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Resumo: 

Este estudo, se fundamentando nas perspectivas delineadas pela História Social e nas bases 

teórico-metodológicas da Relação Imagem-História, apresenta e analisa as relações (não 

declaradas) entre o seriado de televisão Malu Mulher, veiculado pela Rede Globo em fins dos 

anos 1970 e o Movimento Feminista Brasileiro. Nos limites do presente texto, objetiva-se, 

especialmente, para além de apontar elementos da pauta feminista, (i) problematizar 

práticas, falas e atitudes de Malu, relacionando-as à (negação da) condição subalterna 

historicamente atribuída às mulheres; e (ii) demonstrar a importância de Malu Mulher como 

um documento/fonte que “falou/fala” do feminino e da história, veiculados em um meio de 

grande visibilidade nacional, qual seja, a televisão.  
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Abstract: 

This study is based on views outlined in Social History, the methodological-theoretical 

grounds that the history photos present and analyzes the unconditional relation between the 

T.V series Malu Mulher broadcast for the T.V network Globo in the late 70’s and the Brazilian 

Feminist Movement. Within its limits, the text is aimed to specifically look beyond the 

running order, (i) questioning practices, the attitudes and speech of the Malu people, relating 

the denial of the subordinate status historically attributed to women, and (ii) demonstrate 

the importance of the Malu Mulher as a source/document that spoke and continues to speak 

of the female throughout history, presented in an environment that has great visibility 

national, that being the television. 
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Ninguém pode calar dentre mim 

Esta chama que não vai passar 

É mais forte que eu 

E não quero dela me afastar 

Eu não posso explicar quando foi 

E nem quando ela veio 

E só digo o que penso, só faço o que gosto 

E aquilo que creio 

(Resposta, de Maysa) 

 

O Movimento Feminista depois de se remodelar nos anos 1960 adotou novos rumos 

quanto a sua agenda política no período seguinte. De sorte que durante toda a década de 

1970 perdeu espaço a disputa por direitos políticos – tais como as empreendidas pelo 

sufrágio – e passou-se à defesa, além da queda do governo militar, de temas mais 

relacionados aos modos de reprodução das relações de poder e de gênero, no domínio sócio-

cultural.2 Isto é, as ações do movimento caminharam no sentido de que as transformações 

se processassem não mais apenas no âmbito das conquistas políticas, mas que atingissem 

esferas mais profundas do tecido social, isto é, a Cultura e a Mentalidade.  

Neste caminho, temas como o aborto, a liberação sexual, e a independência 

financeira e pessoal da mulher ganharam notoriedade. Agrupados, esses temas compunham 

uma pauta que objetivava a conquista e a realização plena da Emancipação Feminina, 

tomada enquanto libertação do julgo estabelecido pelos sistemas patriarcais, fortemente 

presentificados, se não em todas, na maioria das culturas e sociedades ocidentais.3 

Depois de toda a luta realizada durante o pré e o pós-sufrágio, muita expectativa 

foi construída sobre as novas identidades esperadas das mulheres brasileiras dos anos 1980. 

Segundo Heloisa Buarque de Hollanda (2000), a mulher 80 devia ser consciente, liberada, 

batalhadora, atenta aos temas da realidade social e econômica, da profissionalização e de 

seus direitos e desejos, enfim, “daquele universo interditado a quem fica confinado nos 

limites da família e/ou dos cosméticos” (HOLLANDA, 2000, p. 198).  

E foi por estar antenada aos acontecimentos da sociedade da época, que a Rede 

Globo de televisão lançou, em meados do maio 1979, um seriado cujo título era bastante 

curioso, o Malu Mulher. Montado sob o formato de crônica – as histórias se desenrolavam 

dando sempre certa ênfase ao domínio privado, mesmo quando abordava assuntos da esfera 

pública –, trazia como enredo e argumento os problemas sociais e pessoais de uma mulher 

de classe média, casada e mãe de uma menina de doze anos, de carreira acadêmica – 

                                                           
 
2 Sobre o percurso e as definições do Movimento Feminista Brasileiro, ver as esclarecedoras 

reflexões da cientista política Ana Alice Alcântara Costa, especialmente seus dois trabalhos, o Trajetória 
e perspectivas do feminismo para o próximo milênio (1998) e O movimento feminista no 
Brasil: dinâmicas de uma intervenção política (2005). 

 
3 Sobre a historicidade das relações de contato e conflito entre homem e mulher, vale conferir 

os estudos de Peter Stearns (2007). 
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socióloga –, que enfrentava em seu cotidiano inúmeras dificuldades, às quais tinha de 

oferecer algum parecer.  

O seriado foi escrito por diferentes autores, e a cada episódio um novo tema era 

trazido à baila. Na maioria das histórias, Malu era o centro dos delicados assuntos 

levantados, contudo, a fim de que a personagem não perdesse credibilidade, eventualmente 

a equipe de criação desviava o foco para personagens periféricos. Entretanto, mesmo nesses 

casos, os dramas acabavam por tomar a vida da personagem central, direta ou 

indiretamente, exigindo dela sempre algum envolvimento e posicionamento. Importa 

registrar que tais oportunidades constituíam-se como canais de expressão do olhar feminino: 

ao ser interpelada pelos problemas públicos e privados de amigos, vizinhos e colegas de 

trabalho – problemas que se relacionavam sempre com aspectos da realidade social da 

época – Malu expressava seu olhar e voz, sendo que seu discurso estava sempre envolto por 

idéias de igualdade social e política e empoderamento da mulher (MALU MULHER, 2009).  

O título do seriado, como dissemos, já era bastante ilustrativo quanto ao seu foco 

de discussão:4 Malu era o nome da personagem principal, estrelada pela atriz Regina Duarte, 

e Mulher caia-lhe como um adjetivo de qualificação. A propósito, a tradição do ensino de 

língua portuguesa já nos ensinou que adjetivo é a partícula que qualifica um nome, um 

substantivo, e nesta sentença, Mulher era o adjetivo que qualificava Malu, sendo, portanto, 

seu modos vivendi.  

Expressando-nos por outras palavras, é como se o fato de ser Mulher, exatamente 

naquele período da história brasileira, exigisse de Malu certos comportamentos, certa 

especificidade em suas idéias e práticas. Deste modo, Malu por ser Mulher, naquela 

conjuntura, precisava assumir para si e tratar de tópicos centrais para as mulheres, não 

podendo, pois, eximir-se dessa responsabilidade. Assim, as falas da personagem abundam 

discursos de gênero, dispõem sobre uma necessária abertura do cenário social à participação 

da mulher. 

