe-dona de casa; afetiva, mas também “assexuada”, ou seja, sem nenhum 

tipo de conhecimento sobre sexo, pois para isso existiam as prostitutas (PERROT, 2003:16). 

No capítulo de número cinco de “Gabriela”, o maior galanteador ilheense, também 

conhecido como o Don Juan ilheense, Tonico Bastos (Fúlvio Stefanini), filho do poderoso 

intendente de Ilhéus, Ramiro Bastos (Paulo Gracindo), diz que a mulher perfeita para ele deve 

reunir três elementos fundamentais: ser “cheirosa, obediente e breve”.
97

 Ao falar que a mulher 

deve ser cheirosa, Tonico revela que ela sempre deve estar bem cuidada e bem apresentável 

perante a sociedade. A mulher quando “exposta” e bem vestida acaba demonstrando não só 

sua classe social, como também exibe a fortuna do seu marido, “sendo assim uma espécie de 

cabide” (PERROT, 2003:14).  Sendo breve e obediente ao seu marido, ela não deve apenas 

ser submissa como também não pode fazer nenhum tipo de questionamento, expressar 

opiniões ou possuir muito conhecimento.  

Em outra cena, no diálogo entre o coronel Melk Tavares (Gilberto Martinho) e sua 

única filha, Malvina (Elizabeth Savalla), também notamos que o discurso da mulher submissa 

é reforçado. Quando Malvina fala ao seu pai que pretende fazer o ginásio e seguir seus 

estudos na faculdade, este lhe responde que “não quer filha doutora e que a mulher só precisa 

aprender a tocar um pouco de piano, costurar e contar”.
98

 Maria Izilda de Santos Matos nos 

revela que a representação feminina centrava-se “na valorização da sensibilidade em 
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detrimento da inteligência, da devoção e da submissão em detrimento das especulações 

intelectuais” (MATOS, 2003:122). 

Observamos então que tanto a fala de Tonico Bastos quanto a do coronel Melk 

Tavares, nos revelam o processo histórico da construção social do ser feminino. A mulher 

deveria possuir a “contenção, discrição, doçura, passividade, submissão, pudor e silêncio”. Eis 

aí as virtudes que as mulheres deveriam apresentar (PERROT, 2003:21). Apesar de estas 

características permearem por muito tempo na sociedade brasileira, principalmente no início 

do século XX (tempo retratado pela novela, os anos de 1925), levaremos principalmente em 

consideração o tempo em que a telenovela foi produzida, os anos de 1970.  

 

3.2 Os anos de 1970 e a construção da “nova mulher”  

 

Entre os anos de 1960 e 1970, o feminismo passou a ter mais reflexão e teorização nas 

Academias. O estudo sobre gênero ganhou mais força e ficou conceituado como uma 

construção social das identidades sociais e como objeto dos estudos feministas. Dava início à 

desconstrução e desnaturalização do ser masculino e do ser feminino (CONCEIÇÃO, 

2009:740).  

Ainda nos anos de 1970, o país passava pelo chamado “milagre econômico”.
99

 Este 

processo de crescimento econômico enfrentado pelo Brasil foi descrito por Luiz Carlos D. 

Prado como apenas um “produto de uma confluência histórica, em que condições externas 

favoráveis reforçaram espaços de crescimento abertos pelas reformas conservadoras no 

governo Castelo Branco”. Além disso, o mesmo autor revela que houve sim um crescimento, 

mas sem equidade entre as classes populares (PRADO, 2007:234).  

O fato é que nos anos de 1970 o país apresentou altas taxas de crescimento econômico 

e, com elas, o aumento de empregos, já que houve investimentos nos setores de infraestrutura 

e indústria. É nesse contexto que o trabalho feminino ganhou mais destaque, sendo 

incorporado aos poucos no mercado de trabalho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), nos anos de 1970 a participação feminina no mercado de trabalho 
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A expressão “milagre econômico” foi usada pela primeira vez para fazer referência à Alemanha Ocidental 

sobre a sua rápida recuperação econômica na década de 1950. Posteriormente a expressão foi utilizada para o 

crescimento japonês em 1960. Na década de 1970 passou a ser usada como sinônimo de boom econômico no 

Brasil e também como instrumento do governo. Ver mais informações em: PRADO, Luiz Carlos Delorme. 

EARP, Fábio Sá. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração internacional e concentração de 

renda (1967-1973). In: FERREIRA, José; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O Brasil Republicano- O 

tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 
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brasileiro era de 18,1% e a masculina era de 71,8%. Mesmo observando esta disparidade entre 

os sexos, não podemos deixar de ressaltar a crescente presença da mulher no mercado, o que 

tornou um fator importante para modificação na estrutura social. A partir de então, a mulher 

ganhava não só apenas um emprego ou uma remuneração, mas também autonomia em relação 

ao companheiro.  

A ideia de mulher submissa nos anos de 1970 começa a ser questionada e a própria 

novela nos revela isso. Após a morte do seu filho, Dr. Osmundo Pimentel (João Paulo Adour), 

o Sr. Osmundo (Rubens de Falco) vai até a cidade de Ilhéus a pedido de Mundinho Falcão 

(José Wilker) para comover a população com a morte do seu filho.
100

 A oposição organizou 

uma procissão até o cemitério, mas o maior objetivo era protestar contra o assassinato e 

criticar o coronel Ramiro Bastos pela impunidade diante do ocorrido, já que o mesmo estava 

protegendo o assassino coronel Jesuíno Guedes (Francisco Dantas), seu amigo e compadre.
101

 

Ao saber da procissão, imediatamente os coronéis proíbem suas esposas e filhas de 

participarem do acontecimento. Entretanto, não são obedecidos. Ao perguntar a sua mãe, 

Silvia Tavares (Ana Ariel), se elas realmente iriam participar da caminhada ao cemitério, já 

que os coronéis proibiram e a imprensa local tinha alertado às damas de Ilhéus sobre o evento, 

Malvina (Elizabeth Savalla) escuta a seguinte afirmação: “Ora, minha filha, nós mulheres 

sabemos muito bem quando é e quando não é hora de obedecer”.
102

Não só o ato de 

desobediência das mulheres como também a afirmação de Silvia, nos mostram a 

desconstrução de uma total submissão feminina, como também um novo perfil de mulher que 

se desenhava nos anos de 1970.  

A própria Malvina se destaca na telenovela por seus constantes questionamentos e 

protestos sobre o modelo que a mulher devia seguir na sociedade. Seu primeiro ato de 

“coragem” é quando ela vai até a livraria e compra o livro “O crime do Padre Amaro” (Eça de 

Queirós), considerado uma leitura imprópria para mulheres. Jerusa, ao pegar o livro, afirma: 

“Dizem que esse livro é muito forte!”. Malvina: “Qual é?”. Jerusa: “O crime do padre Amaro. 

Eu vi lá na casa de Iracema. Ela pegou pra ler e o irmão tomou. Disse que não era leitura pra 

moça”. Malvina: “E por que que ele pode ler e ela não pode?”. Jerusa: “E eu é que vou 

saber?”. Malvina: “Pois eu tô com vontade de comprar!” Jerusa: “Esse livro, Malvina? E você 

tem coragem?”. Malvina: “Tenho!”.
103
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A mesma personagem ainda chegou a defender a saída das meretrizes na procissão em 

plena reunião com as damas da sociedade, que estavam ali para protestar a “absurda e imoral 

ideia das moças”. Olga: “O que é que vocês acham? Essas mulheres do tipo que dona Silvia 

se referiu, devem ou não participar da festa do nosso padroeiro?” Malvina: “Eu acho que elas 

também têm direito! Eu acho que as moças do Bataclan tem o mesmo direto de participar do 

que qualquer outra daqui!”.
104

 Outra cena que mostra a ousadia da moça é a da sua saída de 

casa meia-noite, às escondidas, para ir até o velório de Dona Sinhazinha Guedes (Maria 

Fernanda), pois era considerado um absurdo uma solteira velar o corpo de uma mulher que 

traiu seu marido.
105

 Tais atitudes de Malvina, na verdade, são reflexos de uma nova sociedade 

que estava se formando nos anos de 1970, em especial um novo modelo de mulher.  

Revistas e jornais dos anos de 1970, mais especificamente no ano de 1975, quando 

“Gabriela” foi ao ar, nos mostram qual era este novo perfil feminino que estava presente no 

Brasil. Na Folha de São Paulo, por exemplo, encontramos a seção intitulada “Nova Mulher”. 

Mais do que assuntos destinados às mulheres, esta parte do jornal informava sobre as novas 

atuações e comportamentos femininos no mundo.  

