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Dedico esta monografia à minha gata: 

Tininha, papai te ama! 
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"Está na hora de você olhar para dentro e começar a se fazer as 

grandes perguntas: quem é você? E o que você quer?"   

Tio Iroh (Avatar: A Lenda de Aang, 2005 - 2008). 
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RESUMO 
 
Nesta monografia, buscamos responder à pergunta: como a imagem pública de Gretchen é 

construída ao longo de décadas de exposição midiática, e o que a trajetória e a consolidada 

reputação dessa celebridade dizem sobre o imaginário da sociedade brasileira? Para isso, 

partimos da premissa de que conceitos básicos dos estudos de Relações Públicas – imagem 

pública e reputação –, geralmente aplicados no que tange a contextos organizacionais, 

também podem ser úteis para analisar celebridades, como Gretchen. Aliamos essas frentes 

teóricas a algumas reflexões acerca de imaginários sociais e valores, tomando Gretchen como 

uma chave de leitura sobre os diversos contextos que a celebram e a celebraram ao longo de 

seus 40 anos de carreira. Sete unidades de análise de gêneros distintos, todos lançados entre 

2010 e 2019 e cujos conteúdos giram em torno da longeva trajetória pessoal e profissional de 

Gretchen, compõem o nosso corpus. Diante disso, elaboramos a nossa metodologia de análise 

a partir de uma perspectiva pragmatista e praxiológica, com base na qual foram definidos três 

eixos centrais de investigação: 1) Ações e discursos de Gretchen: a celebridade pela 

celebridade; 2) Ações e discursos de Gretchen: a celebridade pelos outros; e 3) Imaginários, 

valores e contextos.  A nossa pesquisa revelou que: a) sim, teorias de Relações Públicas 

também são profícuas para estudar imagem pública e reputação de celebridades; b) a trajetória 

de uma figura célebre, sua imagem pública e reputação dizem muito sobre o imaginário da 

sociedade que a celebra, evidenciando traços dos valores vigentes e as complexidades 

socioculturais de um determinado contexto; c) Gretchen é uma figura complexa, paradoxal, 

que manifesta em sua imagem pública as contínuas disputas e negociações que circulam pelo 

substrato social em que está inserida; d) as ações, discursos e representações de Gretchen 

também são políticos, o que contrapõe a popular narrativa de que celebridades são indivíduos 

desprovidos de conteúdo, banais, que não merecem a atenção da academia e outras 

―instituições sérias‖. Por fim, apontamos alguns desdobramentos futuros abertos pela 

monografia. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Celebridade; Gretchen; Imagem Pública; Imaginário; Reputação. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to answer the question: how Gretchen’s public image is built over 

decades of media exposure and what does the path and solid reputation of this celebrity have 

to say about the imaginary of Brazilian society? For that, starting from the premise that basic 

concepts of Public Relations studies – such as public image and reputation – generally applied 

regarding organizational contexts, can also be useful to analyze celebrities, such as Gretchen. 

These theoretical fronts were combined with some reflections on social imaginaries and 

values, taking Gretchen as a key to reading about the different contexts that celebrate her and 

have celebrated her throughout her 40-year career. Seven units of analysis from different 

genres, all launched between 2010 and 2019 and whose contents revolve around Gretchen's 

long personal and professional trajectory, make up the corpus. Therefore, the analysis 

methodology was elaborated from a pragmatist and praxiological perspective, based on which 

three central research axes were defined: 1) Gretchen's actions and discourses: the celebrity by 

the celebrity; 2) Gretchen's actions and speeches: the celebrity by others; and 3) Imaginaries, 

values and contexts. Our research has revealed that: a) yes, Public Relations theories are also 

useful for studying the public image and reputation of celebrities; b) the trajectory of a famous 

figure, their public image and reputation say a lot about the imaginary of the society that 

celebrates them, evidencing traces of the prevailing values and the sociocultural complexities 

of a given context; c) Gretchen is a complex, paradoxical figure who manifests in her public 

image the continuous disputes and negotiations that circulate through the social substrate in 

which she is inserted; d) Gretchen's actions, speeches and representations are also political, 

which opposes to the popular narrative that celebrities are individuals devoid of content, even 

banal, who do not deserve the attention of academia and other ―serious institutions‖. Finally, 

some future developments opened by the thesis are pointed out.  

 

KEYWORDS: Celebrity; Gretchen; Public Image; Imaginary; Reputation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Em meus primeiros passos pela cena LGBTQIA+ de Belo Horizonte, uma das 

experiências que mais me marcaram foi quando, em 2016, estive presente em uma festa que 

contava com a participação especial da cantora Gretchen. O evento, que teve uma divulgação 

massiva em cima do nome de sua atração principal, estava lotado de jovens nos seus 20 e 

poucos anos, ansiosos pela chegada da personalidade símbolo de um outro Brasil: o Brasil da 

pornochanchada, dos grandes programas de auditório, do regime militar. O Brasil da ―rainha 

do rebolado‖. Um Brasil que, ainda que bastante diferente do que eu e a maioria dos presentes 

conhecíamos, guardava também muitas semelhanças. E ali estávamos nós, diante de um elo 

comum a essas duas eras.  

Quando a artista subiu ao palco, e cantou – com muito playback – as três músicas mais 

populares de seu pequeno repertório musical, o público vibrou de energia, quase em um 

estado de êxtase coletivo. Ninguém conhecia as letras – possivelmente, nem mesmo Gretchen 

– ou as coreografias, performadas com admirável vigor pela cantora. Porém, nada disso 

importava: assistíamos, ao vivo, ao show de uma estrela. Uma estrela dos tempos dos nossos 

pais, mas que também conquistara o fascínio da geração dos filhos, tornando-se uma estrela 

dos novos tempos. Mas, como? O que explicaria o impacto dessa celebridade, então nos seus 

50 anos e mais de três décadas de carreira, em indivíduos que ainda nem haviam nascido 

quando ela viveu o que é considerado o auge de sua popularidade? 

―Depois de amargar anos no limbo da cultura nacional, Gretchen é redimida pelos 

memes e ascende ao patamar de estrela internacional‖. Com essa chamada, a revista Época 

abre a sua matéria intitulada ―Gretchen: de rainha do rebolado a rainha dos memes‖1, lançada 

em julho de 2017. Ao longo do artigo, o veículo analisa o ―renascimento‖ de Gretchen através 

dos memes  – elementos imagéticos geralmente de teor cômico –, após a celebridade, segundo 

eles, ―amargar anos no limbo da cultura nacional‖. Mas, será que essa afirmação é realmente 

justa?  

Olhando para os mais de 40 anos de carreira de Gretchen, é difícil encontrar um 

período em que ela não esteve, de uma forma ou de outra, perante os olhares coletivos: desde 

o fim da década de 1970, Maria Odete Brito de Miranda, conhecida no Brasil todo como 

                                                
1 FINCO, Nina. Gretchen: de rainha do rebolado a rainha dos memes. ÉPOCA. 19 jul de 2021. Disponível em: 
<https://epoca.oglobo.globo.com/cultura/noticia/2017/07/gretchen-de-rainha-do-rebolado-rainha-dos-
memes.html>. Acesso em 07 de jun. de 2021. 
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Gretchen, vem se mantendo presente na mídia nacional por suas diversas reinvenções pessoais 

e profissionais, seja como cantora, dançarina, empresária, youtuber, atriz, participante de 

reality shows ou, até mesmo, candidata política. Enquanto hoje, muitas das figuras públicas 

que surgiram na mesma época já caíram no ostracismo, Gretchen assiste ao crescimento 

constante de sua popularidade. O seu legado como cantora ou atriz não é exatamente o que 

podemos classificar como memorável ou significativo, mas, mesmo assim, há algo sobre 

Gretchen que continua, ano após ano, chamando a nossa atenção. Não conseguimos parar de 

assistir, comentar e, agora na era do digital, compartilhar Gretchen. Portanto, o que faz da 

trajetória dessa celebridade um caso tão especial? Para responder a essa questão, esta 

monografia recorre aos conceitos de ―imagem pública‖ e ―reputação‖.  

Reputação e imagem pública são conceitos basilares para os estudos de Relações 

Públicas. Porém, durante o meu percurso na faculdade, muito se discutia sobre o trabalho no 

campo organizacional: a área de atuação de um profissional de RP parecia se limitar à 

―gestão‖ da imagem e reputação de instituições, sejam elas privadas, públicas ou do terceiro 

setor. Mas, e quanto às figuras midiáticas? As imagens públicas de artistas, políticos e 

celebridades estão em constante movimento, visto que são desenvolvidas a partir das disputas 

e diálogos com os seus públicos: nem sempre o que a personalidade deseja comunicar como 

sua imagem será o que a audiência vai interpretar, e nem sempre o que a audiência espera da 

figura pública estará evidente em sua imagem. E, hoje, não é incomum vermos grandes 

estrelas acompanhadas de seus RPs, que tentam, ao máximo, planejar e administrar esses 

processos de construção de imagem pública, a fim de atender aos anseios das celebridades que 

os contratam. 

