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RESUMO: Este artigo tem a intenção de mostrar o leitor, expondo a ele um estudo sobre a 

mulher e a seu fator de sedução dentro da literatura, cinema e televisão. O objetivo deste 

artigo é identificar o fator de sedução da mulher dentro dos meios de comunicação. A 

metodologia foi elaborada por meio de livros, sites, cenas de telenovelas, filmes. Este artigo 

contribui para que os leitores percebam a representação da figura feminina nos meios de 

comunicação, nos folhetim e na literatura. 

Palavras chave: Mulher, literatura, cinema, telenovela e sedução. 

 

ABSTRACT: This article intends to show the readers and give them a study on women and 

their seduction factor in literature, movies and television.  The objetive of this paper is to 

identify the woman’s seduction factor within the media. The methodology was developed 

through books, websites, soap opera scenes and movies. This article helps readers understand 

the representation of the female figure in the media, in serial and literature.  

Keywords: Female, literature, movies, soap opera and seduction. 

 

RESUMEN: Este artículo pretende mostrar al lector, dándole un estudio sobre las mujeres y 

su factor de seducción en la literatura, el cine y la televisión. El objetivo de este trabajo es 

identificar el factor de seducción de la mujer en los medios de comunicación. La metodología 

fue desarrollada a través de libros, sitios web, telenovelas, películas escenas. Este artículo 

ayuda a los lectores a comprender la representación de la figura femenina en los medios de 

comunicación, en serie y la literatura. 

Palabras clave: Mujer, la literatura, el cine, la ópera de jabón y la seducción 
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INTRODUÇÃO 

 

Por que a figura feminina ascendeu e marcou presença importantíssima durante a 

Segunda Guerra Mundial em 1940, a sociedade americana  vivenciava grandes 

transformações sociais na qual a mulher substitui o homem americano que foi p/a guerra e 

ocupou as várias funcões, o fato é: a mulher ocupa o lugar do homem na esfera do mercado do 

trabalho e como consequência os homens se sentiram intimidados a igualar-se à mulher .Os 

homens com medo dessa ascensão feminina e suas aspirações, temem e se angustiam com os 

contínuos confrontos da mulher não mais dominada pelo machismo mas sim dominadoras. 

Surgiu então a expressão “Femme Fatale”,  a mulher de ações inescrupulosas que foi destaque 

no mundo cinematográfico e exibido de forma erotizada, a mulher sensual de formas perfeitas 

e de uma beleza estonteante, também é vista nos romances de best sellers e nas grandes 

telenovelas,  ela é  tão ambiciosa e talentosa quanto ele, houve uma inversão de valores e 

mudança de cultura.  

Questiona-se essa mistériosa energia que circula pelo espírito dessas mulheres tão 

inquietas, capaz de torná-las imortais, transformando-as em ícones de épocas tão distintas? Há 

um encantamento sagrado?  Sim, especialmente, porque elas representam os desejos 

inconscientes mais secretos de uma sociedade em processo de mudança. Na verdade, são elas 

que sinalizam uma luz àqueles que não veem sentido na vida, que se recusam a respeitar os 

sentimentos e não percebem a chegada de um  futuro incerto ou duvidoso. 

A famosa atriz de cinema Rita Hayworth em “Gilda” (l946) foi criada p/inspirar 

paixão, traição.romance, pela sua beleza deslumbrante e dominadora e atitudes próprias, 

deixavam os homens mais poderosos serem atraídos pelos seus desejo. Gilda representou a 

mulher com um olhar misterioso, cabelos ruivos e intimidou aos homens em sua volta com 

esses adjetivos e principalmente com seu lindo corpo sedutor 

Marlene Dietrich, era considerada o mito de “Vamp” mulher fatal, perigosa e 

irresistível que fazia dos homens de gato e sapatos. Atriz alemã que em 1930 com o 

lançamento do filme “O Anjo Azul” tornou-se internacionalmente conhecida. No filme 

“Marrocos” no EUA faz uma cena ousada para época , Dietrich, veste-se de smoking e calça, 

beija outra mulher na boca. 