São alguns exemplos das matérias presentes na Folha de São Paulo críticas à 

psicologia, por ainda defender o ideal de mulher frágil ou a ideia de que o homem é o ser mais 

criativo e inteligente; opiniões relatam que características femininas não são naturais, mas 

impostas socialmente (como usar roupas cor-de-rosa ou brincar com bonecas)
106

; campanha 

lançada pela ONU para comemorar o Ano Internacional da Mulher , que fez circular em todo 

o mundo selos postais que traziam como temática o reconhecimento universal de igualdade 

entre os sexos
107

; crescimento gradativo de permissão para mulher dirigir moto e ainda a sua 

aparição em campeonatos e torneios
108

; realização do curso promovido pela OAB em Recife, 

com a temática “A mulher e o direito atual”, objetivando divulgar os mecanismos de proteção 

legal às mulheres
109

 ou ainda sobre o aumento do divórcio nos Estados Unidos, além de uma 

matéria sobre “como levar uma vida sem marido”.
110

 

Vale lembrar ainda que já em 1961 houve a invenção da pílula anticoncepcional pelo 

Dr. Pincus, principalmente sobre a pressão do movimento feminista norte-americano. Em 

1962, a pílula já estava disponível às mulheres brasileiras. Em 1979, a teledramaturgia da 
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Rede Globo em “Malu Mulher”, telenovela com direção de Daniel Filho, Paulo Afonso 

Grisolli e Dennis Carvalho, mostrou a primeira cena da TV brasileira em que a personagem 

de nome “Malu” (interpretada por Regina Duarte), após ter relação sexual, tomou a pílula 

anticoncepcional.
111

 

Nos anos de 1960, mais precisamente em 1968, em Atlantic City, Estados Unidos, as 

mulheres realizaram a “queima dos sutiãs”. Foi um protesto contra a realização do concurso 

de beleza de Miss América, com o objetivo de denunciar a exploração comercial e uma visão 

arbitrária e opressiva contra as mulheres. Dois anos depois nasceu o núcleo das reivindicações 

do Movimento de Libertação da Mulher. Nos anos de 1960 e 1970, as mulheres lutavam pelo 

“direito do prazer”, mas também pela escolha sobre quando queriam exercer o papel de 

“mãe”. Tais fatores apresentados, juntamente com outras transformações econômicas e 

políticas, “não causaram exatamente um milagre, mas ajudaram a empurrar barreiras” 

(PERROT, 2003:175). 

 

3.3 A traição de Dona Sinhazinha, as meias pretas e a prostituição 

 

Apesar de um novo perfil de mulher ser moldado nos anos de 1970, o modelo 

patriarcal ainda marcava a sociedade brasileira. Se por um lado havia a ideia de que a mulher 

deveria ter seu direito de escolha, não mais ficando presa a um casamento, por exemplo, por 

outro a tradicional ideia social de que os homens não eram obrigados a serem fiéis ainda 

martelava. Outro exemplo é a continuidade da ligação do aspecto sexual feminino quase 

exclusivamente com a procriação. A ideia do orgasmo para a “mulher de família” ainda não 

estava “amadurecida”, sendo um assunto tratado como escandaloso. Foi por acreditar em tais 

ideais que a cidade provinciana de Ilhéus ficou tão assustada com a traição de Dona 

Sinhazinha.  

Antes de adentramos na polêmica traição de Sinhazinha, cabe fazermos uma 

observação entre suas características físicas no romance e na versão da telenovela em 1975. 

Na obra escrita, Jorge Amado a descreve como uma mulher “morena mais para gorda” 

(AMADO, 2012:09). Já em 1975, Sinhazinha aparece numa versão mais branca do que 

morena e bem mais magra do que gorda. É certo que devemos levar em consideração as 

escolhas e as “marcas” deixadas nas readaptações pelo elenco da teledramaturgia. Porém, 

mais do que isso, as mudanças presentes nas caracterizações de Sinhazinha nos revelam as 
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modificações nos padrões de beleza feminina entre meados dos anos de 1950, quando o 

romance foi escrito, e os anos de 1970, quando a novela foi adaptada e planejada. Mais uma 

vez notamos o quanto a TV, por meio das suas programações, exerce a função de exibir novos 

comportamentos ou estéticas corporais no decorrer do tempo.  

O comportamento e caracterização iniciais sobre Sinhazinha, tanto no romance quanto 

na telenovela, foram apresentados da seguinte forma aos leitores e telespectadores: esposa do 

coronel Jesuíno Mendonça Guedes e exemplo de mulher a ser seguido pelas moças de família 

da pequena cidade. Apesar de não exercer o papel de mãe, pois não possuía nenhum herdeiro, 

ela é colocada, na opinião do coronel Ramiro Bastos e do pároco local, como uma mulher 

religiosa, moderada, inteligente e símbolo de virtude para a cidade.
112

 

Sua aparição nos ambientes públicos estava ligada apenas aos eventos religiosos, até a 

chegada do jovem dentista Dr. Osmundo Pimentel
113

, quando a mesma começa a frequentar o 

seu consultório. A cena do primeiro encontro dos dois revela a curiosidade e interesse 

despertados em ambos para melhor se conhecerem, principalmente porque Sinhazinha logo 

compara o moço com o santo São Sebastião, do qual é devota. Ao se esbarrarem, ela deixa um 

dos seus sapatos para trás e o dentista logo se desculpa e calça o sapato no seu pé direito (Dr. 

Osmundo fala ao vê-la: “Belíssima”! Sinhazinha: “Meu São Sebastião!”
114

). Envolvidos cada 

vez mais um pelo outro e com diversas trocas de olhares, eis que Sinhazinha e Osmundo 

começam a ter um caso amoroso às escondidas.  

Após alguns encontros, o marido traído, coronel Jesuíno, recebe uma carta anônima 

informando do adultério de sua esposa com o jovem recém-chegado em Ilhéus.
115

 

Imediatamente, Jesuíno se desloca da sua fazenda e vai até a casa do dentista. Lá acaba 

flagrando os dois na cama, trocando carícias. Revoltado, o coronel efetuou dois disparos em 

cada um.
116
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O assassinato de Sinhazinha e Osmundo foi um dos assuntos mais falados e julgados 

em Ilhéus. Primeiramente, pelo fato da traição em si.  Lembramos aqui que o adultério 

feminino era um ato considerado inaceitável socialmente. Por outro lado, a traição masculina 

podia ser justificada sobre o comportamento “animal do macho que acabava agindo por 

instinto” (PRIORE, 2011:181).  

Nos anos de 1925 (tempo em que a novela faz referência) não existia nenhum amparo 

legal no Brasil que justificasse qualquer assassinato pela traição ou qualquer outro motivo. O 

próprio Jorge Amado, ao falar sobre o ato de traição no romance, na cidade de Ilhéus, afirma 

que “não estava escrita em nenhum código, estava apenas na consciência dos homens” 

(AMADO, 2012:10). Entretanto, vale lembrar que no ano de 1975, em que a novela foi ao ar, 

estava ainda em vigor no Código Penal brasileiro o artigo 240, que considerava o adultério 

como um crime ao qual a pena equivalia a uma detenção de quinze dias a seis meses.
117

 Este 

artigo fez parte do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e foi revogado em 2005 

pela Lei nº 11.106.  

Além da traição praticada por uma mulher, que até então era exemplar para as demais 

damas da sociedade ilheense, outro elemento que causou espanto foi o fato de Dona 

Sinhazinha estar usando meias pretas quando encontrada morta ao lado do Dr. Osmundo. As 

meias pretas, além de símbolo de sensualidade, pois o seu uso “velava e revelava a nudez das 

pernas” (PRIORE, 2011: 107), eram também um acessório utilizado pelas prostitutas do 

Bataclan.  

A traição de Dona Sinhazinha e as suas famosas meias pretas começaram a ganhar um 

discurso que cada vez mais está associado à prostituição. Segundo João Fulgêncio (Luiz 

Orioni), dono da única papelaria da cidade, a culpa da traição e da morte está ligada aos 

maridos de Ilhéus que direcionam toda atenção, carinhos e joias às meretrizes do Bataclan, 

enquanto suas esposas são poupadas de tais mimos.
118

 

 Outra opinião instigante sobre o assassinato é a de Malvina. Segundo a mesma, a 

morte e traição de Sinhazinha poderiam ter acontecido com qualquer mulher de Ilhéus. A 

culpa da traição, para ela, estava na forma repressiva como as mulheres eram educadas
119

 

(escolha dos maridos, privadas no aprofundamento de estudos e profissão, casar muito jovem 

e educação voltada para ser “dona do lar”).  
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 Se por um lado Dona Sinhazinha foi julgada quase por todos como culpada na traição, 

por outro sua “condição social de mulher” também ajudava a entender seu ato considerado 

“imoral”. Isso porque falar em adultério feminino nos séculos XIX e XX, ao mesmo tempo 

em que causava espanto, era “justificado” pelo argumento da inferioridade biológica do sexo 

frágil que era a mulher. Sexo frágil este que também estava propício à existência ameaçadora 

de uma prostituta em potencial dentro de cada mulher, por isso a preocupação em limitar a 

sexualidade feminina (RAGO, 2008: 166). 

 Herdeira de Eva e do pecado, a mulher era vista como uma “carne fraca” e uma presa 

fácil das paixões. Na telenovela percebemos que a maioria das mulheres é apresentada nestas 

condições, ou seja, correspondendo quase sem resistência aos olhares masculinos. Dona 

Sinhazinha, como vimos, se interessa no primeiro olhar pelo dentista Osmundo. Gabriela 

(Sônia Braga) chegou a trair seu então marido Nacib (Armando Bógus) com Tonico Bastos
120

 

Ainda temos o caso da primeira amante do coronel Coriolano, Chiquinha, que lhe traiu com o 

jovem estudante recém-chegado a Ilhéus, de nome Juca Viana (Pedro Paulo Rangel).
121

 

 Se tais exemplos acabam fortalecendo a ideia de que a mulher era facilmente 

influenciada pela sedução masculina, outra passagem da telenovela confronta a noção de que 

uma dama da sociedade deveria ser sempre meiga e passiva. Silvia Tavares, mulher da alta 

sociedade ilheense e esposa do coronel Melk Tavares, presidente do Conselho Municipal de 

Ilhéus, ao saber que seu marido estava se afeiçoando por Gabriela e, inclusive, construindo 

uma casa no “Beco das Quatro Mariposas” para a mesma, se vinga e contrata um jagunço. 