Tomemos, como exemplo, o nosso próprio objeto de estudo: em cada uma de suas 

várias reinvenções ao longo da carreira, o público conheceu uma nova Gretchen, ou melhor, 

uma nova face da imagem pública de Gretchen. Por outro lado, algumas faces da celebridade 

se mantiveram praticamente inalteráveis durante o seu percurso midiático: Gretchen era 

controversa, polêmica e disruptiva em 1979, e continua sendo em 2021. Essas características 

já cristalizadas na imagem pública da artista, que estão sempre se repetindo em suas ações, 

discursos e representações, compõem o que chamamos de reputação. A reputação de uma 

figura pública é aquilo que a identifica no imaginário coletivo, como se fosse aquele primeiro 

pensamento que vem à mente quando escutamos ou lemos o nome da celebridade.  

Como comentamos, muito do que é abordado como ―trabalho de um RP‖ gira em 

torno da ―gestão‖ da imagem pública e reputação de organizações. Mas, no caso de seres 
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animados como as celebridades, cujas dinâmicas de imagem pública e reputação são, muitas 

vezes incontroláveis, será que ―gestão‖ é a melhor palavra a ser utilizada? É possível gerir 

algo que não depende somente dos esforços da personalidade e seus Relações Públicas? Além 

de tentar responder a essas perguntas, ao longo deste trabalho, esperamos também confirmar a 

possibilidade de analisar a construção de imagem e reputação de celebridades através dos 

conceitos de Relações Públicas e, consequentemente, mostrar que a área de atuação da nossa 

profissão ultrapassa, e muito, o campo das corporações. 

Gretchen não é um expoente da fama efêmera que caracteriza muitas das figuras de 

exposição midiática atuais, que desaparecem dos olhares públicos com a mesma velocidade 

com que surgem. Pelo contrário, Gretchen vem mantendo o seu status célebre por décadas a 

fio, em diferentes contextos e entre diferentes públicos. Mais de 40 anos após a sua estreia na 

mídia nacional, o nome da celebridade ainda é amplamente reconhecido e aciona, quase que 

instantaneamente, diferentes imaginários. O Brasil mudou muito desde quando Maria Odete 

veio a público como Gretchen pela primeira vez, e a estrela mudou junto, adaptando a sua 

persona pública aos novos valores vigentes no imaginário social. Em contrapartida, ela 

também não tem medo de confrontar esses valores e crenças quando julga necessário, por 

definir, muitas vezes, a sua ―própria agenda‖, o que também acabou se consolidando como 

uma face de sua reputação. Diante disso, é um dos objetivos deste estudo investigar o que a 

trajetória pública de Gretchen tem a dizer sobre a sociedade brasileira, sobre quais valores 

prezamos, quais rejeitamos, quais imaginários foram alterados no decurso dessas quatro 

décadas, e quais foram mantidos. Ao tomar a celebridade como uma chave de leitura dos 

contextos que a celebram, nos perguntamos: quantos e quais ―Brasis‖ se manifestam através 

da imagem pública de Maria Odete de Brito Miranda? 

A figura ―Gretchen‖ está tão presente no imaginário da geração dos meus pais quanto 

da minha, mas de maneiras completamente distintas. A Gretchen que minha mãe conhece não 

é a mesma Gretchen que eu conheço. Durante cerca de 40 anos de carreira, a estrela se 

reinventou diversas vezes a fim de se manter na mídia e vem se saindo muito bem-sucedida 

nesse propósito. A fim de analisar essa singular trajetória, esta pesquisa está estruturada a 

partir dos estudos sobre celebridades, imagem pública, reputação e imaginário. O nosso 

corpus inclui duas matérias jornalísticas e uma entrevista escritas, uma linha do tempo sobre a 

carreira da artista, duas entrevistas audiovisuais realizadas com a celebridade e um 

documentário de longa-metragem que conta com Gretchen como protagonista – os produtos 

estão disponíveis e foram acessados pela Internet. Todos os objetos se propõem a abordar o 
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percurso midiático da artista, compondo diferentes representações de sua face pública, e, com 

base nisso, tencionamos responder à pergunta que guia esta monografia: como a imagem 

pública de Gretchen é construída ao longo de décadas de exposição midiática, e o que a 

trajetória e a consolidada reputação dessa celebridade dizem sobre o imaginário da 

sociedade brasileira? 

No Capítulo 02, desenvolvemos os conceitos teóricos sobre os quais o nosso estudo 

se baseia: imagem pública, reputação, celebridades e imaginário. Já no Capítulo 03, 

apresentamos uma pequena biografia de Gretchen, desde a sua origem como Maria Odete até 

o seu status atual como ―rainha dos memes‖. O Capítulo 04 é dedicado à nossa metodologia 

de análise, elaborada a partir de uma perspectiva pragmatista e praxiológica. Os Capítulos 05, 

06 e 07 compreendem os nossos três eixos de análise e seus desdobramentos, sendo eles, 

respectivamente: 

● Ações e discursos de Gretchen: a celebridade pela celebridade; 

● Ações e discursos de Gretchen: a celebridade pelos outros; 

● Imaginários, valores e contextos. 

Fechamos a nossa pesquisa com algumas considerações finais, apontando contribuições e 

perspectivas futuras. 
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2. PARA ALÉM DA CALÇADA DA FAMA 

 
"Com a sua difusão cada vez maior nos meios de comunicação, nas novas tecnologias, a vida 

estaria se tornando um entretenimento, um espetáculo grandioso e ininterrupto.” 

(HERSCHMANN; PEREIRA, 2000, p. 46) 

 

Tencionando analisar alguns marcos dos mais de 40 anos de carreira de Gretchen, esta 

pesquisa partirá de quatro pilares teóricos centrais: celebridades; imagem pública; reputação; 

e imaginário. 

 

2.1. Uma visão relacional sobre a ―cultura das celebridades‖ 

Entre as maiores referências quando o assunto é ―celebridades‖, Edgar Morin e suas 

reflexões sobre a cultura de massa ocupam um lugar de destaque. Em seus trabalhos, Morin 

faz um paralelo entre o conceito de ―produção midiática‖ e a produção fabril, em escala: os 

produtos culturais são realizados por uma indústria, no sentido literal da palavra, que pretende 

atingir o maior público possível – as massas. Contudo, essa ―criação industrial‖ com alvos 

coletivos depende de um certo grau de individualização para gerar processos de identificação 

com o público, garantindo, assim, o seu consumo. É aí que entram duas figuras centrais para 

as pesquisas de Edgar Morin (2002): o autor2 e a vedete. Nesta pesquisa, daremos ênfase a 

esse último conceito, que é descrito em ―Cultura de Massas no Século XX – O espírito do 

tempo: Neurose‖ desta forma: 
A presença de uma vedete superinvidualiza o filme. A imprensa consome e cria sem 
cessar vedetes calcadas sobre o modelo de estrelas de cinema: as Elizabeth, 
Margaret, Bobet, Coppi, Herzog, Bombard, Rubirosa. As vedetes são personalidades 
estruturadas (padronizadas) e individualizadas, ao mesmo tempo, e, assim, seu 
hieratismo resolve, da melhor maneira, a contradição fundamental (MORIN, 2002, 
p. 32). 

Quando Morin usa o termo ―vedetes‖ nesse contexto, ele está se referindo, 

principalmente, às celebridades da era de ouro do cinema hollywoodiano: na década de 1960, 

quando a primeira edição da obra em questão foi lançada, as grandes estrelas eram aquelas 

oriundas do cinema, celebridades que ―suscitavam profunda admiração e eram tomadas como 

quase-divinas‖ pelo público (FRANÇA; SIMÕES, 2020, p. 38). Todavia, engana-se quem 

                                                
2 Segundo Morin (2002), o autor se refere ao "cenarista ou realizador de filme, de emissão, redator do 
artigo" (p.32). 
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pensa que o ―fenômeno da celebridade‖ é algo recente, instituído somente a partir da era 

moderna: figuras como Alexandre, o Grande (BRAUDY, 2007) e Cleópatra VII (RUPÉREZ, 

2016) também já foram estudadas e tratadas como tal, por causa de atributos como imagem 

pública e reputações que atravessam fronteiras e eras.  
(...) conforme Elizabeth Barry (2008, p. 252) resume, em sua introdução à História 
Cultural da Celebridade, em edição especial do International Journal of Cultural 
Studies, a cultura da celebridade está enraizada no Romantismo (...), nas estátuas de 
cera das celebridades do Madame Tussaud e em discursos públicos feitos por 
cientistas vitorianos. Além disso, a edição especial demonstra que os mecanismos 
por trás da nossa cultura da celebridade moderna, como representações da mídia 
impressa, foram e continuam sendo coexistentes com as tradicionais ‗máquinas da 
fama‘, assim como ser nomeado cavaleiro (DRIESSENS, 2014, p. 10). 