Nos romances da literatura brasileira as obras do renomado autor Machado de Assis , a 

mulher fatal é constante em seus livros mais populares como: “Dom Casmurro”  o papel 

feminino vivido pela personagem Capitu, em “Memórias Póstumas de Brás Cubas temos 
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Marcela; os temas mais abordados é a questão do adultério sem grandes motivos aparente 

para tal ato, Machado sempre cria um clima de ambiguidade e a traição conjugal (trama).  

O objetivo deste artigo é compreender a mulher e seu corpo como arma de poder, e 

também um instrumento necessário para sua defesa ao mundo machista em que elas vivem 

dentro da sociedade. Metodologicamente, consistiu em contextualizar a mulher e seu papel na 

sociedade, além de sofrer punição na sociedade, essa mulher sedutora sofre com a imoralidade 

de seus atos e ao mesmo tempo contribuem para a construção de uma nova mulher no mundo, 

na sociedade e no cimena.  

 

MULHERES SEDUTORAS NO ROMANCE E NA TELENOVELA 

 

Em Madame Bovary, a sociedade experimentava o processo da revolução industrial, e 

em Passione, o da globalização/revolução tecnológica. E tudo isso provoca mudanças 

profundas na vida individual e comunitária. 

Gustave Flaubert publicou Madame Bovary em 1857 – numa sociedade asfixiante, 

burguesa e hipócrita. A obra retrata a história de uma mulher que desejava mais da vida, mas 

que, para a sociedade da época, não passava de uma adúltera. Emma, a mulher fatal de 

Flaubert, representa as insatisfações femininas. Ela queria uma vida diferente, queria agitação, 

conhecer um mundo novo. Mas, sem possibilidade de realizar seus desejos, afunda-se em 

dívidas e só vê o suicídio como solução. 

     Amanda (Adriana Birolli) da telenovela Império de Aguinaldo Silva da Rede Globo, 

era forte, determinada, sem escrúpulos, ignorava a moral, a ética, era toda pelo racionalismo. 

Hesitava, enquanto raciocinava sobre uma maneira de tirar partido da situação. Fraquejava, 

vacilava, mas retornava ao controle rapidamente. Era livre sexualmente, brincava com isso e 

vivia essa experiência com prazer e leveza. 

A sexualidade feminina era muito difícil de ser abordada na época em que a obra de 

Flaubert foi publicada, causando euforia e repúdio por parte da sociedade. As coisas mudaram 

bastante até a telenovela Império, o que não quer dizer que a mesma questão seja assunto bem 

resolvido na cabeça e no comportamento de muitas pessoas. O fato de a personagem Amanda 

expressar uma boa relação da mulher com o seu próprio corpo e sexualidade, foi motivo de 

identificação e de sentimentos de estranheza por parte do telespectador. 

Tecnicamente falando, os ingredientes românticos são os obstáculos, os triângulos 

amorosos, a ruptura com a ordem social e sonhos de ascensão. Os dois personagens cumprem 

esta função: Emma ostenta ambiente luxuoso, dentre outras coisas, e a trama de Amanda está 
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diretamente relacionada ao desejo de poder. Emma, que deseja a posse de objetos e uma vida 

luxuosa, comprava presentes caros para os seus amantes. 

A condição feminina e a opressão são as forças que impulsionaram ambas as histórias. 

Emma era da época em que mulher não votava, não podia estudar, declarar o que sentia e/ou a 

falta de prazer sexual. Amanda, do momento em que a mulher se destaca profissionalmente, 

fase em que pode ser tudo, desde que pertença a um grupo de influência social. 

Em Madame Bovary, o narrador é o centro do universo, ele é um intruso e ao mesmo 

tempo manipula os personagens, que não têm personalidades próprias, são estáticos. 

Naturalmente, o narrador vai quebrando as regras. Esta é uma obra realista, pois Flaubert 

capta as minúcias por meio da escrita usando a descrição. Com a telenovela é diferente, trata-

se de uma obra aberta, na qual os personagens vão sendo construídos mediante a reação do 

telespectador. 

Todo observador cuidadoso precisa perceber que essas histórias possuem relações 

intrínsecas entre o romance e consumo. As mulheres fatais, em ambos os casos, investem toda 

uma vida em função do status social, como meio de obter um reconhecimento social. 