Este recebe a ordem de Silvia para dar uma boa surra em Gabriela.
122

 

 Iremos aqui abrir parênteses para o nome da rua em que Melk Tavares comprou uma 

casa para Gabriela: o “Beco das Quatro Mariposas”. A palavra “mariposa” também é utilizada 

para fazer referência à figura da prostituta. Segundo Vincent, a palavra prostituta “abrange um 

vasto campo lexical, visto que existem mais de seiscentas palavras ou expressões referentes a 

ela”, sendo “mariposa” uma delas (VINCENT, 2009:352).  

A expressão “mariposear” é usada para designar a pessoa, seja homem ou mulher, que 

“pousa” aqui e ali, não tendo um lugar fixo para ficar. Neste caso, a prostituta chega a ser 

comparada a uma mariposa no momento em que não apresenta um parceiro fixo e nem 

garante que irá “pousar” e se fixar apenas em um prostíbulo. Sua vida é considerada mais 

“livre” do que a de uma mulher casada, por exemplo. Enquanto esta deve ficar a maior parte 
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do seu tempo no espaço privado do lar, a mariposa ganha a noite e não só pode trabalhar no 

espaço público, como também é considerada um “bem público”. Não temos nenhum evidente 

indício na novela em que possamos afirmar que o “Beco das Quatro Mariposas” era um local 

de prostituição, mas o fato é que o mesmo ficava afastado do centro movimentado de Ilhéus e 

das casas das famílias mais abastadas. Entretanto, tais descrições podem nos levar a pensar 

que o “Beco das Quatro Mariposas” poderia ser um local em que a prostituição estava 

presente, pois, como afirmou Vincent, “a atividade do meretrício requer se não o sigilo, pelo 

menos a discrição” (VINCENT, 2009:352).Ou, talvez, o beco poderia ser um lugar de ex-

prostitutas. 

 

3.4 Prostitutas e “Teúdas e Manteúdas”: desafiando os limites geográficos ilheenses 

 

Este “limite geográfico” existente na cidade, que separava locais que deveriam ou não 

ser frequentados pelas mulheres ilheenses, era bastante discutido pelo jurista e “moralista” (na 

verdade, um falso moralista, pois vivia correndo atrás das moças mulatas da cidade) Dr. 

Maurício Caires (Paulo Gonçalves).  Este alertava que existiam em Ilhéus dois lugares que 

deveriam ser evitados ao máximo pelas moças de família. Eram eles o cinema e o Clube 

Progresso. Em sua opinião, os dois ambientes não passavam de uma escola de depravação, 

pois incentivavam que as mulheres saíssem do seu ambiente privado e deixassem de executar 

suas principais tarefas domésticas como cuidar do lar, da família e do seu esposo
123

.  

 Assistir “cenas de beijo” no cinema, aproximar seus corpos com os dos rapazes na 

hora da dança no clube ou até mesmo conversar com estes. Todas estas atitudes, segundo 

alguns argumentos de juristas (como o caso do Dr. Caires), médicos e advogados, acabavam 

propiciando condições para a entrega ao prazer e o afloramento da sexualidade da mulher. 

Acreditavam ainda que quando não controlado os libidos femininos, a mulher estava a um 

passo de tornar-se uma meretriz (RAGO, 2008: 167). 

 Da mesma forma que era importante o controle dos desejos sexuais femininos, a 

mulher não podia sair às ruas, principalmente à noite, sem estar acompanhada do seu marido 

ou companheiro. Se uma jovem fosse vista andando pela noite nas ruas, esta podia ser 

publicamente identificada com uma “mulher de vida fácil” (ROBERTS, 1998:39). Apesar da 

insistência na dicotomia entre mulher-dama e dama da noite, a própria telenovela nos mostra 

que nem sempre era possível identificar uma prostituta quando esta saía à rua. O exemplo 
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mostrado foi o da prostituta Zarolha (o apelido faz referência a sua deficiência em um dos 

olhos).  

 No primeiro capítulo de “Gabriela”, Zarolha (Dina Sfat) sai às ruas de Ilhéus em plena 

luz do dia em direção ao Bar Vesúvio.
124

 Ela passeia nos principais bairros da cidade, chega 

inclusive a entrar na Igreja Matriz e mesmo assim não é reconhecida ou apontada como uma 

prostituta. As únicas pessoas que ficaram admiradas com a sua atitude em “desfilar” pelo dia 

na rua foram os boêmios, que estavam no Bar Vesúvio e eram frequentadores do Bataclan.
125

 

 Zarolha chega ao bar e direciona a palavra para Nacib. Este fica envergonhado e diz 

que irá conversar com ela mais tarde no Bataclan, pois ali não era ambiente para que ela 

estivesse.
126

 Ambos acabam se encontrando no lugar mais remoto da praia.
127

 Depois que 

Zarolha deixa o bar, Nacib ainda fala para seu colega, o boêmio Ezequiel (Jayme Barcellos), 

que o seu “negócio com Zarolha é apenas de noite no cabaré”.  

Iremos agora analisar tanto a ousadia da prostituta em sair nas ruas em plena luz do 

dia, como também a vergonha de Nacib quando a meretriz lhe procura no bar, e a sua 

preocupação em perceber que ela não ficava apenas presa ao Bataclan, não sendo “discreta” 

como exige o mundo da prostituição.  

A saída da prostituta pelos bairros de Ilhéus sem nenhum constrangimento da sua 

parte, representa uma atitude que estava articulada com o momento em que o Brasil e outros 

países estavam enfrentando. Momento este marcado, desde final dos anos de 1960 e meados 

de 1970, pela liberação sexual, pelo desejo de renovação, pela fruição da vida boêmia e pela 

fusão entre vida pública e privada (RIDENTI, 2007:136). Sendo assim, a atitude de Zarolha 

não pode ser pensada apenas como um simples gesto, mas como um reflexo do seu “tempo 

presente”, ou seja, período também em que a cena foi pensada. 

 Já o fato de Zarolha sair à rua de dia e Nacib querer conversar com ela apenas no seu 

ambiente de trabalho, acaba nos levando a uma conclusão: a de que a prostituta deveria estar 

presa apenas ao prostíbulo e que este, ainda que todos os cidadãos da cidade tivessem plena 

consciência da sua existência e funcionamento, teria que se distanciar dos principais bairros 

da urbe. Não só a separação entre damas da sociedade de damas da noite era importante, 

como também o distanciamento entre “lugares imorais” e “espaços familiares”.  

 Se a cidade não tivesse um limite entre o espaço da prostituição, colocado como 

imoral, e o espaço familiar, associado à moralidade, era um bom indício de que a urbe estava 
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em total desordem (ENGEL, 1989: 37). Ressaltamos ainda que no início do século XX, além 

de confinar as prostitutas dentro de espaços especiais, vigiados e marginalizados, os 

regulamentaristas defendiam que estes estivessem localizados em bairros distantes das 

escolas, das igrejas, dos internatos e bairros residenciais (RAGO, 1985: 92).  

Na cidade de Ilhéus nem sempre esta “barreira” entre moralidade e imoralidade foi 

respeitada. Enquanto o Bataclan ficava relativamente distante das casas de família, 

“respeitando” esta distância e discrição (percebemos isto principalmente na cena em que 

Malvina descreve as luzes da cidade. Na sua fala, a iluminação que está mais distante é aquela 

do Bataclan
128

), o coronel Coriolano desafiava esta barreira com suas “teúdas e manteúdas”. 

 Diferente das meretrizes, a “teúda e manteúda”, na teoria, só devia pertencer a um 

cliente, ou seja, aquele que estava lhe mantendo financeiramente; no caso da telenovela, foi o 

Coronel Coriolano. Outra diferença entre as prostitutas e a “teúda e manteúda” é que esta era 

colocada em uma casa, onde na maioria das vezes era proibida a sua exposição, tendo que 

ficar à espera e à disposição do seu “dono” (mantenedor), que geralmente era casado. Desta 

forma, ressaltamos aqui que ao contrário das “mariposas”, consideradas mulheres públicas, as 

“teúdas e manteúdas” não podem ser assim enquadradas.  

 Primeiramente, devemos observar que o conceito de “mulher pública” ou uma 

prostituta aparece para fazer contraste às mulheres honestas, principalmente por estas estarem 

“confinadas”, na maior parte do seu tempo, nos espaços privados, ou seja, em suas 

residências. Lembramos que a definição de “público” traz como antônimo a palavra “privado” 

ou “particular”. Neste sentido, a partir do momento em que a “teúda e manteúda” permanece, 

assim como uma “dama da sociedade”, grande parte do seu dia em uma residência, esta não 

deve ser mais considerada como uma “mulher pública”. Além disso, ao torna-se “teúda e 

manteúda” ela deixa a vida que levava no mundo da prostituição e passa a ser “dona de um 

homem só”, ou seja, um único parceiro.  