Entretanto, são inegáveis as proporções e particularidades que esse fenômeno vem 

tomando na contemporaneidade: hoje, a cada minuto surgem novas celebridades – ou 

subcelebridades, ―celetoides‖3, como os mais críticos preferem chamar. Televisão, música, 

redes sociais digitais ou, até mesmo, o acaso, podem servir de plataforma para impulsionar 

uma personalidade ao estrelato. Isso é abordado por França e Simões (2020) no primeiro 

capítulo de ―Celebridades no século XXI: Diversos perfis, diferentes apelos‖:  
[...] afirmamos nossa compreensão de que a celebridade não é um fenômeno novo, 
mas ganha traços específicos na contemporaneidade, a partir de dois aspectos 
interligados: as características da Modernidade (particularmente o culto do 
indivíduo) e o desenvolvimento da tecnologia e das práticas comunicacionais 
(FRANÇA; SIMÕES, 2020, p. 34). 

Basta um meio que possibilite a preservação dos processos de identificação – e dos 

tensionamentos – com o público, para que uma figura carismática – nas palavras de Morin, 

um ―herói simpático‖ – garanta seus ―cinco minutos de fama‖. Ou, no caso de Gretchen, mais 

de quatro décadas. Dito isso, o conceito de ―carisma‖, abordado através de um prisma 

interacional e sociocultural, é basilar para compreendermos as dinâmicas que envolvem a 

ascensão e a consecutiva manutenção do estrelato, principalmente na contemporaneidade. 

Como defende Clifford Geertz (1996), partindo de uma perspectiva weberiana, o carisma não 

advém necessariamente de uma conquista em particular, uma realização do indivíduo, mas de 

sua capacidade de atrair e sustentar a atenção e o interesse dos públicos por sua persona. Em 

uma sociedade na qual não é necessário vencer uma batalha épica ou ganhar um Oscar para 

que se alcance alguma medida de fama, é esse ―fator X‖, esse ―magnetismo‖, um dos 

                                                
3 Quando nos referimos a ―subcelebridades‖ e ―celetoides‖, consideramos a conceituação de Chris 
Rojek (2001), que relega a esse local personalidades oriundas de reality shows, ganhadores de loteria, 
―heróis por um dia‖, cantores e atores de ―um só sucesso‖. Ou seja, figuras que, muitas vezes, 
―tornam-se instantaneamente famosas, porém, incapazes de chamar atenção, sendo, então, forçadas a 
retornar ao anonimato‖ (DRIESSENS, 2014, p. 14). 
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principais responsáveis por provocar esse fascínio coletivo e levar legiões de fãs, haters4, 

mídia a acompanhar de perto, por décadas, cada passo de uma celebridade. De acordo com 

França (2014), Geertz 

relaciona o valor simbólico de um indivíduo com as conexões que este mantém 
―com os centros ativos da ordem social‖, com os locais onde se concentram as 
instituições, as ideias dominantes, as questões importantes: ―o carismático não é 
necessariamente dono de algum atrativo especialmente popular, nem de alguma 
loucura inventiva; mas está bem próximo do centro das coisas‖ (GEERTZ, 1996 
apud FRANÇA, 2014, p. 25, grifo da autora). 

Outras particularidades da celebritização no século XXI são a volatilidade e ampliação 

do conceito: hoje, encontramos empresários-celebridades, escritores-celebridades, estilistas-

celebridades, fotógrafos-celebridades, entre outras ―categorias de celebridades‖. Há algumas 

décadas, como já foi dito, a ideia de ―vedete‖ estava limitada ao cinema, rádio e TV, ou se 

referia a algumas lideranças de grande reputação, que, muitas vezes, permaneciam no mesmo 

campo de atuação no decorrer de toda a sua ―carreira como celebridade‖. Em vários casos, 

mesmo quando havia alguma diferenciação nessa atuação, ainda era uma movimentação 

circunscrita a áreas próximas: por exemplo, Charles Chaplin ficou muito conhecido como 

ator, mas também exerceu papéis como diretor e roteirista, sempre no meio cinematográfico. 

É claro que existiam exceções (Grace Kelly foi de atriz hollywoodiana a Princesa de Mônaco, 

Ronald Reagan foi de ator a presidente dos Estados Unidos), mas esse fenômeno da 

―migração‖, como denomina Driessens (2014), é uma marca das celebridades 

contemporâneas.  

―Migração‖ é um conceito muito pertinente neste estudo, uma vez que a proposta é 

analisar as várias ―fases‖ da carreira de Gretchen, o que inclui sua transição em diferentes 

campos de atuação. De acordo com Driessens (2014), 
a migração pode ser definida como o processo pelo qual as celebridades usam tanto 
sua autonomia relativa como personalidade pública quanto seu status de celebridade 
para desenvolver outras atividades profissionais, seja dentro de seu campo original 
de trabalho ou para penetrar outras áreas. A migração é, então, um processo duplo 
que captura a mobilidade e a convertibilidade da celebridade (DRIESSENS, 2014, p. 
16). 

 Diante do caráter efêmero da fama no século XXI, é um desafio cada vez maior para 

os indivíduos que atingem uma certa parcela de popularidade manter esse status. Por isso, 

                                                
4 Hater é um termo que se popularizou na Internet, utilizado para se referir a indivíduos que espalham 
sistematicamente críticas e comentários de ódio em fóruns, blogs e redes sociais, normalmente tendo como alvos 
determinadas figuras públicas. Segundo uma matéria da Huffpost de 2013, ―ter haters se tornou parte inevitável 
do DNA de uma celebridade‖ (tradução nossa).  
 

LEE, Y. OVER IT: It‘s Time To Retire The Word ‗Haters‘. HUFFPOST. 24 ago de 2013. Disponível 
em: <https://www.huffpost.com/entry/over-it-its-time-to-retire-haters_b_3492129>. Acesso em: 07 de jun. de 
2021. 
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várias celebridades vêm procurando expandir seus campos de atuação e pontos de contato 

com a mídia: hoje, você pode encontrar a mesma personalidade com um álbum no Spotify, 

uma série na Netflix, um programa de culinária no YouTube e um reality show sobre sua vida 

numa emissora de televisão. Até mesmo figuras que, outrora, evitavam os holofotes – como 

CEOs5 de grandes corporações –, vêm se tornando rostos frequentes em programas de 

entrevistas e nas redes sociais. É uma acirrada competição por visibilidade, em um sistema 

superlotado de pessoas ―famosas‖ pelos mais diversos motivos, que fazem o possível para não 

caírem no ostracismo.  

2.1.1. Sorria, você está sendo filmado: a relação público/privado na era moderna 

A relação entre intimidade e publicidade também será amplamente explorada por este 

trabalho, a partir do caso Gretchen. ―Invasão de privacidade? Reflexões sobre a exposição da 

intimidade na mídia‖, de Maria Celeste Mira (1999), faz um resgate histórico da nossa relação 

com a intimidade/publicidade ao longo das eras, até alcançarmos este estado coletivo de 

superexposição, característico da contemporaneidade. Esse processo de suavização nas linhas 

que separam público e privado vem se mostrando, no decorrer da história, um movimento 

contínuo e gradual. No entanto, ele ganhou um ritmo acelerado a partir do século passado, 

com o advento dos meios de comunicação em massa modernos. Segundo Mira (1999), 
nas revistas de fofoca podemos penetrar na intimidade das pessoas famosas, que 
falam de suas relações amorosas, de sua sexualidade, ou mostram suas casas, nas 
quais penetramos, com prazer, até o quarto e o banheiro. Em programas mais 
populares, como os de Gugu Liberato, do SBT, entramos nas casas de pessoas 
(famosas ou não) e vemos o apresentador abrir os armários, as gavetas, vasculhar os 
pertences de alguém. Um dos seus quadros mais notáveis é aquele em que um artista 
é despertado de seu sono, muitas vezes, arrancado da cama sem prévio aviso, sendo 
mostrado em suas roupas mais íntimas. Nos reality shows, como o programa Márcia, 
exibido pelo SBT até pouco tempo atrás, os dramas familiares, como adultérios, 
desentendimentos entre pais e filhos, cunhados ou sogras, constituem a principal 
atração. A esfera pública e privada parecem se misturar, pois, o auditório é chamado 
a opinar sobre os dilemas pessoais e familiares ali apresentados (MIRA, 1999, p. 
106). 

As situações citadas pela autora não deixam dúvidas: a intimidade se tornou um 

recurso para o entretenimento. E, como o trecho explicita, nem sempre se trata da intimidade 

de celebridades: até hoje, vários programas de audiência continuam fazendo um enorme 

sucesso ao expor a carente realidade de anônimos em rede nacional, fazendo da 

vulnerabilidade alheia um espetáculo. Outros, como o controverso ―Casos de Família‖, 

programa tradicional da grade do SBT, levam ao palco problemas familiares e intrigas entre 

                                                
5 Chief Executive Officer: posição mais alta na escala hierárquica de uma empresa. No Brasil, o cargo é 
conhecido como ―Presidente‖ ou ―Diretor Executivo‖ de uma companhia. 
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conhecidos, não com o objetivo de solucioná-los, mas de explorá-los ao máximo em nome do 

―entretenimento‖ do público, inclusive por provocar, de forma estratégica e sistematizada, 

conflitos e tumultos em frente à câmera. No entanto, os índices de audiência atingem mesmo 

seu ápice quando o foco dessa ―dissecação midiática‖ é a intimidade de uma figura pública, 

famosa6. Uma estrela. Aliás, como esquecer o caso de Lady Di? 