No entanto, apesar de todo esse contexto até aqui esboçado, nem à época de 

produção do seriado – os anos 1970 – nem quando de seu relançamento em formato de 

mídia dvd – os anos 2006 – foi confirmado pela emissora que o programa tenha se 

fundamentado no Movimento Feminista, de modo que ninguém da equipe dos criadores, 

autores, atores principais ou direção assume a visível relação existente entre Malu Mulher e 

o Feminismo (ALMEIDA, 2007). Não é possível saber ao certo o que motiva essa absurda 

negação, vez que é explícita a influência do Movimento no Seriado, conforme já apontaram 

outros estudiosos,5 que como nós, também enxergam na produção essa indelével relação, 

além de assinalarem também para a importância de tratamento do seriado enquanto 

                                                           
 
4 Malu era uma contração do nome da personagem, que se chamava Maria Lúcia Fonseca. 

Outro dado interessante é que foi a própria atriz Regina Duarte quem escolheu o nome do seriado, Malu 
havia sido o nome de sua primeira personagem em televisão, e a homenagem foi feita porque o novo 
trabalho representava um recomeço profissional e pessoal para a atriz, pois, assim como sua 
personagem, a atriz recentemente havia saído de um casamento (Cf. MALU MULHER, 2009).   

 
5 Ver especialmente Gênero e Sexualidade na mídia: de Malu a Mulher, da antropóloga 

Heloisa Buarque de Almeida, (2007) e Do feminismo aos estudos de gênero: uma experiência 
pessoal, da socióloga Mariza Corrêa, (2001).   
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documento para a História do Feminismo no Brasil ou para a história de afirmação das 

identidades femininas no país.  

É nessa perspectiva que Heloisa Buarque de Hollanda escreve, “na tv, Malu Mulher, 

ainda obedecendo ao padrão da Vênus Platinada [Rede Globo], pôs em pauta um temário 

feminino [feminista] considerável e se torna o programa mais discutido na virada da década” 

(2000, p. 199). Por sua vez, para a antropóloga Heloisa Buarque de Almeida, de 1979 a 

1980 a Rede Globo exibiu Malu Mulher, que dava espaço na dramaturgia para o tratamento 

de questões relacionadas ao Movimento Feminista (ALMEIDA, 2007, p. 01). Ainda, a inter-

relação do Malu Mulher com o Feminismo foi também reconhecida pela socióloga Mariza 

Corrêa, que escreve: 

[...] a Rede Globo de televisão lançou um seriado que teve grande repercussão, o 
Malu Mulher: estrelado por Regina Duarte, que expunha na tela, com uma 
linguagem acessível, várias das questões que eram discutidas nos 
centenas de grupos de mulheres que foram criados no país nessa época 
(2001, p. 16, grifos nossos). 

 

Todavia, em que pese essas afirmações sobre a existência de uma conexão, Daniel 

Filho, diretor do programa e um de seus idealizadores, afirma genericamente apenas, que 

Malu Mulher foi motivado pela emancipação feminina, latente na sociedade brasileira em fins 

dos anos 1970. O filme norte-americano Uma Mulher Descasada (An Unmarried Woman, de 

Paul Mazursky, 1978), também ofereceu inspiração. Contudo, além do cenário político-social 

de luta da mulher e da inspiração cinematográfica, experiências pessoais do diretor 

constituíram o mote para a execução do projeto. Conforme aponta Heloisa Buarque de 

Almeida (2007), ele também passara por um processo recente de separação, sobre o qual 

quis refletir através do trabalho que empreendia. Enfim, como se vê, foi no emaranhar de 

diferentes vieses que Malu Mulher nos foi legado (ALMEIDA, 2007; MALU MULHER, 2009).  

Importa ressaltar ainda, a preocupação argumentativa que norteou a construção do 

Seriado. Nas fases iniciais do projeto, as reuniões contaram com a presença da socióloga 

Ruth Cardoso, amiga pessoal da atriz Regina Duarte, que orientou que fossem entrevistadas 

estudantes de sociologia da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp – , a fim de que 

tanto o perfil da personagem (Malu era formada em Sociologia), como o tratamento dado  à 

situação social da mulher fossem melhor construídos (MALU MULHER, 2009). 

De um lado, a negação do viés feminista, e de outro, a explicação genérica da 

emancipação feminina impõe nas explicações do diretor, no mínimo, alguns 

questionamentos: (i) qual era o grupo que motivava o debate pela emancipação da mulher 

naquele período; (ii) já que o seriado não se relacionava com o Feminismo, o que explica ter 

tratado de temas tão viscerais para esse movimento; e (iii) por que o seriado apresentou 

discursos e desfechos em suas histórias que traduziram – cremos ser este o melhor termo – 

para a linguagem da TV, as elaborações construídas no interior dos grupos feministas 

existentes na época?  

Infelizmente, não dispomos, assim como outros estudiosos que também já se 

debruçaram sobre esse tema, de elementos que especifiquem com clareza o porquê da 
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negativa do Movimento Feminista no Malu Mulher.6 Acreditamos, entretanto, que ela é 

motivada pelas variadas incompreensões e distorções atribuídas ao Feminismo ao longo da 

história, e em diferentes países, responsáveis por uma torrente de deformações imputadas 

àquelas e aqueles que tomaram parte na luta pela derrubada do patriarcado.7  

Neste caminho, foi por meio de um entrecortado enredo que amalgamou realidade 

e ficção, ou como preferimos, História e Televisão, que estiveram presentes no seriado os 

temas essenciais do Movimento Feminista dos anos 1970. Dentre estes, encontra-se, 

segundo Almeida (2007), a sexualidade e a virgindade da mulher, o direito ao divórcio 

(recentemente instituído no país, em 1977), a violência doméstica e o trabalho feminino. A 

partir destes temas, elegemos as seguintes categorias de análise que fundamentaram as 

considerações apresentadas neste estudo: a separação; a independência; a sexualidade; o 

aborto e a emancipação feminina. E, daqui por diante, passaremos a tratá-las a partir de 

uma articulação entre o Movimento Feminista e o Seriado Malu Mulher.  

Da separação – Foi e ainda é8 uma causa recorrente nos debates feministas em 

torno da desopressão do feminino nas esferas sociais, a desconstrução do pressuposto que 

considera ser a mulher um ser ingênuo, infantilizado e incapaz, que, portanto, precisa ser 

conduzido ao longo de sua vida, papel que foi/é reservado ao homem, primeiro na figura do 

pai e dos irmãos, e depois na do marido. 