 A expressão “teúda e manteúda” já se fazia presente no Código Penal de 1890, no 

“Capítulo IV”, artigo 279, referente ao “Adultério ou Infidelidade Conjugal”. Segundo o 

mesmo, a mulher casada que cometesse adultério ou o marido que tivesse concubina teúda e 

manteúda seria punido com pena que podia variar de um a três meses de prisão.
129

 Porém, no 

caso da telenovela, ter uma “teúda e manteúda” não era crime, quando muito não passava 

apenas de um ato imoral. 
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 Coronel Coriolano se destacou em “Gabriela” por possuir, ao longo do enredo, duas 

“teúdas e manteúdas”. Foram elas: Chiquinha (Cidinha Milian)
130

 e Glória (Ana Maria 

Magalhães).
131

 Esta ficou sendo conhecida como Glorinha de Olivença, cujo “sobrenome” era 

uma referência ao cabaré localizado na cidade de Olivença, 18 km ao sul de Ilhéus, na Bahia, 

onde a mesma trabalhava antes de ser uma “teúda e manteúda”. Possuir duas “teúdas e 

manteúdas” era sinônimo de poder para o coronel. Segundo Michele Perrot, “o homem rico 

gosta de ostentar a beleza de suas amantes: um luxo que ele pôde permitir e que lhe glorifica a 

virilidade” (PERROT, 2003:14).  

O que mais revoltou a população ilheense, em especial as “damas da alta sociedade”, 

foi o local que Coriolano escolheu para abrigar suas “mulheres”, em um dos bairros mais 

movimentados da pequena cidade. Ao saber que o seu amigo Coriolano vai deixar Chiquinha 

em uma casa que fica muito próxima da sua residência, o coronel Melk fica incomodado.
132

 

Notamos então que a ação de ter uma “teúda e manteúda” não era novidade na cidade de 

Ilhéus. Este fato fica claro na fala do coronel Jesuíno Mendonça, quando afirma que 

Coriolano tem o direito dele em possuir “teúda e manteúda”. Jesuíno Medonça: “Ah! Ele tá 

no direto dele, não é o primeiro nem o último a fazer isso!”.
133

 

Das duas prostitutas de Coriolano, Glória foi a que mais ganhou destaque, sendo alvo 

de muitos boatos e gerando incômodo às ilheenses. Como vimos, apesar de ser presenteada 

com uma casa, uma criada para ajudar nos afazeres domésticos (chamada de “Pretinha”), 

roupas e joias, a “teúda e manteúda” teria que ficar presa na sua residência, evitando ao 

máximo sua exposição. No caso de Glória foi diferente. Antes que ela aceitasse a proposta de 

Coriolano, sua condição foi de que pudesse aparecer na janela à hora e durante o tempo que 

quisesse.
134

 E sob estas condições foi que ela mudou-se para sua nova casa. 

Ao ter uma criada ao seu dispor, Glória exibia, assim como qualquer outra dama 

ilheense, um privilegiado posicionamento social na cidade, mesmo sendo “teúda e manteúda”. 

Mas, além disso, destacaremos o significado que estava por traz do nome “pretinha”, sempre 

designado ao personagem de Ilclécia Magalhães, espécie de “mucama” de Glória.  

A presença da função de criada e o seu nome “pretinha” nos mostra um Brasil que 

ainda carregava valores, normas e padrões de um regime escravocrata. Mais do que isso, 

havia ainda a persistência de manutenção de preconceitos raciais, de práticas autoritárias e 

                                                             
130 GABRIELA, 1975: capítulo 01, 24:35.  
131 GABRIELA, 1975: capítulo 23, 29:51. 
132

 GABRIELA, 1975: capítulo 08, 24:29.  
133 GABRIELA, 1975: capítulo 08, 24:14.  
134 GABRIELA, 1975: capítulo 24, 05:15.  



 

97 
 

relações de dependência existentes numa sociedade escravista.
135

 Sociedade esta que foi 

construída, segundo Gilberto Freyre, “sobre a instituição da família escravocrata; da casa-

grande; da família patriarcal” (FREYRE, 2000:96).  

A novela apresentou este Brasil “patriarcal” (início do século XX) de modo 

transparente quando relatou, por exemplo, que a principal personagem, Gabriela, foi 

encontrada em um mercado de escravos.
136

 Outro exemplo claro de submissão apresentado 

pela “mucama” de Glória foi que, em nenhum momento da telenovela, a atriz possuiu algum 

tipo de fala. Sua atuação foi feita quase exclusivamente por gestos e sempre com a cabeça 

inclinada.  

Desde o fim da escravidão, ainda no século XIX, já existiam no Brasil associações 

negras. Estas permaneceram e se fortaleceram no século XX. Já em 1931, houve a criação da 

Frente Negra Brasileira (FNG), em São Paulo. Na década de 1970, aconteceu a criação do 

Movimento Negro Unificado Contra a Descriminação Racial (MNUDCR). Um ano antes da 

novela ir ao ar, em 1974, o grupo de dança Ilê Ayiê se apresentou pela primeira vez no 

carnaval de Salvador, cantando a música de Paulinho Camafeu que dizia em um dos seus 

trechos: “ Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava banho de piche, ficava 

preto também”.  

Durante os anos de 1960 e 1970 no Brasil, houve a tentativa do governo militar de 

rechaçar duramente a ideia de racismo no país. Isso porque o maior objetivo era demonstrar 

que reinava no país a harmonia racial.
137

 Além disso, “versões de esquerda” eram formuladas 

sobre a constituição da brasilidade. Esta passou a ser pensada e caracterizada com a “mistura 

do branco, negro e índio” (ideia presente principalmente na obra Casa Grande e Senzala de 

Gilberto Freyre, mas também fez parte nos escritos do botânico Von Martius sobre a 

construção da identidade brasileira), não mais com o intuito de justificar a ordem social 

presente, mas de questioná-la. Ao mesmo tempo em que o problema da identidade nacional 

era exposto, buscava-se também uma ruptura com o subdesenvolvimento (RIDENTI, 

2007:135).   

Apesar de todos os esforços já presentes nos anos de 1970 para uma modificação de 

pensamento no Brasil, principalmente sobre a discriminação contra os negros, a telenovela 
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Gabriela, através da personagem “Pretinha”, revela um país em que os resquícios da 

sociedade patriarcal ainda estão presentes, principalmente em relação ao preconceito com o 

negro, apesar do governo tentar mostrar o contrário.  

 Se por um lado o enredo colocou como “natural” a presença de escravos na telenovela, 

já que fazia parte do cotidiano da sociedade ilheense, por outro lado a presença de uma “teúda 

e manteúda” gerou muitas discussões, principalmente quando esta resolveu aparecer 

diariamente na sua janela. Sua primeira aparição foi suficiente para gerar alguns comentários. 

 As “senhoras da cidade” falavam que a sua presença era uma pouca vergonha e que os 

homens pecavam só de olhar para aquela janela. Falavam ainda que se o coronel quisesse 

mesmo mantê-la, que achasse uma residência bem afastada da cidade e longe das “famílias 

distintas”. Certa dama da sociedade ilheense, ao ver Glória na janela, comenta com Idalina: 

“O que é aquilo?! Mas que pouca vergonha!”. Idalina: “Logo aqui, bem no meio da gente!” 

Dama da sociedade ilheense: “Os homens pecam até sem querer, só de olhar!”. Idalina: “É 

aquela velha história, se coronel Coriolano queria fazer uma das suas, por que não foi pra um 

bairro distante? Mas não, se planta com ela aqui! Bem na frente das famílias mais distintas da 

cidade! No nariz dos homens!”.
138

 

Para o jurista e “moralista” Maurício Caires, Glória nada mais era do que uma ofensa a 

todas as famílias de Ilhéus.
139

 Mas também existiam aqueles (alguns homens) que se 

deleitavam com sua presença. Era o caso de João Fulgêncio, quando chegou a afirmar que 

Glória era de utilidade pública, pois vendo a moça na janela os sonhos dos homens seriam 

mais bonitos e prazerosos.
140

 

Apesar de existir a opinião de que Glória não passava de uma bela paisagem na cidade 

de Ilhéus, ou que a mesma era de utilidade pública, a ideia que sobressaía ia de encontro a sua 

presença e era defendida pelas principais senhoras da alta sociedade. Estas acabaram se 

reunindo e convocando o padre Basílio (Jorge Cherques) para que este fosse até a casa de 

Coriolano e proibisse definitivamente a aparição de Glória.
141

 

Depois que o padre fala para Glória e Coriolano o motivo da sua visita, a teúda e 

manteúda não entende qual o mal que estava fazendo para aquelas mulheres, e fala que não 

encontra o motivo pelo qual as senhoras de Ilhéus a olhavam como se fosse uma coisa 

nojenta. Glória: “O que elas têm comigo? Elas me olharam como se eu fosse uma coisa 

nojenta! Elas é que são nojentas e vão acabar com a minha vida! Vão acabar com a minha 
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vida!”.
142

 A fala de Glória nos leva a pensar como a figura da prostituta foi construída por 

muito tempo. Não entendemos aqui que Glória era uma prostituta, mas devemos lembrar que 

assim ela era julgada por toda população ilheense. Em sua afirmação, a prostituta é 

comparada a algo impuro ou ainda à escória da sociedade.  