 Desde o início de seu relacionamento com o herdeiro ao trono britânico até a sua 

trágica morte em 1997, a imprensa foi fator determinante na vida da então princesa de Gales. 

Ávidos pelo próximo escândalo ou qualquer outro acontecimento que valesse uma matéria (o 

que poderia ser, simplesmente, uma roupa usada por Diana), câmeras, flashes e tabloides 

acompanhavam a estrela onde quer que ela fosse. Pessoas do mundo inteiro sabiam mais, às 

vezes, sobre a vida íntima da princesa do que a de amigos próximos (MIRA, 1999), em uma 

intensa relação parassocial7: 
Vendo e lendo sobre a vida dos astros, as pessoas se tornam cada vez mais próximas, 
mais íntimas deles. Através da revista, da TV e outros meios, eles se tornam 
―familiares‖ para elas. Os leitores entrevistados por Joke Hermes, como tantas outras 
pessoas, afirmaram acompanhar a vida de seus ídolos por anos a fio, expressando-se 
a este respeito com frases como: ―Há anos que não tenho notícias dele...‖ Após tanto 
tempo, cria-se uma esfera de familiaridade, de intimidade, na qual a fofoca, como 
numa pequena comunidade, ganha sentido [...]. Acompanhando a vida das 
celebridades, os leitores acabam se envolvendo com elas, chamando-as pelo 
primeiro nome, enfim, ampliando o seu universo cotidiano pela incorporação dessas 
pessoas ao seu círculo de parentes, amigos e conhecidos, formando uma espécie de 
―família extensa‖ ou ―comunidade imaginada‖ (MIRA, 1999, p. 112-113). 

Claro que essa não era uma relação unilateral: Diana utilizava da mídia para expor 

suas insatisfações com a família real e os motivos que a levaram ao divórcio, além de dar 

visibilidade às várias causas sociais que ela apoiava, como o combate à pobreza e à AIDS. Em 

outras palavras, a mídia também serviu como uma plataforma para a princesa contar a sua 

versão dos fatos e elevá-la à posição de uma das pessoas mais famosas da história. Sem isso, 

dificilmente ela se tornaria essa personalidade que, mesmo após sua morte, segue adorada e 

idolatrada por pessoas no mundo inteiro. Contudo, a imprensa não pode ser controlada. O 

interesse pelos fatos íntimos do dia a dia de Diana se tornou uma verdadeira obsessão global, 

cada revista e jornal com sua foto na capa batiam recordes de circulação. Todos queriam saber 

o que a estrela vestia, comia, com quem ela andava, o que ela lia, suas paixões e decepções, 

                                                
6 Funeral de Diana bate recorde de audiência na TV. Folha Online Internacional. Londres, 06 set de 1997. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fol/inter/in06091.htm>. Acesso em: 22 de jan. de 2021. 
 
7 Relações parassociais são entendidas como ―relações de intimidade construídas através da mídia, e não pela 
experiência direta e encontros cara a cara‖ (ROJEK, 2008, p. 58). Mesmo se tratando de uma ―paixão platônica‖, 
Rojek (2008) aponta que os ―seus efeitos na organização de emoções e estilo de vida do fã são reais‖ (p. 73). 
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sua relação com os filhos: basicamente, tudo o que envolvia o seu nome. A sua vida se tornou 

uma espécie de reality show, do qual ela era, inevitavelmente, a protagonista. 

 E essa obsessão não somente a acompanhou durante a vida, mas também teve um 

papel ativo em sua morte: em 2007, editores de três dos maiores jornais do Reino Unido 

assumiram parte da culpa pelo acidente que provocou a morte da princesa. Naquela ocasião, o 

carro em que se encontravam Diana e seu namorado estava sendo perseguido por paparazzis. 

Os responsáveis na época pelos ―The Sun‖, ―Daily Mirror‖ e ―News of the World‖ admitiram 

ter contribuído com ―a construção de uma atmosfera na qual os fotógrafos e jornalistas 

estavam fora de controle‖. Segundo Phil Hall, então editor do ―News of the World‖: ―uma 

grande história de Diana aumentava as vendas em 150 mil, então fomos todos responsáveis‖8. 

E, mesmo após seu fim trágico, sua memória continua sendo revolvida em séries, filmes e 

documentários, que ainda alcançam uma audiência gigantesca ao redor do globo. O interesse 

pela imagem pública e privada de Diana parece ser inesgotável. 

 O exemplo da princesa de Gales prova que, na era da comunicação imediata e em 

massa, as fronteiras entre intimidade e publicidade são tênues, principalmente no caso de 

celebridades. Quem de nós não tem conhecimento dos vários casamentos de Gretchen, todos 

altamente midiatizados? Ou, então, quem não se sente no direito de opinar sobre suas 

cirurgias plásticas e outras intervenções estéticas?  Basta acessar as redes sociais da 

celebridade para se deparar com milhares de comentários de desconhecidos sobre os 

posicionamentos políticos de Gretchen, sua relação com os filhos, suas roupas e mais uma 

série de pautas que, normalmente, estariam limitadas ao espaço privado da artista.9 Agora, 

esses são todos assuntos de interesse de uma ―comunidade expandida‖, que inclui 

celebridades, mídia, fãs e haters. Uma ―grande família‖ que não depende, necessariamente, de 

vínculos sanguíneos ou proximidade física. 
De certa forma, as revistas de fofoca recriam — atualmente, em nível mundial — o 
contexto do bairro ou da cidade pequena, nos quais os laços pessoais predominam, 
onde a vida privada do indivíduo interessa à coletividade que estabelece com ele, 
como dizia Simmel, uma ―relação ciumenta‖: quer saber onde ele foi, com quem foi, 
a que horas chegou, etc. No caso da mídia contemporânea, estaríamos diante de uma 
comunidade formada imaginariamente pelos fãs, seus ídolos e, cada vez mais, por 

                                                
8 Diana, a favorita da mídia por 17 anos. O TEMPO. 25 ago de 2007. Disponível em: 
<https://www.otempo.com.br/mundo/diana-a-favorita-da-midia-por-17-anos-1.606769>.  Acesso em 18 de jan. 
de 2021. 
9 SÁ, Michael. Prestes a completar 60 anos, Gretchen faz balanço da vida e planeja mais plásticas. EXTRA 
GLOBO. 26 de mai de 2019. Disponível em: <https://extra.globo.com/famosos/prestes-completar-60-anos-
gretchen-faz-balanco-da-vida-planeja-mais-plasticas-23691623.html>. Acesso em 18 de jan de 2021.  
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uma série de pessoas que passam a ser conhecidas desde o momento em que 
apresentam sua intimidade no rádio, na TV ou na Internet (MIRA, 1999, p. 113). 

―Isso não é um filme? Ídolos do Brasil contemporâneo‖, obra de Micael Herschmann e 

Carlos Alberto Messeder Pereira (2000) citada logo no início deste capítulo, reitera o papel 

central dos produtos midiáticos – nesse caso, os biográficos – na construção simbólica no e 

para o ―mundo real‖. Nós não recorremos a esses objetos apenas à procura de um escapismo 

fácil ou um lazer barato, mas o fazemos também para que eles nos inspirem em nossas 

próprias trajetórias, forneçam referências e nos auxiliem na definição de sentido em nossas 

próprias ações. Ademais, cada uma dessas biografias expostas na mídia estimula diferentes 

interpretações em diferentes públicos: enquanto Margaret Thatcher é uma heroína para uns, 

ela é uma vilã para outros. A maioria massiva do grande público tem acesso ao mesmo acervo 

de imagens e registros sobre a ex-primeira-ministra britânica, porém, as leituras não poderiam 

ser mais distintas. Isso ocorre uma vez que cada um de nós carrega experiências, memórias e 

valores próprios, ainda que construídos socialmente, que provocam um grau maior ou menor 

de identificação com a imagem pública da personalidade em questão. Mais uma vez, 

―realidade‖ e mídia se mostram interconectadas, num ciclo ininterrupto de retroalimentação. 
Um dos grandes atrativos da narrativa biográfica é a sua natureza transgressiva, a 
promessa de trazer uma faceta desconhecida, íntima, do biografado. É como se nos 
nutríssemos dessas trajetórias de vida das celebridades: sua intimidade se 
constituiria tanto como uma importante forma de entretenimento quanto em um 
referencial para construção daquilo que chamamos de nossa trajetória de vida 
(HERSCHMANN; PEREIRA, 2000, p. 51). 