Essas elaborações já foram apresentadas e discutidas, com especial requinte, pela 

obra pioneira da filósofa francesa Simone de Beauvoir, que é considerada o livro de 

cabeceira das feministas de todos os tempos. Trata-se de O Segundo Sexo (1967), em que 

Beauvoir constatou haver nas sociedades ocidentais, a disseminação da idéia de que as 

identidades de gênero funcionavam de acordo com posições hierarquizadas, em que no topo 

ficava o macho, sendo, pois, o Ser, aquele que age e pensa de forma autônoma, e a fêmea, 

por sua vez, enquadrava-se na posição coadjuvante, sendo assim o Outro, o a-sujeitado, 

aquele que carece de proteção e não age com autonomia, aquele que segue as deliberações 

de seu outro – o macho.9  

                                                           
 
6 Sobre esses trabalhos ver, especialmente, a professora da Universidade de São Paulo, Heloisa 

Buarque de Almeida, que também apresenta a negativa da emissora e dos atores quanto à relação entre 
o Seriado e o Feminismo, especialmente em seu trabalho Gênero e Sexualidade na mídia, de “Malu” 
a “Mulher” (2007). 

 
7 A expressão patriarcado é aqui tomada enquanto um sistema de relações sociais, que 

apresenta base material e se sustenta por meio de estruturas de poder hierárquicas. Esse sistema 
invade os distintos campos da sociedade, da mentalidade à economia, construindo legitimidades e 
micro-poderes, no domínio das relações de gênero. Isto é, é através destes sistemas que se constrói o 
poder do macho e a dominação masculina, sobre a mulher. Para uma para uma leitura mais 
aprofundada, ver Heleieth Saffioti, Gênero, patriarcado e violência, (2004). 

 
8 Não desprezamos, entretanto, o fato de na atualidade a conquista de espaços pelas mulheres 

já ser um movimento consolidado e intenso. Deste modo, o que motiva nossa observação é a 
constatação, quer por meio de divulgação de pesquisas ou da vivência empírica, de que as 
desigualdades de gênero (sociais, simbólicas e econômicas) ainda não são uma realidade superada. E 
pior, a despeito da militância feminina ou exatamente por causa dela, elas (as desigualdades) 
apresentam-se em domínios cada vez mais difíceis de sofrerem vigilância e serem transformados: o dos 
símbolos, da ideologia, e da mentalidade.  

 
9 Como notou-se, usamos os termos macho/fêmea como equivalentes para homem/mulher. 

Esse raciocínio foi tomado a Beauvoir, que apresentou que as formulações de gênero não se dão a priori, 
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Como se sabe, as lutas feministas levantaram-se veementemente contra esse 

modelo de subjugação. Em seus diversificados vieses, o Feminismo propunha que as 

mulheres fossem reconhecidas enquanto Sujeito social e histórico, reclamando para elas uma 

posição agentiva e de negação da subalternidade e passividade. 

Aliás, importa lembrar, tais estereótipos lhes foram atribuídos em razão de uma 

visão muito estreita, que inter-relacionava o humano ao animal. Segundo essa visão, uma 

vez que a mulher não dispunha de força física tal como o homem, deveria ser por ele 

dominada. Entendimento que acabou por estabelecer os símbolos representativos dos papéis 

de gênero: o macho foi/é tomado enquanto força e bravura, e a fêmea foi/é representada 

pela fragilidade e/ou fraqueza. Ícones esses que acabaram se consolidando ao longo dos 

processos históricos, especialmente no bojo da produção das diferentes artes, Literatura, 

Pintura e Escultura. Como se vê, esse raciocínio despreza completamente as intermediações 

da cultura, e carrega-nos de volta à Pedra Lascada: tal como naquele longínquo período, os 

únicos atributos humanos seriam a força física e bruta dos corpos.  

E é neste sentido que a questão da separação ou divórcio constituiu-se como 

elemento central na luta pela desopressão da mulher. Saliente-se que tanto a simples 

separação de corpos quanto o divórcio, que implica formalidades jurídicas, foram tomados 

enquanto emblemas para a negação dessa necessidade de companhia masculina, 

pressuposta na vida das mulheres, e é por isso mesmo que estamos tomando aqui separação 

e divórcio como termos análogos.  

Separar-se do marido foi então considerado um passo à frente no processo de 

libertação das mulheres: abandonar a escolta masculina simbolizou uma ruptura na idéia de 

que mulher não pode estar ou viver só, avulsa, como dito popularmente, sem que um 

homem lhe dirigisse a vida, e lhe ensinasse o caminho.  

Cremos não ser mais preciso deter-nos, em demasiado, quanto à negação de que o 

Feminismo funcionou como uma força destruidora de laços familiares ou outros 

posicionamentos correlatos e igualmente discriminatórios, contudo, se ainda restar alguma 

dúvida quanto a este ponto, é melhor que se deixe esta consideração registrada. 

De toda sorte, constata-se que o Movimento Feminista fez sim, aberta e 

claramente, apologia da separação, na seguinte perspectiva: manifestou-se em favor da 

libertação feminina dos regimes sociais que não reconhecessem seu status enquanto sujeito, 

defendeu que as mulheres pudessem conduzir sua vida de modo individual e autônomo, e 

posicionou-se ainda em favor da quebra de casamentos que afligiam e violentavam, 

simbólica e fisicamente, a vida de muitas mulheres pelo país a fora. 

Contraditoriamente, apesar da intensa militância, muitas delas, não raro, viram-se 

obrigadas a manterem-se nessa situação de opressão, mesmo sofrendo diferentes violações. 

Porque temiam enfrentar os variados preconceitos e julgamentos lançados sobre as 

                                                                                                                                                                          
pela biologia, mas, sim, pela cultura. Isto é, ao nascer somos primeiro, biologicamente, fêmea ou 
macho, e só depois, pelas diversas intermediações, culturais, lingüísticas e religiosas do meio, é que nos 
tornamos mulher ou homem. Ou seja, é pela e na cultura que se dá a assunção, total ou em parte – 
vide-se, por exemplo, o caso das travestis, que negam as corporificações masculinas, assumindo as de 
seu gênero oposto, a mulher – dos papéis de gênero enquanto homem e mulher, que ainda estão 
circunscritos a um determinado contexto sócio-cultural. 
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descasadas, não foi pequeno o número das que preferiram manter-se sob as aparências de 

um bom casamento.  