 Mulheres de má vida e insubmissas, impuras e insignificantes que recusavam o 

aconchego do casamento e do lar. Mulheres que andavam desnudas (Glória causava repulsa 

nas demais mulheres também porque usava vestidos que valorizavam seus seios) e que 

provocavam tumultos e escândalos. Preguiçosas, depravadas, mentirosas e simpáticas ao 

álcool. Eram aquelas que, ao contrário da mulher honesta e pura, viviam em função de seus 

desejos libidinosos e devassos. Eram essas algumas das características que definiam as 

“mulheres de vida fácil” (RAGO, 1985: 85). 

Esta tentativa de rejeitar e excluir cada vez mais a meretriz da sociedade, é justificada 

pelo fato da mesma não fazer parte da normalidade sexual estabelecida pela sociedade. Por 

isso a exigência de separar e privar estas mulheres “anormais” das demais mulheres 

“corretas”. Por isso a censura à aparição de Glória em sua janela, que ficava em um bairro 

nobre e bem localizado na cidade de Ilhéus. 

Glória chega a ficar totalmente isolada e trancada na sua casa por certo período, no 

qual adoece. Ao saber da proibição, Mundinho Falcão (José Wilker), juntamente com o jurista 

e boêmio Dr. Ezequiel, fazem um alvará que acabou autorizando a sua aparição na janela 

quando bem entendesse.
143

 Revoltado com a hipocrisia dos ilheenses, Mundinho ainda diz que 

a presença de Glória na janela incomodava tanto àquela população porque, querendo ou não, 

ela representa o lado “escuro” e os hábitos que pertenciam à cidade, mas que seus moradores 

insistiam em esconder
144

. Todas as pessoas sabiam da existência tanto das teúdas e manteúdas 

quanto das prostitutas, mas desejavam que elas ficassem afastadas. Digamos que era uma 

tentativa de dividir a cidade em partes bem delimitadas, com o intuito de esconder ou ocultar 

aquilo que, por bem ou por mal, já fazia parte daquele cotidiano (FUENTES, 2006: 03). 
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3.5 Prostituição: poder, sociabilização e o mal necessário 

 

 Já notamos o quanto a prostituição estava presente em Ilhéus. Percebemos a 

importância do prostíbulo na frequência em que o mesmo aparece no decorrer da telenovela. 

Relatamos também que, além da teúda e manteúda Glória, uma prostituta ganhou importância 

no enredo, Zarolha. Ambas desafiaram a sociedade e acabaram alcançando seus objetivos 

(sair na janela e participar da procissão com as demais “moças do prostíbulo”). Além disso, 

observamos que na medida em que a cidade se desenvolvia economicamente com sua boa 

safra de cacau, a prostituição também aumentava. Ressaltamos ainda que o Bataclan da cidade 

de Ilhéus “foi durante muito tempo o local predileto dos abastados senhores de cacau”. Isso 

ocorreu principalmente no período em que a “cacauicultura” permitia à cidade de Ilhéus uma 

intensa e luxuosa vida noturna.
145

 

 A chamada “cacauicultura” se instalou nas primeiras décadas do século XX como 

opção econômica nas comarcas do Sul da Bahia, sendo responsável por abrir caminhos para o 

povoamento da região. Nesta época, o grupo social dominante era representado pelos coronéis 

Antônio Pessoa e Domingos Adami de Sá. Desta forma, percebemos a estreita relação 

estabelecida entre o coronelismo e a formação da burguesia cacaueira. Segundo Maricélia 

Cardoso Matos Neves, a formação da burguesia cacaueira “foi um processo histórico de 

aproximação entre a elite de fazendeiros ricos que passou a comprar e a vender amêndoas de 

cacau, e comerciantes exportadores que se transformaram em produtores dos frutos de ouro” 

(NEVES, 2005:08).  

No final da década de 1920 o cacau representava aproximadamente 40% das 

exportações baianas. Este destaque para o produto continuou em alta no Recôncavo baiano até 

os anos de 1960. Entretanto, as dificuldades para a cultura do cacau na Bahia tiveram início já 

nas primeiras décadas do século XX.  Devido ao aumento significativo do consumo mundial 

de chocolate, os ingleses passaram a estimular a produção africana de cacau, o que resultou no 

deslocamento da “cacauicultura” baiana para uma posição secundária no mercado externo 

(ALMEIDA, 2008:14). Porém, em 1970 o governo federal, investindo na sua política de 

exportação, fez com que a economia cacaueira continuasse criando divisas para o país. 

Segundo informações da CEPLAC (Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira), no 
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período de 1975, quando a novela “Gabriela” foi televisionada, o cacau gerou cerca de 3 

bilhões e 618 milhões de dólares.
146

 

 A ênfase dada na telenovela de 1975 (“Gabriela”) para a produção de cacau em Ilhéus 

não pode ser apenas pensada como uma simples representação da obra dos anos de 1930, 

quando o produto se destacou na economia baiana. A riqueza advinda da produção cacaueira 

também é mostrada em 1975 porque, como vimos, ainda nesta época o estado da Bahia 

faturava com as exportações do cacau. Mais do que uma adaptação do romance, a telenovela 

apresenta principalmente os anos em que a mesma foi produzida e pensada.  

 Assim sendo, lembramos que o audiovisual, neste caso, a telenovela, “é escrito com 

uma linguagem, uma lógica e valores predominantes no momento em que é produzido” 

(DÍAZ; REBOLLO, 2013:167). Tudo isso nos faz pensar novamente sobre o papel da TV na 

construção de discursos sobre a realidade, assim como na construção de discursos relevantes 

sobre o passado (LAFFOND, 2013:135). Ao incluir o auge do cacau na versão de 1975, o 

historiador deve notar principalmente que tal realidade fez parte do “tempo presente” em que 

“Gabriela” foi construída e exibida aos telespectadores dos anos de 1970. 

 A vitória das moças do Bataclan e a conquista de Glória em permanecer em sua janela, 

mais do que indícios da relação entre a cidade e a prostituição, são exemplos de poderes que 

estas mulheres acabaram exercendo. Poder aqui entendido, segundo a interpretação de José 

d’Assunção Barros, como algo que está presente também nas diversas astúcias do cotidiano e 

no “indivíduo comum”, como nas prostitutas (BARROS, 2012: 26). 

 Entretanto, além dos indivíduos comuns fazerem uso do poder, os coronéis, no 

momento em que mantinham uma “teúda e manteúda”, também queriam expressar seu poder 

econômico e dominação. Poder econômico na medida em que tinham condições de sustentar 

financeiramente sua concubina e também sua família (esposa e filhos); e dominação quando 

os mesmos demonstravam que tinham a posse das suas “teúdas e manteúdas”. 

 Não só foram Chiquinha e Glória que receberam o convite para serem teúdas e 

manteúdas, Gabriela também. O primeiro convite partiu do coronel Melk Tavares.
147

 Sua 

proposta era contratá-la como sua cozinheira. Porém, ela não trabalharia em sua casa, mas em 

uma casa particular que o coronel queria lhe presentear. A casa era localizada em uma rua 

pacata e afastada dos principais pontos comerciais (Rua das Quatro Mariposas). Gabriela nega 

a proposta, dizendo que estava bem trabalhando como cozinheira para o bar de Nacib. Nota-se 
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que, na verdade, ela estava sendo convidada para ser uma “teúda e manteúda” do coronel, 

principalmente quando fala sobre a distância em que a casa está sendo construída.  

 O coronel Jesuíno Mendonça também queria ter Gabriela como sua amante e lhe fez 

uma proposta ainda melhor. Propôs uma casa, salário em dobro e uma conta aberta em uma 

loja para ela.
148

Gabriela também negou a proposta. Mas o que queremos destacar é a disputa 

de ambos em medir seus poderes financeiros, por meio de suas propostas para a cozinheira. 

Ter Gabriela significava também ter poder. Assim como oferecer uma “conta aberta” em uma 

loja para a moça, ou seja, sem limite de gasto, implica em demonstrar seu poder aquisitivo 

perante a sociedade. 

 Os exemplos retirados das cenas da telenovela em que as prostitutas se destacaram, 

mostram a ligação e envolvimento não só dos boêmios com a prostituição, mas também de 

toda a população que a ela fazia referência, seja para falar bem ou mal. Desta forma, 

ressaltamos aqui que a existência e permanência da comercialização dos corpos são apontadas 

como responsabilidades quase exclusivas das meretrizes. Porém, esquecemos que a prostituta 

nada mais é do que um produto criado por um meio no qual se beneficiam vários setores 

sociais, em especial o cliente, ou seja, “o pivô da instituição prostitucional” (VINCENT, 

2009:352). 

Esta ideia de que a prostituta não é a única culpada pela comercialização dos corpos 

nem sempre foi discutida e analisada. A sua decisão em vender o seu corpo não estava e ainda 

não está associada a um trabalho ou uma ocupação. Ao contrário, está ligada a uma 

ociosidade, ou seja, estando totalmente em contraponto com o trabalho. Sendo assim, mesmo 

quando a “venda de fantasias”, pois é assim que algumas meretrizes encaram o seu trabalho, 

estava enquadrada em uma atividade remunerada, a prática ainda era e é encarada como uma 

desordem social (ENGEL, 1989:94). 

Na tentativa de lidar com estas “desordeiras da moralidade”, dois métodos ou duas 

tendências distintas foram apresentadas ainda no século XIX: de um lado, a normatização do 

seu trabalho por meio de uma regulamentação sanitária e, do outro, a sua extinção liderada 

principalmente pela repressão policial. 