Herschmann e Pereira (2000, p. 51) prosseguem: ―nessa relação assimétrica entre fãs e 

ídolos, é comum os fãs confundirem ou pautarem momentos de sua vida na trajetória de vida 

das celebridades‖. Destacamos esse trecho porque é uma realidade que eu, Luan, sempre 

presencio na prática: minha mãe, ao relembrar o período em que estava grávida de mim, 

costuma resgatar na memória a gravidez da apresentadora Xuxa, que começou a ser 

absurdamente midiatizada pouco tempo depois do meu nascimento. É interessante pensar que, 

ao recordar um momento tão especial em sua vida, ela se refira à gestação de outra pessoa 

com a qual não apresenta nenhum laço de proximidade: não à gravidez de uma amiga, de uma 

irmã ou de uma vizinha, mas à de uma celebridade com a qual somente interagia pelo 

intermédio de uma tela. As várias manchetes sobre esse período íntimo na vida da ―rainha dos 

baixinhos‖ ficaram marcadas de tal forma no imaginário da minha mãe que se tornaram uma 

recordação quase que imediata da época em que ela própria estava grávida. 
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Numa sociedade como a ocidental, estruturada em torno do indivíduo10, estamos 

sempre ansiosos pelo próximo ―herói‖ em quem poderemos nos espelhar, o próximo ―mártir‖ 

por quem simpatizaremos ou, ainda, o próximo ―palhaço‖ para nos entreter. As narrativas 

biográficas vêm sendo tão determinantes na nossa sociedade que, segundo Giles (2000), a 

história da civilização ocidental se confunde com a própria história da fama, não podendo ser 

desvinculada das dicotomias intimidade/publicidade, indivíduo/sociedade. É diante desse 

voraz interesse coletivo pelo ―eu popular‖ (DRIESSENS, 2014, p. 319), por aquela 

personalidade que, ao expor os detalhes de sua vida privada, nos ajudará a definir o que 

julgamos certo ou errado, admirável ou condenável, que as celebridades não podem ser 

ignoradas e merecem mais que esse local de fútil, jocoso e frívolo que alguns acadêmicos 

persistem em concedê-las (SIMÕES; FRANÇA, 2019). Até porque, 
[...] quando a mídia oferece mais espaço para noticiar o nascimento da filha da Xuxa 
– Sasha – do que para o leilão de privatização da Telebrás, devemos tentar analisar 
tal atitude de forma menos simplista, evitando fazer apenas acusações de 
maniqueísmo por parte das editorias de jornalismo (HERSCHMANN; PEREIRA, 
2000, p. 59). 

 

2.2. O que há de público na imagem? 

Os termos ―imagem pública‖ e ―reputação‖, típicos dos estudos de Relações Públicas, 

também serão centrais aqui. Todo Relações Públicas, durante o período acadêmico, escuta à 

exaustão esses conceitos, quase sempre associados a um contexto institucional: ―gestão de 

imagem da empresa X‖, ―órgão Y ficou com a reputação manchada após certa crise‖, etc. 

Mas, e quando a pauta é uma figura pública? Parece óbvio que personalidades midiáticas 

também demandam uma intensa ―gestão‖ de imagem pública e reputação. Então, por que isso 

nem sempre é devidamente discutido no ambiente acadêmico? 

Geralmente, quando se fala em ―imagem‖, a primeira ideia que vem à mente é o 

significado literal da palavra, intimamente relacionado ao sentido da visão. Por exemplo, ao 

pesquisar por ―árvore‖ no Google Imagens, aparecerão figuras representativas desse 

componente biológico, com tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Podem ser representações 

mais ou menos realistas, porém não há dúvidas sobre o que está sendo apresentado na tela, e 

                                                
10 Marshall (1997) é incisivo ao relacionar o culto ao indivíduo na sociedade ocidental à cultura das 
celebridades, afirmando que ―o status de celebridade opera no centro da cultura, já que discute com concepções 
sobre individualidade que são a base ideológica da cultura ocidental‖ (MARSHALL, 1997). Outros estudiosos, 
como França e Simões (2020), Giles (2000) e Driessens (2014), também desenvolvem articulações convergentes 
às de Marshall em seus respectivos trabalhos. 
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as leituras, nesse caso, convergem para um único ponto: aquele conjunto de elementos visuais 

representam uma árvore. O sentido denotativo produzido pela imagem de uma árvore é quase 

fixo, não permitindo muito espaço para interpretações díspares. Agora, quais leituras 

conotativas, simbólicas, a imagem de uma árvore pode provocar no leitor/espectador? A uma 

pessoa, a imagem pode significar a preservação do meio ambiente, para outra, a ideia de 

árvore genealógica, ou ainda, para um terceiro, pode remeter à ―árvore do conhecimento‖, 

citada no Gênesis bíblico. As possibilidades simbólicas acerca da simples imagem de uma 

árvore são inúmeras e dependem inteiramente do repertório acumulado daquele que a está 

analisando. É isso que Baldissera (2004) chama de imagem-conceito. 

Nas palavras do pesquisador, a imagem-conceito é 
[...] compreendida/explicada como um construto simbólico, complexo e sintetizante, 
de caráter judicativo/caracterizante e provisório, realizada pela alteridade (recepção) 
mediante permanentes tensões dialógicas, dialéticas e recursivas, intra e entre uma 
diversidade de elementos-força, tais como as informações e as percepções sobre a 
entidade (algo/alguém), o repertório individual/social, as competências, a cultura, o 
imaginário, o paradigma, a psique, a história e o contexto estruturado 
(BALDISSERA, 2004, p. 278). 

Ou seja, a imagem-conceito é uma definição presente no universo do simbólico e que, 

portanto, não é cristalizada, mas mutável: ela pode se alterar a cada novo contato ou interação 

com o ―público leitor‖, ou, até mesmo, na mesma interação. Ela é construída a partir do ―juízo 

de valor‖ de cada indivíduo, que, por sua vez, depende do contexto sociocultural no qual ele 

está inserido. 

Por ser uma ideia conotativa, a imagem-conceito nem sempre corresponde ao 

verdadeiro: o termo refere-se ao que parece ser, e não necessariamente ao que é. É um 

conceito construído na alteridade, pela percepção do público sobre algo, uma percepção 

baseada no repertório individual, sociocultural, e no contexto e imaginário de cada um 

(BALDISSERA, 2004). Muitas vezes, não coincide com o que o objeto percebido é 

literalmente, mas, sim, com o que ele projeta para o seu entorno e como o entorno recebe essa 

projeção. Contudo, na sociedade contemporânea, esse construto simbólico vem representando 

tanto quanto ou até mais do que aquilo que chamamos de ―real‖: como destaca Alvesson 

(1990), ―a realidade da ‗aparência‘ tem maior significado do que a imagem real. A imagem é 

a representação da realidade e, nos últimos tempos, a realidade se tornou uma representação 

da imagem‖ (ALMEIDA, 2005, p. 67). 

Quando nos referimos a indivíduos e organizações, nos distanciando de figuras 

inanimadas e desprovidas de personalidade – como, por exemplo, a representação de uma 

árvore –, entra em cena uma outra ―classificação‖ da imagem: o conceito de imagem pública 
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expande e complexifica a ideia presente na imagem-conceito, uma vez que também pode – e, 

na maioria dos casos, vai – estar associada a aspectos visuais e literais, mas não é definida por 

eles. Segundo Wilson Gomes (2004, p. 264), é importante destacar essa ―autonomia‖ da 

imagem pública em relação aos elementos pictóricos, visto que ela ―é, pois, um complexo de 

informações, noções, conceitos partilhados por uma coletividade qualquer, e que o 

caracterizam. Imagens públicas são concepções caracterizadoras‖. Ou seja, o conceito de 

imagem pública é composto por uma série de elementos, inclusive visuais: as ―imagens 

públicas são elementos cognitivos, são concepções‖ (LIMA, 2018, p. 46). Nesse caso, a 

celebridade é somente um dos fatores na equação: como a imagem pública só existe na 

presença das relações com o outro, ela está sujeita às interpretações e questionamentos 

constituídos socialmente, sofrendo ―com a reação dos públicos e dos processos pelos quais é 

atravessada‖ (LIMA; SIMÕES, 2017, p. 09 apud ROCHA, 2021, p. 27). 

Grande parte do referencial teórico disponível sobre imagem pública faz uso do 

conceito inserido no contexto político. Isso é compreensível uma vez que o verbete ―público‖ 

e, até mesmo, a ideia de ―figura pública‖, ainda estão fortemente associados aos serviços de 

natureza comum, coletiva, como a política. Entretanto, não é difícil traduzir essas teorias para 

o estudo aqui proposto, principalmente quando consideramos que as primeiras celebridades 

eram, de fato, atores políticos: Alexandre, o Grande; Elizabeth I e Carlota Joaquina são alguns 

exemplos de personalidades cujos status político e ―star quality‖ estavam intimamente 

entrelaçados. E não precisamos ir muito longe: Adolf Hitler, Eva Perón, Donald Trump, 

Elizabeth II, Lula e Jair Bolsonaro eram, ou ainda são, figuras proeminentes do cenário 

político moderno e que compartilham inúmeras características atribuídas às vedetes, como a 

condição de ídolos e a propagação de uma forte opinião pública. A vida de figuras políticas 

populares é, inclusive, objeto de vários produtos culturais, como filmes e séries, que 

conquistam fãs leais ao redor do globo: em dezembro de 2020, a série ―The Crown‖, 

produzida pela Netflix, alcançou o topo da audiência de streaming nos EUA. Isso representou 

3,3 bilhões de minutos assistidos por milhões de pessoas fascinadas pelas tramas semi-

ficcionais envolvendo a atual família real britânica11.  