Os processos econômicos influíram de uma maneira decisiva na vida das mulheres, a 

busca do amor, a realização pessoal e da felicidade tornou-se uma exigência comum na 

segunda metade do século 19, e até hoje perseguem o espírito de personagens reais 

transformados em ficção para ilustrar o efeito das mudanças culturais e sociais na vida das 

pessoas em todo o mundo. 

 

MULHER FATAL E SUA SIMBOLOGIA 

 

   A mulher no filme noir é dividida em duas, ou seja, a femme fatale e a mulher cativa. 

A femme fatal é a pura sexualidade e a cativa não é, ela é vista como um estereótipo, 

enquanto a femme fatal, usa o poder da sua sexualidade para atingir os seus objetivos. 

 Para Balogh ( 2002), “es probable que la enorme capacidad de atracción de la mujer 

fatal nazca de uma paradola: ella es siempre construida por um sujeto empírico de la 

enunciación del sexo masculino, el director, que utiliza todos medios que el cine le 

proporciona para hacer la mujer fatal lo más bella y seductora posible: maquillaje, luz, 

encuades, montaje, vestidos y adornos, la trama narrativa y el erotismo”. 

No filme Má Educação de Pedro Almodóvar, um personagem travesti chamado 

Zahara interpretado pelo ator  Gael  Garcia Bernal, mostra uma mulher com características de 

femme fatale, esse personagem personifica toda a feminilidade de uma mulher,  com vestidos 
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sensuais, mamilos sedutores e ao mesmo tempo, tornando-se um fetiche pelos olhares 

masculinos. Almodóvar reinventa a mulher dentro de um homem travesti representando o 

fetiche e desejado pelos homens.  A figura do travesti é a simbologia do feminino dentro do 

filme e também a identificação da mulher fatal com as caracteristicas do filme noir. 

Segundo Kapplan (1995, p.22), “a heroína é uma femme fatale, literalmente 

transpirando sua sexualidade sedutora. O homem ao mesmo tempo a deseja e teme seu poder 

sobre ele. Tal sexualidade, ao desviar o homem do seu objeto, intervém de modo destrutivo 

sobre sua vida. Vista como maligna por sua sexualidade explícita, essa mulher precisa ser 

destruída (...) a femme fatale deve ser assassinada. O revolver ou a faca assumem o lugar do 

falo que deve, eliminando-a, dominá-la”. 

 Nesses filmes, a mulher passa a ser mais livres, fica a frente de seu tempo, é uma 

mulher que enfrenta uma sociedade machista, mas se mostra que é independente e torna-se 

símbolo da liberdade que a oprime dentro dessa sociedade que a coloca com valores 

patriarcais, ou seja, saia da imagem de mulher de família.  

A mulher de família sonha. Nem sempre a realidade da vida doméstica é o sonho mais 

desejado. As alegrias e atributos da mulher, como ser humano, são maiores. Desejo de 

realização, de poder, de plenitude do seu próprio corpo e da sua intelectualidade. Os outros, 

isto é, o esposo, o lar, não podem proporcionar a realização completa a uma mulher porque a 

plenitude exige a consciência de suas potencialidades, reconhecida por si. E uma mulher de 

família espera o reconhecimento de suas habilidades pelos seus familiares. Por isso, as divas 

precisam preencher este vácuo de carência, oferecendo possibilidades de existência, ainda que 

oníricas, às mulheres mantenedoras das tarefas cotidianas, de acordo com o socialmente 

aceito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na literatura do séc XX, a descrição de mulheres fatais são aquelas cujos  atributos 

estão relacionados ``a beleza aliada a poderes sobrenaturais, caracterizadas como “montras”, 

“vamp” por serem menos humanas, metade animal, como exs: bruxas fadas, vampiras, com 

esses poderes manipulam os homens e os dominam porque eles são atraídos pelo mistério e 

depois caem em desgraça e são infelizes. 

 Que energia circula pelo espírito dessas mulheres tão inquietas, capaz de torná-las 

imortais, transformando-as em ícones de épocas tão distintas? Há um encantamento sagrado 

sim, especialmente, porque elas representam os desejos inconscientes mais secretos de uma 
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sociedade em processo de mudança. Na verdade, são elas que sinalizam uma luz àqueles que 

não veem sentido na vida, que se recusam a respeitar os sentimentos e não percebem a 

chegada do futuro. 
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