Um exemplo que podemos citar sobre a repressão policial e a extinção das prostitutas, 

mas ainda presentes no final do século XX, encontra-se no estudo de Laura Agüero intitulado 

“Las mujeres en prostitución como Blanco del acionar represivo: el caso del Comando 

Moralizador Pío XII, Mendonza 1974-1976”. No ano de 1974, período que antecedia o golpe 
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civil-militar de 1976 na Argentina e sobre o governo de María Estela Martínez de Perón- 

esposa de Juan Domingo Perón -, foi formado em Mendonza o “Comando Anticomunista de 

Mendonza” (CAM), também chamado de “Comando Moralizador Pío XII”. A partir de então, 

vários atentados a clubes noturnos, que na maioria das vezes eram prostíbulos, assassinatos de 

prostitutas e pessoas envolvidas com a prostituição foram realizados (AGÜERO, 2006:04). 

Interessante observar que não existia nenhum receio do “Comando” em esconder que 

os assassinatos e atentados eram de sua autoria. Constantemente saíam publicações nos 

jornais locais relatando que o CAM não teria nenhuma misericórdia com as meretrizes. Além 

disso, muitas vezes, após o assassinato da prostituta, esta era pintada com a sigla do 

“Comando”.  O extermínio era “justificado” simplesmente porque a presença da prostituta era 

encarada como um “tormento e uma ofensa às práticas de bons costumes e moralidade de toda 

a sociedade decente” (AGÜERO, 2006:05). 

Se em meados dos anos de 1970 temos o exemplo de extermínio de prostitutas durante 

o regime civil-militar na Argentina, em 1975, na França, prostitutas lutavam e reivindicavam 

exigindo seus direitos e tentando combater a repressão policial. Em 2 de junho de 1975, 

aproximadamente 150 meretrizes ocuparam a igreja de Saint-Nizier, em Lyon, na França. O 

grande número de assassinatos de “colegas de profissão” foi o principal motivo para o 

protesto. Além disso, as mulheres exigiram que o seu trabalho fosse reconhecido como outro 

qualquer e que a perseguição policial tivesse fim. Apesar das prostitutas serem brutalmente 

expulsas da igreja pelos policiais, o dia 2 de junho foi declarado pelas organizações de 

meretrizes como o dia internacional das prostitutas.
149

 

Assim como existiram duas formas de tratamento sobe a comercialização dos corpos, 

a “mulher pública” também foi projetada em duas imagens: a vítima e a femme fatale. Era 

encarada como vítima de uma sociedade que, por não lhe oferecer oportunidades de emprego, 

acabava lhe empurrando para a prostituição. Desta forma, o fator econômico era colocado 

como principal ou o que impulsionava a mulher a este mundo.   

Na telenovela, ao aceitar ser “teúda e manteúda” do coronel Coriolano, Glória de 

Olivença deixa claro que sabe que sua vida será bem melhor do que viver em um prostíbulo, 

apesar da solidão. Fala também que não lhe resta alternativa na vida, pois só assim sua 

situação econômica seria melhoraria. Glória: “Sabe porque estou chorando, Pretinha? Uma 

vida boba, pra quem nunca falta coisa nenhuma, mas também não tem nada. Uma vida que eu 

                                                             
149

 Ver mais informações em: http://www.davida.org.br/index.swf. Acesso em: 16 Mar. 2014.  
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não desejo pra você”.
150

 Aqui vemos que a novela aponta como fator para a busca da 

prostituição as dificuldades financeiras.
151

 

Quando não identificada como a vítima da sociedade, a meretriz passava para a 

imagem da femme fatale. Aqui a prostituta é vista como uma mulher anormal, rebelde e com 

uma sexualidade desviante. Este enquadramento como anormal acontecia na medida em que 

esta era comparada com o comportamento que a mulher “direita” ou a mulher “normal” 

deveria seguir. Exemplo de prostituta como a femme fatale ou rebelde foi desempenhado pela 

personagem Zarolha, que ganhou destaque na telenovela. Muitos boêmios lhe definiam como 

uma “moça ousada, rebelde e cheia de ideias”.
152

 Afinal, foi ela quem desafiou toda a 

população e “princípios de moralidade” da cidade quando decidiu e participou da procissão 

religiosa ao lado dos coronéis, suas esposas e filhas. 

Enquanto a ciência médica determinava as normalidades e limites sexuais de uma 

mulher, ao mesmo tempo procurava demonstrar que o homem tinha seu desejo mais forte, e 

que por isto podia exibir frequentemente sua virilidade. A esposa não devia mostrar ao marido 

nenhum entendimento sobre sexo, para isso existiam as prostitutas (PRIORE, 2011: 42).Por 

este motivo, o homem tinha todo o direito de frequentar um prostíbulo, pois este servia como 

uma válvula de escape para seus impulsos sexuais (RAGO, 1985:84). 

Vistos como uma válvula de escape para os homens, os prostíbulos, apesar do 

preconceito com estes ambientes, passaram a ser apontados socialmente como um “mal 

necessário”. Uma das suas funções era a da iniciação sexual de muitos jovens do sexo 

masculino. Ao ter sua primeira relação e despejar seus desejos com uma “dama da noite”, 

acreditavam que estes estariam “preservando” ou garantindo a virgindade se suas futuras 

esposas até a data do casamento. Daí uma das justificativas do bordel ser “bem-vindo” 

socialmente. 

Além da função de iniciação sexual, a prostituição também desempenhou sua “função 

civilizadora”. Isso acontecia na medida em que elementos do “mundo moderno”, ou seja, um 

mundo que buscava elementos da sociedade europeia, eram apresentados nos cabarés. Além 

de bebidas importadas consumidas, as prostitutas, principalmente as estrangeiras, ensinavam 

novas regras sofisticadas de etiqueta conforme os padrões europeus (RAGO, 2008:28). Por 

meio das cenas do Bataclan, notamos mais uma vez a ideia de modernização que foi passada 

                                                             
150 GABRIELA, 1975: capítulo 50, 27:29. 
151 GABRIELA, 1975: capítulo 21, 33:00.  
152 GABRIELA, 1975: capítulo 02, 05:02. 
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ao telespectador de “Gabriela” (roupas de luxo, mulheres fumando e usando jóias 

importadas).  

Mas não foi apenas por exercer suas funções sexual e civilizadora que os prostíbulos 

permaneceram, mesmo após muitas repressões policiais. Eles também desempenharam um 

papel agregador, ou seja, um lugar que possibilitou a aproximação dos indivíduos, um espaço 

de sociabilidade. Após horas de trabalho, os homens iam se divertir na “casa da luz 

vermelha”.
153

Sendo assim, a comercialização dos corpos pode ser pensada como uma fuga às 

normas da disciplina, do trabalho ou dos códigos normativos sociais (RAGO, 2008:27).  

No momento em que a prostituição acaba promovendo redes de sociabilidade, mais 

uma vez notamos que ela não existe somente pela presença da meretriz. Esta comercialização 

pode ser pensada como uma rede que interliga muitas pessoas além das profissionais do sexo. 

A “oferta dos corpos” nunca deixou de existir justamente porque sempre houve pessoas que a 

alimentaram. A demanda sempre foi respondida pela oferta (ROBERTS, 1998:157).  

 O mundo da prostituição também pode ser pensado como um espaço que corresponde 

às resistências ao ideal da mulher frágil e submissa, na medida em que as meretrizes optam 

por não seguir exclusivamente o papel de dona de casa, esposa e mãe. Por outro lado, a 

“venda de fantasias e desejos” auxilia na preservação de alguns valores morais e na 

manutenção da ordem. Isso ocorre no momento em que a prostituta é utilizada como válvula 

de escape para os rapazes e ao mesmo tempo “preserva” a virgindade das “moças de família”. 

Ou ainda quando realizam as fantasias tidas como depravadas, que as esposas não podem 

oferecer aos seus maridos (ENGEL, 1989: 27). 

 Aqui analisamos as relações interpessoais estabelecidas entre os vários personagens e 

nos mais diversos ambientes que estavam ligados, diretamente ou indiretamente, com o 

mundo da prostituição. Seja na boa safra do cacau e no desenvolvimento do Bataclan, ou 

ainda nos problemas políticos que estavam relacionados com a saída ou não das prostitutas na 

procissão. Sendo assim, através da história da prostituição entendemos também como estas 

mulheres acabaram dando forma ao seu mundo político e social (FUENTES, 2006: 01).  

 Buscamos também não emitir ao mundo da prostituição um discurso moralista ou 

machista, pois estaríamos repetindo o erro e o preconceito que acompanharam esta temática 

                                                             
153 Esta expressão passou a ser usada para fazer referência a uma casa de prostituição. Tudo isso porque muitas 

zonas de baixo meretrício, para disfarçar o que realmente era e preservar a integridade de seus clientes, ou seja, 

dificultar a identificação de outras pessoas, colocavam uma luz de cor vermelha dentro do ambiente. Esta era 

sinal de que ali era um prostíbulo. Informações disponíveis em: ALVES, Fábio Lopes. História de Gênero e 

Prostituição: a “difícil vida fácil” em perspectiva. Maringá, 2005, p.15. 
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por muito tempo. Entretanto, temos que reconhecer que as funções sociais, sejam elas 

políticas, culturais ou econômicas, exercidas pelas meretrizes ou ainda a rede de sociabilidade 

promovida pela prostituição, ainda não foram reconhecidas no meio acadêmico e muito 

menos na sociedade, sendo necessário maior exploração deste estudo.   
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Considerações Finais 

Ao escolher a telenovela “Gabriela” como principal fonte, tentamos desconstruir a 

ideia de que o conceito de reflexão deve ser sempre pensado como algo oposto ao 

entretenimento. Para tanto, aplicamos uma metodologia digna de qualquer documento 

histórico, mas com especificidades voltadas ao estudo do audiovisual. Além disso, 

observamos vários elementos presentes na trama.  