Por outro lado, também acompanhamos um movimento contrário, a politização de 

celebridades: personalidades midiáticas pleiteando cargos políticos – Donald Trump, Jean 

                                                
11 MACHADO, Guilherme. The Crown alcança topo da audiência do streaming nos EUA. OMELETE. 17 dez 
de 2020. Disponível em: <https://www.omelete.com.br/series-tv/the-crown-audiencia-streaming>. Acesso em: 
10 de jan. de 2021. 
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Wyllys, Tiririca e a própria Gretchen – e/ou se associando a causas sociais e ativismos – Jane 

Fonda, Luisa Mell, Lady Gaga e Leonardo DiCaprio. 
Na verdade, os campos da política e do entretenimento não se diferem muito com 
relação à criação de suas personalidades públicas. Enquanto um político precisa 
incorporar o afeto das pessoas, estado e partido, uma celebridade de entretenimento 
deve ganhar o afeto do público (DRIESSENS, 2014, p. 15). 

Um dos melhores exemplos de ―político celebridade‖ é Luís XIV, o chamado ―Rei 

Sol‖, que ocupou o trono da França entre 1643 e 1715. O monarca foi pioneiro em entender a 

importância da opinião pública na gestão governamental, mesmo em um cenário não 

democrático. Como diz Gomes (2005), em sua obra ―Transformações da política na era da 

comunicação de massa‖: 
Ora, se é verdade que o absolutismo desconhece a função de legitimação política por 
parte da opinião pública, por outro lado, a ausência desta função não quer dizer que 
opinião pública não desempenhe qualquer papel para quem exerce o governo e toma 
as decisões políticas relativas ao que concerne a todos (GOMES, 2005, p. 222). 

Luís XIV percebeu o papel central da imagem pública na sua governabilidade, e fez 

disso um projeto sistematizado de Estado: a sua corte empregou os maiores esforços e as 

melhores ideias para que o ―Rei Sol‖ fosse visto, como o próprio título auto concedido sugere, 

como o centro da sociedade francesa entre os séculos XVII e XVIII (GOMES, 2005). O 

exemplo de Luís XIV ainda apresenta muitas proximidades com as construções de imagem 

pública de celebridades atuais, como o fator ―performance‖12: o monarca era conhecido por 

suas roupas, maquiagens e cabelos extravagantes, dignos de uma estrela do cinema moderno, 

que faziam de cada aparição sua um espetáculo a ser apreciado. Não é nem um pouco absurdo 

dizer que essa gestão de imagem foi um dos fatores que possibilitaram a sua estabilidade no 

trono: até o momento da publicação desta pesquisa, seu reinado de 72 anos (12 de maio de 

1643 - 01 de setembro de 1715) é apontado como o mais longo da história do continente 

europeu13. 

Mas, e quando falamos da imagem pública de personalidades do entretenimento, como 

Gretchen? Apesar de suas devidas particularidades, as dinâmicas são semelhantes às do jogo 

político, principalmente quando consideramos a série de disputas inerentes à arena pública. 
A imposição de imagem situa-se, também aí, em condições de disputa constante. 
Disputam-se audiência, atenção, interesse e predileção do público, disputa-se o 
tempo livre do cidadão, disputam-se a memória e a preferência do consumidor, 

                                                
12 O conceito de ―performance‖ proposto aqui está alinhado ao desenvolvido por Erving Goffman (2002) em sua 
obra ―A Representação do Eu na Vida Cotidiana‖. 
 
13 BAZI, Daniela. DA RAINHA VITÓRIA A DOM PEDRO II: 5 DOS MONARCAS QUE REINARAM POR 
MAIS TEMPO NA HISTÓRIA. Aventuras na História UOL. 21 jan de 2020. Disponível em: 
<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/historia-de-elizabeth-ii-dom-pedro-ii-5-dos-
monarcas-que-reinaram-por-mais-tempo-na-historia.phtml>. Acesso em: 24 de mai. de 2021. 
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disputa-se o apoio da opinião pública e a eleição das próprias pretensões políticas 
pelo eleitorado. De tão natural, a competição associada ao jogo da imagem parece 
fazer parte das condições de vida em sociedades liberais e democráticas, respeitadas 
naturalmente as diferenças de gêneros (GOMES, 2005, p. 148). 

Assim como políticos disputam os votos de seu eleitorado, as celebridades disputam a atenção 

e interesse do público, a fim de não se tornarem ―artigos empoeirados numa loja de 

antiguidades‖, não ―saírem de circulação como peças da última estação‖. No universo da 

fama, não há relevância sem audiência: todo o jogo de poder, status e permanência midiática 

no mundo contemporâneo não pode ser desvinculado do jogo da imagem pública (GOMES, 

2004). Como ressalta Maria Helena Weber (2004, p. 272), ―o desejo de se ver e ser visto é 

exposto para o outro, através de sinais dirigidos à formação da imagem, e sua repercussão 

dependerá, em primeiro lugar, de como estes sinais foram recebidos e adotados pelas mídias‖. 

No entanto, a imagem é ―instauradora de abstrações e concretudes‖ (WEBER, 2004, p. 261), 

desenvolvida nesse local de disputas e dialéticas, estimuladas tanto pelas iniciativas da própria 

celebridade, quanto pelas demandas do público, de forma que não é possível ser totalmente 

administrada.  
A imagem pública é construída no espelho, entre o olhar e a informação. Construída 
entre certezas e dúvidas do espectador, em relação à informação e seu autor. [...] 
Relacionada à memória, ao olhar, ao pensamento, ao espaço onírico, a imagem é 
significação, emoção e estética (WEBER, 2004, p. 260-261). 

Portanto, apesar de instituições e celebridades tentarem ―guiar‖, de alguma maneira, 

como são percebidas pelo público, esse é um processo, em grande parte, incontrolável. É claro 

que há táticas e estratégias de persuasão, muito utilizadas por figuras públicas e seus RPs para 

tentarem – às vezes, de maneiras muito bem-sucedidas –, ao máximo, convencer a sociedade 

quanto à imagem que elas desejam construir. Contudo, é preciso ter em mente que não há 

garantias nessa ―gestão de imagem‖: o público tem um papel central na construção de 

sentidos nesse processo, e ele possui liberdade – mas não livre de influências externas – para 

atribuir significados.  
No entanto, o fato de se desejar uma determinada imagem não significa que ela se 
atualize de fato. [...] São resistências cuja existência até mesmo o leitor desconhece. 
São materializações que aparecem sem que se tenha consciência sobre elas e que de 
alguma forma estão imbricados no processo semiósico. São sentidos que nascem na 
presença de outros sentidos/significados, em relações de associação, comparação, 
transformação, aglutinação, confronto etc. São os significados possíveis, sempre aí, 
presentes, apenas esperando para serem consumidos, devorados (BALDISSERA, 
2006, p. 14). 

Ainda para refletirmos a respeito das dinâmicas de imagem pública, é central 

compreendermos duas vertentes da representação: a representação como universo simbólico, e 
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a representação como performance. A primeira, referente àquilo que está no lugar de algo, 

substituindo-o, está muito relacionada à discussão que vem sendo desenvolvida até agora:  
Como universo simbólico, representação diz respeito a um conjunto de sentidos 
produzidos e atualizados nas experiências dos indivíduos no mundo.  É uma 
abordagem construtivista na apreensão das representações (HALL, 2016), vistas 
como sentidos efetivados através da linguagem (SILVA; SIMÕES, 2021, p. 04). 

Nesse caso, as ações e discursos representativos estimulam, através do recurso da linguagem, 

a geração de novos conceitos e sentidos, e a alteração de antigos. A presença ativa dos 

indivíduos nos mais diferentes contextos renova símbolos, crenças, valores e visões de 

mundo, e esse processo é ampliado e intensificado quando levamos em consideração as 

celebridades, cujas representações promovem impactos massivos. 

 Já a ideia de representação como performance é calcada, sobretudo, na teoria de 

Erving Goffman (2002). Em ―A Representação do Eu na Vida Cotidiana‖, o sociólogo estuda 

as interações humanas e a vida em sociedade pelo prisma de alegorias dramatúrgicas do 

teatro, como ―atores‖, ―performance‖ e ―palco‖. Segundo Goffman, qualquer sujeito social 

desempenha papéis na ―peça da vida‖ e se reveste de ―máscaras‖, a fim de atender às 

expectativas coletivas e encobrir ―faces‖ que não deseja expor. Afinal, ―a vida é uma 

encenação dramática‖ (GOFFMAN, 1985, p.71).  