E Malu Mulher não se furtou ao tratamento deste que foi um tópico essencial na 

agenda de lutas feministas, antes pelo contrário, ele foi o assunto que motivou todo o 

primeiro episódio. Em Acabou-se o que era doce, escrito por Euclydes Marinho, o foco 

discursivo foi a separação entre Malu (Regina Duarte) e seu marido Pedro Henrique (Denis 

Carvalho).  

É interessante observar a preocupação de expor, de apresentar ao telespectador os 

termos condicionantes da separação do casal, o que nos permite afirmar que para a equipe 

de criação era importante esclarecer que o relacionamento havia terminado não por acaso, 

mas em virtude de profundas transformações e insatisfações, vivenciadas por Malu. 

Isto é, não se queria dar tratamento ordinário a esse tema, antes, era preciso 

demonstrar, através dele, as novas configurações emocionais demandadas naqueles anos:10 

Malu demonstrava-se extremamente infeliz e insatisfeita com o tratamento recebido do 

marido, dizia que ele preocupava-se apenas com os domínios econômicos da vida de casado, 

que em sua relação os acontecimentos vinham se reproduzindo por força do hábito, do 

costume criado pela convivência, o que ela rejeitava, chegando a dizer textualmente que 

preferia enfrentar – como se numa guerra – a vida de descasada,11 a ter de compactuar com 

a idéia de manutenção de um falso lar.  

A análise deste primeiro episódio permite dizer que nem é preciso ter olhos muito 

apurados para perceber as intensas interconexões que aqui se desenham entre Malu Mulher 

e o Movimento Feminista. Tais relações se estabelecem, fundamentalmente, pelo foco do 

seriado nas novas identidades femininas esperadas das últimas décadas do século XX, 

construídas em grande parte pela atuação desse movimento social (ALMEIDA, 2007; 

CORRÊA, 2001; HOLLANDA, 2000).  

Já em sua estréia, o programa apresenta o drama de uma mulher angustiada ante 

a incompreensão de seu companheiro, isto é, por meio do discurso da protagonista foram 

apontadas diversas marcações que reforçavam a (des)construção das visões de 

subalternidade feminina: Malu queria ser ouvida por Pedro Henrique, queria que ele se 

importasse e se esforçasse por entender as angústias porque passava.  

Oportunamente, ressaltamos que o seriado, desde seu primeiro episódio, 

apresentou Malu como uma mulher que sofria, que passava por uma conjuntura de grande 

instabilidade e interrogações existenciais, e que também produzia inferências sobre seu 

contexto social e histórico. Assim, a personagem Malu foi desenhada a partir da mulher 70, 

que se dividia entre o privado e público, situada num entre-lugar, entre as responsabilidades 

sócio-políticas e seus interesses pessoais. Portanto, entendemos que Malu, a mulher, 

                                                           
 
10 Trata-se do fato de os anos 1960 e 1970 terem assistido a um intenso movimento de 

contestação às diferentes formas de hierarquias. Houve, nesse período, uma onda revolucionária que se 
iniciou na Europa e se dispersou depois, especialmente, por todo o mundo ocidental, que negava as 
formatações políticas, militares, ideológicas, sexuais, emocionais e de comportamento vigentes. 

 
11 O que retoma o debate da difícil vida das mulheres sozinhas, comentado anteriormente.  
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presentificou a questão feminista, especialmente quando de seu enfrentamento com um 

mundo onde vigoravam restrições muito profundas à interferência da mulher. 

As inquietudes de Malu não se encerravam nos domínios de sua relação com o 

marido, pelo contrário, transcendiam a esfera doméstica e espraiavam-se para a sociedade. 

Era uma constante observadora e crítica da política, pobreza, desemprego e discriminação,12 

mesmo que as desigualdades de gênero tenham se constituído, inegavelmente, como o 

ponto central de sua reflexão. Em última instância, Malu sonhava com um parceiro com o 

qual pudesse travar diálogos, Pedro Henrique, entretanto, demonstrou-se incapaz de assumir 

tal atitude, e de se importar com as aflições por que passava. 

Assim, foi ao apresentar uma mulher que reclamava legitimidade e direito à 

exposição de seus problemas existenciais, em um veículo de comunicação de massa tão 

poderoso quanto era/é a televisão, que o seriado promoveu uma ruptura com o a priori da 

conformidade feminina, que estabelecia/estabelece que as mulheres devam assumir as 

tradicionais postulações de gênero, responsáveis pelo engendramento de uma intelligentsia13 

que define que mulher boa é aquela que não causa transtornos a seu homem. Funcionando, 

basicamente, tal esquema do seguinte modo: de um lado, é função dela ser tranqüila e 

serena – sendo esta sua essência –, de outro, é aceitável que ele mantenha sua 

intempestividade e agitação – pois é este o seu caráter natural –, devendo encontrar nela 

tranqüilidade e conforto (RAGO, 2008). 

Como vimos, Malu Mulher construiu uma heroína – para tomarmos termos da 

linguagem televisiva – que preferiu terminar seu casamento a ter de mantê-lo em função da 

mera continuidade dessa instituição. Houve, deste modo, a veiculação em Rede Nacional da 

história de uma mulher que não se submeteu ao postulado que apregoa a necessidade de 

companhia masculina, sob pena de a mulher viver mal e não ser respeitada. Pelo contrário, 

demonstrou que essa companhia, tal como estava organizada a relação de dependência é 

que ela sentia-se agredida, diminuída e infeliz. 

Da independência – Este tópico promove, necessariamente, duas esferas que 

apesar de se inter-relacionarem não podem deixar de ser tratadas individualmente: a 

primeira é a esfera simbólica, ideológica, e a outra é a esfera econômica. Seguindo termos 

gramiscianos (CARNOY, 1994), as chamaremos, respectivamente, de super-estrutural e 

estrutural.  

A independência super-estrutural de Malu se relaciona com sua formação 

intelectual, questão que Vilma (Natália do Vale), sua amiga, definiu muito bem, ao dizer que 

ela “adorava uma sociologia”. Muito de sua leitura de mundo, e dos posicionamentos de que 

se investiu ante os conflitos apresentados ao longo do seriado, pode ser explicado por sua 

formação: A personagem foi sendo construída como uma mulher intelectual e de esquerda, 

                                                           
 
12 Como esse primeiro episódio centrou seu debate sobre o tema da separação, é nas outras 

histórias que tais considerações serão demonstradas de modo mais concreto.  
 