Pensamos inicialmente no contexto em que a telenovela foi produzida, ou seja, os anos 

da ditadura civil-militar. Apesar de “Gabriela” passar pela censura do Governo Federal ou até 

mesmo pela chamada autocensura, seja “amenizando” algumas cenas ou retirando 

personagens da trama (como foi o caso do personagem Miss Pirangi), algumas críticas ainda 

permaneceram.  

Ao mostrar em quase todos os capítulos a presença das prostitutas, do Bataclan, das 

“teúdas e manteúdas” do coronel Coriolano ou até mesmo o próprio comportamento 

provocante de Gabriela, a novela acaba exibindo dois comportamentos e opiniões opostos: a 

moralidade representada pelas damas da alta sociedade ilheense, na medida em que criticavam 

e lutavam pelo “afastamento geográfico” das meretrizes, mas também a “imoralidade” e o 

erotismo representados pela prostituição frequente na cidade. Sendo assim, vimos que estes 

dois mundos foram televisionados. 

O “mundo da prostituição”, principal foco deste trabalho, também foi frequentemente 

exibido na tela. Analisamos esta temática e chegamos a algumas conclusões. A primeira delas 

é que mudanças e permanências, que cercam este estudo, estão juntas nas cenas de 

“Gabriela”. Quando rejeitadas pela sociedade ilheense ou até mesmo servindo de contraste 

entre a “mulher direita”, ou ainda tratadas como meros objetos e responsáveis pela 

prostituição, o conceito de meretriz construído ainda no século XIX “continua em voga na 

trama, ou seja, permanecem aí as interpretações povoadas por estereótipos. 

Por outro lado, quando a trama ressalta a “luta” de Zarolha em participar do evento 

religioso, notamos que mudanças estão presentes nas interpretações sobre a prostituta e que 

estas modificações estão inseridas no próprio tempo em que a novela foi ao ar. Foi nesta 

época, por exemplo, que algumas meretrizes começaram a exigir seus direitos na França e 

declararam o Dia Internacional das Prostitutas. Já no Brasil, comportamentos como o desfrute 

da boemia, liberdade sexual e a fusão entre a vida pública e privada já estavam sendo 

reivindicados desde meados dos anos de 1960.  
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No momento em que a telenovela apresentou o Bataclan como um ambiente que 

assume várias funcionalidades, aqui também percebemos uma nova discussão sobre a 

prostituição.  A hipótese agora é que nem sempre a ida a um prostíbulo representa apenas a 

busca pelo ato sexual. Assuntos políticos e particulares frequentemente são discutidos no 

cabaré. Sendo assim, o prostíbulo também é responsável por criar e proporcionar momentos 

de sociabilização entre seus frequentadores. 

Além de um local onde redes de sociabilidade foram construídas, o Bataclan e suas 

mulheres também assumiram a função de mostrar novas regras e comportamentos tidos como 

modernos para a época. A própria caracterização do prostíbulo, com bebidas, charutos e 

roupas importados, mostra o tão falado “progresso” que chegava à cidade de Ilhéus. Além do 

mais, com o uso de “acessórios de luxo”, o cabaré de Maria Machadão chegou a ser 

comparado com o Moulin Rouge, símbolo da boemia parisiense. Símbolo, portanto de 

modernização. 

Outro ponto demonstrado aqui foi a relação de poder estabelecida pela prostituta e 

também pelos coronéis com suas “teúdas e manteúdas”. A chantagem feita pelas “meninas de 

Maria Machadão”, caso não participassem da procissão (fechar o Bataclan por tempo 

indeterminado), fez com que a eleição realizada entre os coronéis de Ilhéus decidisse a favor 

das mesmas. Participar ou não do evento religioso ultrapassou uma questão de moralidade e 

passou a ser uma questão política. A vitória das meretrizes comprovou a influência que 

tinham, ou seja, o poder que possuíam naquela sociedade.   

Já os coronéis (coronel Coriolano e coronel Melk Tavares), além de prestígio político, 

tentaram demonstrar todo seu poder econômico na medida em se dispuseram em serem 

mantenedores das “teúdas e manteúdas” (Chiquinha e Glória no caso de Coriolano, e a 

tentativa de Melk em sustentar Gabriela). Sustentar outra mulher além de sua esposa e filhos, 

comprar uma casa e disponibilizar uma criada para a “teúda e manteúda”, ou deixar uma 

“conta aberta” em loja de tecidos, são exemplos de que estes mantenedores queriam 

demonstrar seu poder aquisitivo.  

Os dois exemplos acima trazem duas interpretações distintas sobre o poder. A primeira 

faz ligação deste com a política ou com os “grandes personagens”, neste caso os coronéis. A 

segunda interpretação, e a que mais nos interessa, é a nova roupagem que o poder ganhou, se 

fazendo presente no cotidiano e também no indivíduo comum (as prostitutas, por exemplo).   
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Além da atitude tomada por Zarolha e pelas demais prostitutas, analisamos falas e 

comportamentos de outros personagens da trama. Mostramos também que as atitudes de 

Malvina, ou mesmo o momento de desobediência das mulheres ilheenses aos seus maridos, 

devem ser entendidos como uma reflexão do novo ideal de mulher que estava sendo moldado 

no país. Aqui mais uma vez percebemos que, apesar de se tratar de um momento de vigilância 

e censura, não podemos negar que a novela “deu brechas” para se pensar sobre o novo 

“modelo de mulher” que estava se formando. 

Sabemos que, muito provavelmente, as conclusões que acabamos de elencar deixarão 

algumas lacunas sobre as temáticas abordadas neste trabalho. Por outro lado, se conseguirmos 

provocar nos leitores novas questões e interpretações que possam dar continuidade a nossa 

reflexão, seja ela sobre prostituição, telenovela ou o audiovisual como documento histórico, 

sentiremos a sensação de dever cumprido. 
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Principais Personagens da Trama “Gabriela” (1975) 

 

 

                                                                       Fonte: Google
154

 

 

Gabriela (Sônia Braga): nordestina e órfã ainda criança, Gabriela ficou aos cuidados do seu 

tio. Devido à seca onde moravam são obrigados a migrarem. 

Gabriela chega ao mercado de escravos em Ilhéus totalmente suja 

e cansada. Cabelo desmazelado, pés feridos e o corpo coberto 

com trapos. A poeira da caatinga cobria praticamente todos os 

seus traços. Logo foi convidada para trabalhar como cozinheira na 

casa do comerciante Nacib Saad, com quem se envolve. Moça 

inocente, de “natureza livre” e ao mesmo tempo sedutora, 

desperta várias paixões entre os homens ilheenses. Era de natural 

risonha e brincalhona. Seus olhos são definidos como ora tímidos cândidos, ora insolentes e 

provocadores (AMADO, 2012:76-78).  

 

 

                                                                                                                                                                                      Fonte: Google
155

 
 

Nacib Saad (Armando Bógus): proprietário do Bar Vesúvio, também 

conhecido como “brasileiro das arábias” ou “turco”. Nasceu na Síria, 

mas foi criado no Brasil. Seu pai e tios chegaram primeiro ao Brasil. 

Nacib veio logo depois com sua irmã mais velha, de seis anos, e sua 

mãe. Chegou a Ilhéus ainda com quatro anos de idade e logo foi 

naturalizado no cartório de Itabuna como cidadão ilheense. Quando 

adulto, virou comerciante e ficou conhecido pelo seu bar. Homem de 

grandes amigos, frondosos bigodes plantados em seu rosto gordo e 

bonachão (AMADO, 2012:37-38). Foi um assíduo frequentador do Bataclan até o momento 

em que conhece Gabriela, com quem tem um romance, chegando a se casar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             Fonte: Acervo memoriaglobo.globo.com

156 
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Zarolha (Dina Sfat): prostituta sergipana de nome Risoleta, recém-

chegada de Aracaju em Ilhéus. Era mais conhecida por Zarolha, 

justamente por apresentar deficiência em um dos seus olhos. 

Ganha destaque na trama por provocar grandes paixões entre seus 

clientes, entre eles o “turco” Nacib, mas também por liderar e 

sugerir a ideia de que as meretrizes deveriam participar da 

procissão religiosa em Ilhéus. Decidida, corajosa e de uma 

“personalidade forte”, Zarolha provocou muito incômodo às damas 

da sociedade ilheense. Era chamada de “papa-fina” e sabida pela sua clientela no prostíbulo. 

(AMADO, 2012:71). 

 

 

 

 Fonte: Acervo memoriaglobo.globo.com 

Maria Machadão (Eloísa Mafalda): dona do principal e mais 

luxuoso cabaré de Ilhéus, o Bataclan. Respeitada pelos coronéis e por 

todas as “meninas” que trabalham em seu prostíbulo. Quando jovem, 

foi meretriz. Figura tradicional de Ilhéus, maternal e de toda 

confiança. Gostava de promover festas luxuosas em “sua casa” 

(AMADO, 2012:09).  