O autor introduz o primeiro capítulo de sua obra com o seguinte trecho: 
Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita de seus 
observadores que levem a sério a impressão sustentada perante eles. Pede-lhes para 
acreditarem que o personagem que vêem no momento possui os atributos que 
aparenta possuir, que o papel que representa terá as consequências implicitamente 
pretendidas por ele e que, de um modo geral, as coisas são o que parecem ser 
(GOFFMAN, 2002, p. 25). 

Em posição contrária ao que ele nomeia como ―fundo‖ (características indesejáveis e/ou que 

não são do interesse do indivíduo trazer à tona), essa ―impressão‖ que sustentamos perante a 

sociedade, ou seja, a parte visível e pública da imagem, é o que Goffman (2002) chama de 

―fachada‖. De acordo com o autor, todos os sujeitos relacionais, inseridos na vida em 

sociedade, estão em um movimento contínuo de encenação: escondem ―nos bastidores‖ um 

fundo, às vezes reservado somente aos pensamentos mais particulares, jamais manifestados, 

enquanto exibem ao ―mundo externo‖ uma fachada, que pode corresponder em maior ou 

menor medida (mas nunca em sua totalidade) à ―versão real‖ de si mesmo, ao que a pessoa é 

em seu íntimo. Mas, para ilustrar, vamos pegar um exemplo extremo: o caso da ―grávida de 

Taubaté‖.  

Maria Verônica Aparecida César Santos ficou conhecida no Brasil em 2011, após se 

apresentar ao público como uma mulher grávida de quadrigêmeos. Até o momento em que a 
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farsa foi finalmente exposta – ela, na verdade, não estava grávida – Maria Verônica 

interpretou muito bem o seu papel: usava roupas largas encobrindo uma prótese de silicone 

sobre o abdômen, mimetizava um andar cansado, e toda a sua linguagem corporal remetia à 

gravidez, como as mãos constantemente postas sobre a ―barriga‖. Além disso, em suas várias 

aparições na mídia, eufórica por noticiar o caráter raro de sua condição – uma gestação de 

quadrigêmeos, de forma natural, só ocorre em uma a cada 600 mil mulheres no mundo inteiro 

–, a ―grávida de Taubaté‖ compunha a sua fachada com uma narrativa melodramática e um 

cenário coerente com a personagem que desenvolvia: uma de suas entrevistas foi gravada em 

um quarto de bebê totalmente mobiliado, presente de uma emissora de televisão brasileira 

para a família. Ela tinha o apoio de seu marido, o ―ator coadjuvante‖, na construção de sua 

história e, por meio de todos esses artifícios, Maria Verônica conseguiu enganar jornalistas, 

apresentadores e, em suma, todo o povo brasileiro. Contudo, não podemos dizer que a 

―grávida de Taubaté‖ é a única que veio a interpretar um papel que não condizia com o ―real‖: 

essa performance é central na composição da imagem pública de qualquer indivíduo, 

incluindo – ou, sobretudo – celebridades.  

O fragmento da fachada centrado no sujeito é o que Goffman (2002) chama de 

―fachada pessoal‖: 
[...] podemos tomar o termo fachada pessoal como relativo aos outros itens de 
equipamento expressivo, aqueles que de modo mais íntimo identificamos com o 
próprio ator, e que naturalmente esperamos que o sigam onde quer que vá. Entre as 
partes da fachada pessoal podemos incluir os distintivos da função ou da categoria, 
vestuário, sexo, idade e características raciais, altura e aparência, atitude, padrões de 
linguagem, expressões faciais, gestos corporais e coisas semelhantes (GOFFMAN, 
2002, p. 31). 

Quem não se lembra dos maneirismos gestuais e vocabulário rebuscado de Michel Temer, 

característicos dos pronunciamentos televisionados durante o seu período presidencial (2016-

2018)? Esses ―itens de equipamento expressivo‖ eram marcas registradas da fachada pessoal 

do ex-presidente, que dialogavam diretamente com sua imagem pública: o Temer a que 

tínhamos acesso pelas mídias nos remetia a uma pessoa prolixa, academicista e obsoleta. A 

sua representação performática perante as câmeras (não sabemos se ela correspondia ao que 

Temer era em sua privacidade) nos transmitia diversos aspectos de sua fachada pessoal, 

constituidores de sua imagem pública. 

 

Documento  (0949179)         SEI 23072.244897/2021-76 / pg. 34



19 
 

2.3. Reputação: a cristalização da imagem pública a longo prazo 

Sobre a relação entre imagem e reputação no contexto organizacional, Ana Luisa 

Almeida (2005, p. 58) argumenta que a ―reputação é construída ao longo dos anos e tem como 

base as ações e comportamentos da organização. No entanto, é necessário entender os estudos 

e abordagens da imagem para que se possa compreender a reputação‖. Traduzindo para o 

contexto de celebridades – que, segundo Torres (2012, p. 01), também carregam qualidades 

mercadológicas próprias, similares às empresas, uma vez que constituem ―uma atividade que 

adquiriu uma autonomia suficiente para se considerar uma indústria cultural‖ –, o termo 

―reputação‖ é utilizado quase que como sinônimo de ―fama‖. 
Fama, honra, glória e reputação: quatro formas de construção do renome, da imagem 
de si para os outros. Cercados por termos análogos – prestígio, dignidade –, esses 
conceitos podem ser encarados como versões histórica e culturalmente diferenciadas 
de um processo inseparável da própria condição humana: a construção da auto-
imagem pela projeção de uma imagem para os outros (COELHO, 1999, p. 23). 

A fama também é um fenômeno que assume proporções sem precedentes com o 

advento dos meios de comunicação em massa. Ainda em sua obra ―Experiência da fama‖, 

Coelho (1999, p. 18-19) acrescenta: ―no mundo da comunicação de massa, contudo, o 

fenômeno da fama é maximizado, ganhando contornos específicos pela possibilidade de 

associação de um nome a um rosto, divulgados maciçamente‖.  

Primeiro, há aquele jornalista ou escritor de um folhetim de renome, que, por um 

motivo ou outro, adquire uma reputação – positiva ou negativa – entre o público do século 

XV, eufórico pela experiência inédita proporcionada pela recém inventada prensa gráfica. 

Depois temos o rádio, que viria a expandir o conceito de fama ainda mais: somente a voz 

ecoada através de uma saudação ao introduzir um programa radiofônico, por exemplo, já era o 

suficiente para que os ouvintes identificassem a personalidade lá do outro lado. Quase que 

simultaneamente, o cinema também estava fazendo o seu papel em fomentar a reputação de 

estrelas. Mas, ao contrário do rádio, as celebridades do cinema mudo dependiam da 

experiência visual: o rosto era o veículo central para a propagação de uma reputação sólida 

nesse momento. É aqui que grandes vedetes como Charles Chaplin, Louise Brooks e Lillian 

Gish conquistam o seu espaço no panteão das personalidades mais famosas do início do 

século passado. As suas reputações estavam tão associadas ao visual – suas expressões faciais 

e corporais – que, com a introdução do recurso da voz ao cinema, muitos desses astros 

desapareceram com a mesma velocidade em que surgiram, por causa de um timbre, uma 

entonação ou uma dicção inadequada às exigências dos ―novos tempos‖ da sétima arte.  
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Já com a televisão, o relacionamento se torna mais próximo: todas as semanas, todos 

os dias, os espectadores abrem as portas de suas casas para apresentadores, estrelas de 

telenovelas, cantores e outras personalidades. Nesse momento, as celebridades se distanciam 

um pouco desse local inatingível, dessa aura intocável que as produções cinematográficas, por 

exemplo, promovem (PRIMO, 2009). Isso provoca efeitos diretos nos processos de 

construção de reputação: uma vez que o contato com essas personalidades se torna muito mais 

frequente, nós somos capazes de perceber suas reputações de maneira muito mais precisa e 

detalhada. Conhecemos seus trejeitos, seus modos de vestir, suas relações com outros 

indivíduos e, muitas vezes, até aspectos de sua vida pessoal, o que permite uma construção 

mais ―panorâmica‖ da reputação dessas figuras. 

 E, por fim, chegamos à era do digital, quando as dinâmicas envolvendo imagem, 

reputação e fama ganham contornos e adquirem complexidades que, muitas vezes, são até 

difíceis de acompanhar. Produzem-se ―famosos‖ em velocidade e número nunca vistos antes. 