13 A expressão está aqui sendo tomada enquanto um sistema de conhecimento muito particular 

e restrito, fundado em bases empíricas, e que legitima o senso comum. 
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que além do tema das vivências sociais entre homens e mulheres, estava atenta a outras 

nuances da sociedade.  

Aliás, é no episódio Com unhas e dentes, escrito por Manoel Carlos, que seu 

interesse pelos estudos da sociedade e das relações humanas fica muito evidente. Ao ser 

acusada de sempre pousar de intelectual, Malu explica que apenas tem coisas que lhe fazem 

cócegas na cabeça, e que reflete sobre isso, e declara ainda que a mulher depois que se casa 

não precisa emburrecer ou ficar alienada do mundo. Esclarece então que o que faz é a 

tentativa de combinar suas preocupações domésticas com as atividades intelectuais do 

pensar, do refletir o mundo.  

A vinheta de abertura do seriado é outro ícone que expõe, de modo bastante 

contundente, o caráter emancipatório atribuído a essa mulher. Ela mostrava toda a 

magnitude e determinação da personagem, pelo viés de seu dia-a-dia: nessas cenas, ela põe 

a bolsa sobre o ombro e caminha, como se em direção ao enfrentamento de sua vida. Assim 

como o guerreiro Paris, da lendária história de Tróia, este seu caminhar é uma metáfora 

daquele que não tem alternativa senão marchar rumo à guerra, mesmo que a vitória seja 

uma cruel e inexorável incerteza. 

Quanto focalizado, seu semblante resplandece coragem, porém, por vezes ela pára 

e olha para os lados, como se estivesse perdida, como se pensasse quais os melhores 

caminhos a seguir. Seu ofício também recebeu espaço nessa representação da mulher 

independente: ela está sentada à máquina, datilografando, estudando, e, nesse processo 

semiótico e imagético de afirmação da mulher, sua feminilidade não lhe foi negada, desse 

modo, ela datilografa e trabalha, mas também se pinta e se olha no espelho, confere os 

cabelos, cuida de si, e se gosta. Como se vê, a capa do folhetim já indicava ao telespectador 

o que encontraria nessa história sobre a mulher.  

Assim, foi a independência intelectual que proporcionou a Malu a percepção de que 

sua relação estava fadada ao insucesso. Noutras palavras, Malu não era qualquer mulher, 

mas uma em busca de legitimidade, o que pressupunha que seu companheiro também não 

fosse qualquer homem, mas um que lhe reconhecesse em sua alteridade, e não como um ser 

menor, dócil, e fraco. Na impossibilidade de Pedro Henrique lhe oferecer essa condição, 

optou por buscar o reencontro consigo, o que passou antes pelo divórcio e pela busca da 

realização profissional, há muito deixada de lado.  

Por sua vez, a independência estrutural apresentou-se através da busca da 

liberdade econômica. Malu não achava e não queria que Pedro Henrique fosse responsável 

por sua subsistência, sendo essa uma realidade anterior ao processo de separação, quando 

ela já realizava – como dizia – seus bicastes.14 Para ela, sua realização só aconteceria 

quando sozinha fosse responsável por si, o que lhe possibilitaria a escolha de outro 

companheiro, em que não estivessem implicadas necessidades econômicas. Buscava, deste 

modo, compartilhar uma relação de afetos que não se formulasse pelas tradicionais 

hierarquias de gênero.  

                                                           
 
14 Atividades de tradução e levantamento de dados para pesquisas de amigos, venda de roupas 

e livros, entre outras experiências frustradas de obter trabalho fixo. 
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Destacou-se, desta forma, o tema da dupla jornada de trabalho, que, como se 

sabe, era/é muito recorrente no cotidiano de muitas mulheres. No caso de Malu, ela escrevia 

e pesquisava, mas também cozinhava, limpava, cuidava da casa e da filha. Segundo este 

esquema, pode-se dizer que assim como as outras mulheres, as de verdade, Malu precisava 

saber administrar seu tempo e rotina a fim de cumprir com as tarefas que se 

valorizou/valoriza como sendo funções ontológicas do ser mulher: ser boa dona-de-casa e 

mãe. Destaque-se que ela ainda precisava adicionar mais uma atribuição a essa já extensa 

listagem de predicados, devia ser também competente em seu ofício na Sociologia.  

Tomando suas próprias palavras: “Bom Malu, é hora de esperar marido [...]”, 

remetendo-se à divisão em que precisava se desdobrar entre o estudo e a reflexão, e fazer o 

jantar, limpar a casa e estar bonita a esperar seu homem.   

Da sexualidade – As idéias de independência e liberdade femininas ao lado 

daquelas relacionadas ao prazer sexual constituem, para a antropóloga Heloisa Buarque de 

Almeida (2007), os temas dominantes ao longo de todo o seriado. Segundo a estudiosa, o 

prazer sexual foi apresentado como parte fundamental da felicidade individual feminina, bem 

como o elemento da completude de um casal. Este tema (o prazer sexual) foi evocado sob a 

forma do conhecimento do corpo, havendo uma recorrente associação entre esse 

conhecimento e a plena realização no sexo, o que se traduzia num encontro de si nesse 

corpo, e na realização desse prazer.  

Malu Mulher negou, desta forma, as elaborações culturais centenárias que 

formularam o binômio sexualidade-reprodução, sendo que esse ponto de sua temática foi 

inegavelmente tributário da onda de liberação sexual iniciada na Europa, aproximadamente 

em torno dos anos 1960, e que se espalhou posteriormente pelo mundo. Por meio da 

fala/texto de sua personagem principal, o seriado fez apologia de que a sexualidade feminina 

passasse a ser considerada enquanto uma experiência de erotismo e prazer individual, 

desvinculada da reprodução.  

Constata-se o pioneirismo da produção na defesa de que o corpo fosse tomado 

enquanto uma fonte individual de prazer, aberta a investigações e testagens. Negando, 

portanto, as construções históricas de que o corpo fosse lócus de impureza e perdição, que 

acabaram por engendrar mentalidades – especialmente nas mulheres – de que a relação 

com o corpo tinha se dar sob a via do temor, da insegurança e da vergonha. Devendo ser ele 

– o corpo – calado em suas necessidades e manifestações.  

Nesta perspectiva, os episódios Acabou-se o que era doce, de Euclydes Marinho; 

Ainda não era a hora, do mesmo autor; e Duas vezes mulher, de Manoel Carlos, são 

ilustrativos do tratamento do tema da sexualidade.  