 

 

 
                                                                                                                                                                                           Fonte: Google

157 
 

Mundinho Falcão (José Wilker): jovem exportador de cacau e 

originário de uma família rica de São Paulo. Chega a Ilhéus apenas 

com o objetivo de comercializar cacau, mas acaba se destacando por 

suas ideias políticas e modernizadoras. Homem sempre bem vestido e 

barbeado, cabelos negros e olhos rasgados, queixo forte, decidido e 

prático (AMADO, 2012:40). Fez concorrência política ao coronel 

Ramiro Bastos e se apaixona pela única neta do coronel, Jerusa, 

contrariando ainda mais o governante da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fonte: Acervo memoriaglobo.globo.com

158
 

                                                             
157 Disponível em: http://gshow.com.br/novelas. Acesso em: 26 Abr. 2014.  
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Jerusa (Nívea Maria): filha do médico Alfredo Bastos e de Idalina 

Bastos, Jerusa é uma jovem meiga, tímida e educada para ser uma das 

mais importantes damas da sociedade ilheense. Melhor amiga de 

Malvina desde infância, Jerusa evita colocar sua opinião em público 

com receio principalmente do seu avô, coronel Ramiro Bastos. 

Apaixona-se por Mundinho Falcão e tem um romance às escondidas 

com o exportador de cacau. Na versão de Jorge Amado, Jerusa era 

uma mulher de cabelos claros, chamada de menina loira (AMADO, 2012:46).  

 
                                                                                                                                                                                                  Fonte: Google

159
 

 

 

Coronel Ramiro Bastos (Paulo Gracindo): viúvo, principal chefe 

político de Ilhéus, fazendeiro de cacau, autoritário e um dos 

desbravadores da região. Homem que tocou fogo em fazendas, invadiu 

povoados e liquidou gente sem piedade. Controlava todos os poderes 

em suas mãos (legislativo, executivo e judiciário) e também a vida dos 

seus dois filhos, Tonico Bastos e Alfredo Bastos. Ramiro olhava com 

desconfiança novos hábitos que chegavam com o progresso. Se 

alegrava quando os forasteiros falavam bem das praças e jardins da cidade, principais obras 

realizadas em toda sua administração. Compreendia e aceitava os cabarés, as meretrizes e a 

orgia desenfreada em Ilhéus. Acreditava que os homens precisavam de tudo aquilo (AMADO, 

2012:60-61).  

 

                                                                                                                                                                                              Fonte: Google
160

 

 

Tonico Bastos (Fúlvio Stefanini): filho mais novo do coronel Ramiro 

Bastos, dono do único cartório da cidade de Ilhéus, casado com Olga 

Bastos e mais conhecido como “Don Juan ilheense”. Assíduo 

frequentador do Bataclan e também conhecido por “seduzir” mulheres 

solteiras e casadas. Chegou a ter um caso com Gabriela quando esta 

estava casada com Nacib. Alisar o seu bigode e levantar uma das 

sobrancelhas enquanto fala são seus principais gestos. Homem elegante, 

cabeleira de fios penteados e os sapatos sempre brilhando de lustro. 

Morria de medo da sua esposa Olga. Na verdade, tinha medo dela 

descobrir suas traições, fazer um escândalo e prejudicar a candidatura 

do velho Ramiro (AMADO, 2012:99). 
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                                                                                                                                                                                             Fonte: Google
161 

 

Malvina (Elizabeth Savalla): única filha do coronel Melk 

Tavares e de Silvia, aluna do colégio de freiras, por quem 

suspirava Josué. Destaca-se por ser uma jovem independente e 

por questionar as regras impostas pelos seus pais e pela sociedade 

patriarcal ilheense. Várias atitudes realizadas pela moça (ler a 

obra “O Crime do Padre Amaro”, defender as prostitutas, ir ao 

funeral de Sinhazinha ou ainda visitar a “teúda e manteúda” do 

coronel Coriolano) fizeram com que ficasse conhecida como “a filha revolucionária do 

coronel”. No decorrer da trama namora o professor Josué, porém, sua grande paixão foi o 

engenheiro Rômulo.  

 

                                                                                                                                             Fonte: Google
162

 

 

 

Coronel Melk Tavares (Gilberto Martinho): presidente do Conselho 

Municipal de Ilhéus, rico fazendeiro e casado com Silvia. Seguidor 

ferrenho do coronel Ramiro Bastos, se envolve com todos os assuntos 

políticos da cidade. Chegou a se apaixonar por Gabriela, mas não foi 

correspondido. Frequentemente ficava revoltado com as atitudes de sua 

filha Malvina.  

 

 

                                                                                                                                                                                  Fonte: Google
163

 

 

Silvia (Ana Ariel): esposa do coronel Melk Tavares e mãe de Malvina. 

Foi uma das principais damas da alta sociedade de Ilhéus.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Fonte: Google
164
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Coronel Jesuíno Mendonça (Francisco Dantas): nascido em Alagoas, 

chegou a Ilhéus ainda jovem, quando das lutas pela terra. Compadre 

de Ramiro Bastos, casado com Dona Sinhazinha e um dos coronéis 

mais antigos da região ilheense. Homem de honra, determinação, 

pouco afeito a leituras e a razões estéticas (AMADO, 2012:09). Ficou 

conhecido pelo assassinato da sua esposa depois de ter flagrado a 

traição. Foi também o primeiro coronel julgado e condenado a 30 anos 

de prisão na cidade de Ilhéus.  

 

 Fonte: Google
165

 

 

Dona Sinhazinha (Maria Fernanda): mulher recatada, expoente da 

cidade, religiosa, devota de São Sebastião e esposa do coronel Jesuíno. 

Formosura local, de antiga família ilheense, órfã de pai e herdeira de um 

coqueiral para as bandas de Olivença (AMADO, 2012:87-89). Na versão 

de Jorge Amado, a personagem é descrita como uma “morena mais para 

gorda” (AMADO, 2012:09). Apaixona-se pelo dentista Dr. Osmundo 

Pimentel, com que tem um caso.   

  

 

Fonte: Google
166

 

 

Dr. Osmundo Pimentel (João Paulo Adour): nascido e formado na 

capital baiana, chega a Ilhéus para exercer sua função de cirurgião-

dentista. Vai para a cidade porque foi atraído pela fama da “terra 

próspera do cacau”.  Alugou uma casa na praia onde montou seu 

consultório. O pai “dera-lhe o dinheiro para o consultório, nos 

primeiros meses fornecia-lhe mesada para ajudar as despesas” 

(AMADO, 2012:91). Moço elegante e tirado a poeta, se apaixona por 

Dona Sinhazinha Guedes.  
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Fonte: Google
167

 

 

Coronel Coriolano (Rafael de Carvalho): homem casado, mas que 

mantém sua família na capital. Fica famoso por suas “teúdas e manteúdas” 

(Glória e Chiquinha). Rústico e desconfiado com as inovações do 

progresso. Declarou que não gosta de banho nem de “rapariga” com 

perfumes fortes.  Coriolano foi um dos primeiros a atirar-se nas matas e a 

plantar cacau na região. De hábitos simples, conservava os costumes dos 

velhos tempos. Gostava mesmo era da roça, das plantações de cacau e de 

dar ordens aos trabalhadores (AMADO, 2012:96-97).  

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                   Fonte: Google
168

 

 

Glória (Ana Maria Magalhães): ex-prostituta do cabaré de Olivença, 

localizado na Bahia, por isso também ficou conhecida como Glorinha de 

Olivença. “Não havia mulher casada em Ilhéus tão bem guardada e 

inacessível como aquela rapariga” (AMADO, 2012:85). Vai morar em Ilhéus 

depois de receber uma proposta do coronel Coriolano para ser a sua “teúda e 

manteúda”. Sua frequente aparição na janela acaba incomodando muitas 

damas da alta sociedade de Ilhéus. Após ter um caso com o professor Josué, 

Glória é expulsa de casa pelo coronel.  

 

 

                                                                                                                                                                                           Fonte: Google
169

 

 

Professor Josué (Marco Nanini): professor de literatura no ginásio Enoch, 

poeta, moço tímido e romântico. No início da trama, prefere não se 

envolver com a política local, mas no decorrer acaba ficando do “lado da 

oposição”, representada por Mundinho Falcão. Chegou a namorar 

Malvina, mas sua atração por Glória prevaleceu.  
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                                                                                                                                                                                        Fonte: Google
170 

 

Padre Basílio (Jorge Cherques): pároco local e fazendeiro de cacau em 

Ilhéus. Na época que grande seca, ficou tão desesperado que jurou ao 

santo abster-se um mês inteiro dos “doces favores” de sua comadre e 

ama Otália (AMADO, 2012:16).  
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Maurício Caires (Paulo Gonçalves): advogado, defensor ferrenho do 

coronel Ramiro Bastos, religioso e falso moralista.  
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172

 

 

João Fulgêncio (Luiz Orioni): dono da papelaria Modelo, intelectual, 

risonho e defensor da oposição política.  
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                                                                                                                                                                                                  Fonte: Google
173 

 

Ezequiel Prado (Jaime Barcellos): advogado, assíduo frequentador do 

Bataclan e do Bar Vesúvio, encontra-se quase sempre ébrio.  
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