Em Acabou-se o que era doce, emergenciada por uma briga entre Malu e Pedro 

Henrique, encontra-se discutida a idéia de que mulher e homem têm direitos sexuais iguais, 

o que produziu um rompimento no discurso que afirma que a sexualidade masculina esteja 

vinculada a um caráter eminentemente biológico, justificativa muito usada para tornar a 

infidelidade do homem socialmente aceitável, afinal, eles têm certas necessidades naturais 

especiais, diferentemente das mulheres, que devem controlar sua sexualidade, e não exercê-

la em sua plenitude, nunca, sob o risco de serem desvalorizadas e consideradas impuras.  



 

 

 

  O Olho da História, n. 15, Salvador (BA), dezembro de 2010.    Manoel Mota e Geovani Silva  

                                           

 

 

Através do discurso das personagens, o seriado apresenta e questiona a dupla 

moral sexual (mesmo sem usar desse termo) existente na sociedade brasileira daqueles 

anos, que preconizava que homem pode tudo e mulher pode casar.  

Na seqüência, em Ainda não era a hora, ante a gravidez indesejada de Josineide 

(Lucélia Santos), Malu menciona a pílula como sendo o método anticoncepcional disponível 

para que a mulher desfrutasse sua sexualidade, sem o risco e a conseqüência de uma 

gravidez. Isto é, houve aí, o reconhecimento desse método como responsável pela quebra do 

binômio sexo/procriação, discurso do qual Malu partilhava, e fazia eco.  

Ter defendido a liberação sexual e os métodos contraceptivos, naquela conjuntura 

restritiva dos 1970, comprova a importância e o caráter futurista do seriado. Até porque, 

naquela época – como atualmente – segmentos sociais, dentre os quais se destaca a Igreja 

Católica, punham-se fortemente contrários ao uso desses expedientes: a Igreja, em 

particular, defendia que o sexo só devesse ser vivenciado sob os laços do casamento, e 

desta sorte, se dessa relação houvesse a concepção, esta devia ser tomada enquanto uma 

dádiva divina.  

Não há dúvida de que o tema focalizado neste episódio foi o aborto, todavia, 

atrelado a ele emergiram outros sub-temas que acabaram relacionando-se com a 

sexualidade, como por exemplo, o tabu da virgindade feminina. Josineide estava 

desesperada não apenas por estar grávida sem dispor das condições materiais que lhe 

permitissem manter essa gravidez,15 mas também pelo necessário enfrentamento que teria 

com os preconceitos e juízos de seu pai. Tanto que ela assim definiu como seria sua reação: 

“O meu pai me mata, Malu, ele me mata! Ele é obcecado por virgindade, é um puritano [...]” 

(MALU MULHER, 2006). 

Deste modo, o drama vivido por Josineide figurou como aporte para se debater a 

desconstrução da essencialidade da pureza feminina. O seriado afirmou textualmente que 

honra e candura são conceitos que para além de abstratos, e por isso discutíveis, não se 

associam diretamente com a questão do corpo e da sexualidade, não sendo legítimas, 

portanto, elaborações sobre uma suposta pureza ou impureza femininas. Atestou-se também 

que a mulher é que deve ser a senhora de seu corpo, de seu prazer, e que o acontecimento 

do sexo não deve ser tomado enquanto interveniente do pecado e da sujeira.  

Por fim, discutiu-se ainda nesse episódio que as construções de gênero dependem, 

em grande parte, do aspecto geracional: Josineide e seu pai funcionaram como ícones de 

gerações distantes, que apresentavam valores e crenças conflituosas, isto é, substratos 

culturais não correspondentes, o que explicaria muito dos conflitos existentes entre eles.  

Quanto ao tratamento da sexualidade, segundo as palavras de Heloisa Buarque de 

Almeida (2007), encontra-se em Malu Mulher uma forte vinculação entre verdade afetiva e 

entrega sexual. O programa defendeu que a relação com o sexo, para os dois gêneros, devia 

acontecer como se por uma equação: verdade afetiva + entrega sexual = 

realização/felicidade amorosa. E é por “esta chave de uma descoberta de si e de uma 

                                                           
 
15 Tanto ela quanto Jorginho (Fábio Jr) cursava ainda a universidade, não tinham trabalho, 

casa, enfim, não reuniam as condições necessárias para assumir um filho naquele momento.  
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verdade dos afetos e dos sentidos corporais que é tratado o prazer sexual no seriado – seja 

ele heterossexual ou homossexual, embora apareçam muito mais casos de mulheres em 

busca de sua felicidade afetiva diante de maridos ou contextos machistas” (ALMEIDA, 2007, 

p. 13). 

Por sua vez, em Duas vezes mulher, a sexualidade aparece retratada através da 

angústia da mãe de Malu por não saber lidar como o início da menopausa. Sem querer 

aceitar que estivesse nesse estágio da vida, ela confessa à filha que já não sente mais 

vontade de se relacionar com seu marido, que sente calores e que a presença e as tentativas 

dele, causavam-lhe nojo e aversão.  

Noves fora, é emblemático neste episódio o desconforto apresentado pela 

personagem em tratar de sua sexualidade, mesmo (ou exatamente por isso) conversando 

com a própria filha. A esse propósito, já foi afirmado que as mulheres sofrem de um pudor 

que é consubstancial à noção de honra, isto é, constrói-se um constrangimento ideológico 

que é oferecido às fêmeas, e que, pouco a pouco, se torna a marca que as simboliza 

(PERROT, 2007). E, ultrapassando as fronteiras do abstrato, esse constrangimento consuma-

se no corpo, marcando-o e mutilando-o através da força do gênero. Não raro, em nossos 

corpos são inscritos marcas e normas que acabam por definir os padrões a serem seguidos 

(LOURO, 2008).16  

Como sua mãe pede seu parecer, Malu diz claramente que sua sexualidade parece 

ter sido sempre encarada em relação direta com a procriação, e que o fato de ela não mais 

poder conceber filhos matou nela o desejo pelo sexo. O raciocínio aqui realizado é o de que 

enquanto está em idade fértil, a mulher consegue enxergar algum prazer na prática sexual, 

todavia, quando esse interveniente da maternidade é interrompido, conceber o sexo tão 

somente enquanto realização do prazer e experiência erótica de realização de si, constitui-

se, não raro, como um tabu para muitas mulheres.  

Ainda, o título Duas vezes mulher ilustra outra passagem nesse mesmo episódio, 

Elisa (Narjara Turetta, a filha de Malu) tem sua primeira menstruação, e isso é encarado por 

todos com muita alegria. Segundo as palavras de Malu, devia-se celebrar à vida, pois ela 

(Elisa) e sua mãe encontraram-se no meio do caminho do tornar-se17 mulher (MALU 

MULHER, 2006).  

Do aborto – O tema do aborto foi tomado pelo seriado sob um viés bastante 

ousado, o de sua legalização. Saliente-se que a ousadia centra-se no fato não apenas de ter 

levantado o tema naquele restritivo celeiro, mas, sobretudo, porque também se posicionou 

de modo favorável a sua descriminalização. E, como se sabe, mesmo na contemporaneidade, 

esse tópico não se configura como matéria de fácil tratamento, seja porque concepções 

religiosas estão fortemente ainda arraigadas em nossa sociedade, seja porque ele nega as 

                                                           
 
16 Para uma leitura mais aprofundada sobre os estudos em torno da intersecção 

corpo/sexualidade/dominação, ver os trabalhos de Guacira Lopes Louro, especialmente O corpo 
educado: pedagogias da sexualidade (2001) e Corpo, Gênero e Sexualidade: um debate 
contemporâneo na educação (2003).  

 
17 Está-se pensando no aspecto biológico, representado pela menstruação, que marca a 

passagem do corpo de menina ao de mulher.  
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imagens simbólicas da maternidade,18 tão valorizadas pelos tradicionais papéis de gênero. 

Note-se também que é este ponto, especialmente, que permite poder relacionar o Seriado ao 

Feminismo, afinal, parece que o Seriado mergulhou naquele Movimento de Mulheres, 

buscando inspiração para empunhar essa mesma bandeira.  

O debate foi promovido a partir do dilema enfrentado por Josineide, uma moça 

pobre – filha do porteiro do prédio em que Malu morava – e estudante universitária, que 

descobriu que estava grávida do namorado Jorginho (Fábio Jr), um rapaz de classe média, 

também estudante. O namoro não contava com apoio dos pais, de nenhuma parte, em 

virtude de preconceitos de classe, tanto o pai de Jô como os de Jorginho tentavam de todo 

modo impedir que a relação se mantivesse.  

Em meio a todo esse dilema, Jô entende que não era a melhor hora para ser mãe, 

segundo suas idéias, embora desejasse muito construir uma família, levar a gravidez à 

diante só causaria mais problemas para essa já tensa relação, e para sua própria vida 

pessoal: nem ela nem Jorginho dispunham de dinheiro ou de casa, e ela desejava terminar 

seu curso, se formar, trabalhar, se estruturar, e só aí, pensar em casamento. Também não 

queria que Jorginho abandonasse a universidade a fim de poder sustentar a família. Enfim, 

para Jô, manter a gravidez faria com que ela e Jorginho iniciassem uma nova relação já 

fadada ao insucesso e à frustração, de ambos e de cada um, em seus sonhos e projetos 

individuais. 

Deste modo, o seriado promoveu uma ruptura com as idéias pueris e celebratórias 

em torno da experiência da maternidade, e apresentou esse tema sob outra ótica, que 

defendia que gerar ou não um filho é uma decisão individual da mulher, assim como 

preconizava o Feminismo.19 Nesta perspectiva, a maternidade foi discutida enquanto 

fenômeno intra corpo feminino, e assim sendo, ninguém de fora podia decidir por sua 

continuidade ou interrupção. 

Assim como as/os feministas, o seriado atacou as conhecidas associações entre 

mulher e maternidade. Defendeu que essa experiência pode ser muito importante, mas que 

não devem ser estabelecidas relações de causalidade, isto é, a mulher não deve ser tomada 

enquanto um corpo procriativo por natureza, mas, enquanto um corpo que pode gerar e 

procriar, só que quando e como a consciência desse corpo achar conveniente. 

Noutras palavras, reclamou-se com isso que o controle das relações de poder sobre 

o corpo feminino fosse devolvido às mulheres. Talvez ainda seja preciso reiterar, esse 

controle esteve resguardado nas mãos de outros: os homens, a sociedade, e a religião. E no 

que tange ao tópico da maternidade, o desempoderamento se vocifera ainda com maior 

intensidade, haja vista que ao longo do tempo, a associação simbólica mais próxima da 

mulher foi a de mãe, de progenitora, e, por isso mesmo, para uma parcela das feministas, o 

                                                           
 
18 Que é preciso registrar que têm uma historicidade, não se constituindo como um a priori da 

condição de fêmea. 
 
19 Sobre a relação do Feminismo com o aborto ver o belo trabalho da professora Lucila Scavone, 

A maternidade e o feminismo: diálogo com as ciências sociais (2001). 
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aborto se constitui como o interveniente de negação a essa essencialização biológica, isto é, 

a mulher não tem de ter filhos, ela pode ter, se quiser.  

Da Emancipação feminina – A idéia da mulher emancipada, da mulher como 

sujeito social reconhecidamente ativo, atravessa toda a produção, cremos isso já ter sido 

demonstrado ao longo de nossas elaborações neste estudo. Tomamos agora as palavras de 

Heloisa Buarque de Almeida (2007), uma autoridade na pesquisa que envolve gênero e mídia 

(televisão), especialmente no que tange a Malu Mulher, para melhor nos representar no 

tratamento desse  sub-ítem.  

Segundo a estudiosa (2007), o seriado Malu Mulher construiu uma pedagogia da 

mulher independente, isto é, constituiu-se enquanto via de debate para os variados assuntos 

que entrecortavam diariamente, no público e no privado, a vida das mulheres brasileiras, 

proporcionando-lhes uma auto-representação, através da qual elas podiam se ver, e 

apreciar, de certo modo, suas vidas, problemas e angústias serem discutidos na tela da TV, 

processo que foi mediado por diálogos intensos com Malu e as outras personagens do 

seriado. Malu Mulher funcionou, deste modo, enquanto espaço na televisão brasileira para o 

tratamento de temas do mundo feminino. 

Nessa pedagogia da mulher emancipada, esteve marcada a inegável relação com o 

Movimento Feminista, evidenciada no fato de Malu ser uma mulher que demandava direitos 

iguais, tanto no trabalho como no universo doméstico: ela questionou a dupla moral sexual; 

recusou e denunciou as formas de violência e discriminação; reivindicou direito ao prazer e à 

felicidade amorosa; e desejou respeito e acesso às formas de controle de seu corpo. Além 

disso, defendeu a contracepção e o direito de escolha no caso de uma gravidez indesejada. 

Denunciou o machismo e a desigualdade entre homens e mulheres, quer no casamento, na 

família ou no trabalho, e reconheceu e destacou, constantemente, a importância da 

ampliação dos direitos das mulheres nas esferas sociais (ALMEIDA, 2007).  

Ainda, viu-se veiculado no seriado um certo modelo de feminilidade, que é o de 

quem trabalha fora de casa, é independente, autônoma e sincera, faz questão de dizer sua 

palavra e não se omite. Malu dizia o que pensava, mesmo diante do vizinho que agredia a 

esposa,20 diante de seu médico ginecologista e de seus chefes. Como se vê, desse modelo de 

feminilidade foi retirado o medo e lugar secundário, subalterno (ALMEIDA, 2007).  

Contudo, não se deve pensar que o seriado tenha forjado uma super-mulher, 

distante ou melhor do que as outras existentes no plano real, pelo contrário, e é nisto que 

reside grande parte de sua poética e beleza argumentativa: Malu reitera constantemente, e 

em longos diálogos, suas fragilidades e medos, mas afirma suas idéias, e explica que prefere 

estar sempre se questionando quanto ao mundo e as pessoas que a cercam, a fim de evitar 

que sua vida fosse tomada pela mesmice ou pelas estruturas opressoras existentes, 

especialmente as de gênero. Assim, ela define suas escolhas como sempre optando por 

construir posições de sujeito. 

                                                           
 
20 Trata-se do episódio Em legítima defesa da honra e outras loucuras, de Armando Costa, que 

aprestou um casal, vizinho de Malu, em que a violência masculina doméstica predominava.  
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Nesse caminho, buscamos neste estudo desenvolver uma reflexão sobre as 

apropriações do Movimento Feminista no Seriado de televisão Malu Mulher, para tanto, 

constituiu-se como nosso principal norteador a percepção, no seriado, de uma enorme 

riqueza sobre o tema das Relações de Gênero. E foi partindo desse pressuposto, que nos 

lançamos ao processo de lapidação analítica, a fim de poder demonstrar que Malu Mulher 

deve ser considerado um documento para a história de afirmação das identidades femininas 

no Brasil.  

Desta sorte, estudos que revisitem as contribuições do Movimento Feminista 

Brasileiro não podem negligenciar o seriado, pois ele realizou uma concretização de suas 

pautas, através da apresentação, em linguagem imagética e semiótica, do como seria a vida 

da mulher que se lançasse ao processo de libertação defendido por esse Movimento Político. 

Neste sentido, buscamos demonstrar que Malu Mulher falou do Feminismo 

Brasileiro para mulheres e homens de regiões, hábitos e classes bastante diferentes entre si. 

Transformou as pautas abstratas daquele movimento em algo sólido, de carne e osso, e que 

sangrava, tudo isso por força da imagem e do discurso da televisão. Noutros termos, por 

meio da imagem, da vida ficcional das personagens, o seriado fez eco dos gritos femininos 

pelo reconhecimento de sua alteridade, e de seus direitos.  

De outro modo, desejamos demonstrar também que a ciência da história não se faz 

apenas ao rés do papel, que é uma realidade concreta e possível o uso da imagem (televisão 

(seriado, novela, programas de entretenimento, programas de entrevistas, telejornais, etc) e 

cinema) ficção ou não como documentos, fontes para a escrita da história, uma vez que são 

produtos sociais e culturais de uma determinada época, e de uma determinada sociedade.21  

Defendemos que tais fontes, assim como as outras mais tradicionais, também 

falam sobre suas circunstâncias de produção, e que não devem ser estabelecidos níveis 

hierárquicos entre os documentos escritos e os imagéticos, tampouco, se deve buscar nestes 

a confirmação ou negação daqueles, pois se fundamentam em bases diferenciadas.  

Merecem destaque ainda as representações femininas que o Seriado defendeu. 

Contrariando as postulações legitimadas em nossa sociedade, desde os tempos coloniais, 

construiu a cada episódio uma personalidade agentiva em torno do Sujeito-mulher. Assim, 

em vez de frágeis, tratou-as como fortes; em vez de indefesas, tendo a figura do marido e a 

redoma do lar como proteção, inseriu no debate uma figura feminina em certo ponto até 

violenta, violência que foi expressa pela vontade de dizer e pela necessidade de ser. Com 

essa iniciativa, o seriado atingia o ponto central da pauta feminista de 1970 – dotar o 

Sujeito-mulher de voz e vez. Assim, como lembra Michelle Perrot (2007), a voz e a palavra 

escrita feminina foi de geração em geração negada, sendo valorizada sua quietude, seu 

silêncio; e o Seriado, ao construir Malu, a personagem, que adotava e apresentava em Rede 

                                                           
 
21 Sobre a Relação Imagem-História, ver os trabalhos organizados por Jorge Nóvoa, Cinema-

História: teoria e representações sociais no cinema (2008), e Cinematógrafo: um olhar sobre a 
história (2009). Especialmente, vale conferir seu belíssimo texto, intitulado Apologia da relação 
cinema-história. In: Jorge Nóvoa e José D’assunção Barros (org). Cinema-História: teoria e 
representações sociais no cinema (2008) 
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Nacional posturas agentivas, rompeu com esses arquétipos tradicionais de conformidade e 

assujeitamento do feminino.  

Isto é, ao exigir direito sobre seu corpo, ao exigir que suas vontades, idéias e 

desejos fossem ponderados, Malu promoveu uma ruptura na sujeição histórica e cultural da 

mulher. Assim, sua violência manifestava-se contra qualquer um que lhe quisesse negar sua 

condição de Ser, Sujeito.  

Contudo, reiteramos que Malu Mulher foi sim uma pedagogia da mulher 

independente e esteve à frente de sua época quando tratou, sob ponto de vista pioneiro, de 

temáticas consideradas até hoje tabu na sociedade brasileira. E, nesta perspectiva, 

defendemos que o Movimento Feminista esteve marcadamente representado no Seriado 

enquanto espaço de luta pela desopressão das identidades femininas. O programa constituiu, 

deste modo, o canal de veiculação das idéias e pautas desse Movimento, deslocando as 

discussões do eixo Sudeste e do recorte econômico da classe dominante para todo o país, 

pela tela da TV.  
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