Basta um clique para que uma pessoa se torne conhecida no mundo inteiro. Em 2020, nós 

presenciamos um caso exemplar disso: no início de outubro, Nathan Apodaca publicou na 

rede social Tik Tok, conhecida pelos seus vídeos virais, um vídeo andando de skate, enquanto 

tomava um suco de cranberry. Ao fundo, tocava ―Dreams‖, grande hit da década de 1970, 

interpretado pela banda Fleetwood Mac. Até aí, nada demais. Contudo, a publicação 

conquistou mais de nove milhões de curtidas em poucos dias e impactou até mesmo a 

indústria musical: o viral fez com que diversos usuários da rede buscassem ―Dreams‖ nas 

plataformas de streaming e compra de músicas. Como resultado, o disco ―Rumours‖, álbum 

lançado pelo Fleetwood Mac em 1977 e que contém o single em sua tracklist, voltou ao top 

10 da Billboard (a principal tabela musical de sucessos nos EUA), mais de 40 anos após seu 

lançamento. Nathan Apodaca, um anônimo até instantes antes da postagem desse vídeo, 

passou a ter seu rosto veiculado em várias redes e sites internacionais, incorporado em 

campanhas publicitárias e, até mesmo, chegou a receber uma declaração de Mick Fleetwood, 

fundador e baterista do grupo, sobre o conteúdo.  

O caso de Apodaca ilustra bem o que Driessens (2014) chama de democratização da 

celebritização: não é mais necessário possuir ―atributos célebres‖ – qualidades inatas e 

grandes realizações – para se tornar uma celebridade. A ―desvalorização da meritocracia na 

cultura da celebridade‖, prevista por Warhol em sua icônica declaração de 1968 – ―no futuro, 

todos serão famosos no mundo inteiro por quinze minutos‖ –, está associada a uma 

transformação histórica nos processos de celebritização e ao crescente acesso de ―pessoas 
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comuns‖ ao estrelato, movimentos facilitados pela Internet e programas como reality shows 

(DRIESSENS, 2014).  

É preciso criticar, contudo, a ideia de que, em anos anteriores às redes sociais digitais, 

as celebridades alcançavam a fama unicamente por ―mérito próprio‖, afirmação condizente 

com uma retórica neoliberal que ignora a desigualdade de oportunidades, nepotismos e 

relações de poder, aspectos intrínsecos às dinâmicas capitalistas e que não nasceram com o 

advento da internet. Porém, é inegável que a contemporaneidade vem trazendo consigo um 

conceito de celebridade deslocado dos poderosos estúdios hollywoodianos e das grandes 

emissoras de televisão, permitindo que (quase) qualquer um se torne famoso, ainda que de 

maneira absolutamente temporária. 

Diante do apresentado, portanto, parece ser necessário construir uma diferenciação 

entre os termos ―fama‖ e ―reputação‖ a partir daqui: indiscutivelmente, Nathan Apodaca 

conquistou uma parcela de fama, mesmo que por alguns dias, mas hoje ele já é uma 

―figurinha ultrapassada‖, cujo nome não desperta mais nenhum interesse coletivo (ou sequer é 

lembrado). Dito isso, será que é possível afirmar que ele desenvolveu uma reputação perante 

o grande público? 

 Ainda discutindo sobre as propriedades da imagem pública, Lima (2006, p. 46) declara 

que ―não basta observar o que é passageiro, fugaz, específico, anormal. É preciso entender as 

regularidades, o que é habitual, o que se repete nas ações e nas palavras, o que compõe a 

personalidade daquele sujeito, o que compõe o caráter‖. Porém, como apreender ―repetições‖ 

e ―regularidades‖ com base em uma única interação, proporcionada por um breve caso de 

exposição eventual? É partindo dessa indagação que nos aproximamos do conceito de 

―reputação‖ e suas reverberações. 

De acordo com Almeida (2005, p. 78), imagem e reputação estão inevitavelmente 

conectadas, visto que ―a reputação se constitui nas interpretações e consolidação das 

identidades e imagens e estas, por sua vez, se retroalimentam da reputação‖. Entretanto, 

apesar de simbióticos, esses dois conceitos não são intercambiáveis: a reputação não pode ser 

dissociada da variável ―tempo‖, sendo necessariamente determinada por uma duradoura 

constância de interações. Almeida (2005, p. 78), ao referenciar Hatch e Schultz (2000) e 

Rindova e Fombrun (1998), anuncia que a ―reputação se cria ao longo do tempo, como 

resultado de repetidas interações e experiências acumuladas‖, desconhecendo – e negando –, 

portanto, a possibilidade de uma ―construção imediata‖ de reputação, baseada num único e 

momentâneo contato ator-público. A reputação é construída a partir de anos de sedimentação 
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de interações imagéticas e está associada a uma opinião pública consolidada em torno da 

personalidade ou organização em questão. ―Em outras palavras, a imagem instável não pode 

ser consumida como uma perene reputação‖ (IASBECK, 2007, p. 94). 

Iasbeck (2007) reafirma: ―a reputação é formada por juízos de caráter lógico e 

alicerçada em argumentos, opiniões e até mesmo convicções, crenças consolidadas‖ 

(JABLIN, 2001, p. 754-756 e FLYNN, 2007 apud IASBECK, 2007, p. 91). Dificilmente, 

alguém afirmaria que possui ―argumentos, opiniões, convicções e crenças consolidadas‖ sobre 

uma figura de exposição tão temporária quanto Apodaca. Em contrapartida, todo o acervo de 

imagens e valores aos quais o nome ―Gretchen‖ hoje remete só é possível diante de uma 

construção ininterrupta de reputação que vem ocorrendo desde o fim da década de 1970. Esse 

conjunto de símbolos e ambiguidades acumulados no decorrer de décadas de interações 

celebridade-público, um conjunto atrelado quase que inconscientemente ao seu rosto e nome, 

é completamente distinto da fama efêmera proporcionada pela viralização numa rede social. 

No entanto, a força do digital e seus efeitos não podem ser desconsiderados, mesmo 

quando tratamos de carreiras já relativamente estáveis, como a da Gretchen. Estável não 

significa fixa e ―finalizada‖ e, portanto, qualquer percepção sobre reputações está sujeita a 

mudanças, porque a opinião pública está sujeita a mudanças, principalmente no dinâmico 

meio virtual. Da mesma forma que as relações público-celebridade estão permeadas por 

processos de projeção de valores, admiração e identificação, elas também são modeladas por 

movimentos de contraidentificação (SIMÕES, 2012): estamos cada vez mais ―próximos‖ de 

nossos ídolos, o que acaba acentuando não somente as semelhanças, mas também as 

diferenças. Os ―conhecemos tão bem‖ que nos sentimos no direito de criticá-los e julgá-los 

quando demonstram atitudes e valores que não convergem com a nossa própria régua moral.  
[...] na sociedade contemporânea, os famosos estão cada vez mais humanizados, 
acarretando um outro movimento nessa interlocução: o da contraidentificação. As 
celebridades são também polo para a crítica dos sujeitos, na medida em que a 
conduta delas pode ser marcada por erros e deslizes que nos fazem reconhecer que 
não apenas a nossa vida concreta, de indivíduos ordinários, é marcada por 
infelicidades e passível de avaliação crítica (SIMÕES, 2012, p. 46). 

Rosa (2007, p. 64) afirma: ―mais tecnologia, na prática, significa ser capaz de expor 

tudo em níveis de detalhes cada vez menores‖. O que isso significa para o processo de 

construção de reputação? Nesta condição coletiva de superexposição, cada acerto e, 

sobretudo, cada erro é destrinchado e avaliado por uma minuciosa lupa que, hoje, não está 

mais somente nas mãos da imprensa, mas em posse de todo o público. A Internet trouxe uma 

certa democratização de informações, que nos permite acessar milhares de dados e conteúdos, 

de diferentes origens, ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, na mesma medida que ―vemos o 
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mundo‖, o ―mundo nos vê‖, acompanhando de perto as nossas falhas e, sobretudo, as falhas 

das figuras públicas (ROSA, 2007). 

Isso traz como consequência compreender que a escala do erro mudou. O pequeno 
erro de uma década atrás pode ser, hoje, a enorme contradição. Apenas porque hoje 
é possível captá-lo e difundi-lo numa escala sem precedentes. Todos estão mais 
próximos de nós. E quando tudo está mais próximo, tudo está maior. Inclusive as 
transgressões, que estão mais expostas do que jamais estiveram (ROSA, 2007, p. 64-
65). 

Essa ideia ampliada de ―erro‖ e suas consequências têm estado muito em pauta no 

atual contexto marcado pela chamada ―cultura do cancelamento‖: já assistimos a incontáveis 

celebridades, com décadas de carreira, perdendo contratos, campanhas publicitárias e 

parcerias devido a uma ―falha pública‖ que desencadeou uma demanda coletiva de que essas 

personalidades fossem punidas de alguma forma. Esses ―deslizes‖ – que podem apresentar 

maior ou menor gravidade – ficam para sempre no currículo da celebridade, resultando em 

uma mancha, muitas vezes, permanente e irreparável em sua reputação. A reputação se tornou 

um ativo, um patrimônio e que, como qualquer outro capital, está sujeita à desvalorização. 
Pois um mundo em que todos estão mais próximos de todos (sobretudo dos erros de 
todos), um mundo onde há muito mais vigilância, onde uma mínima contradição 
pode adquirir exposição literalmente global, um mundo onde somos todos 
bombardeados por uma miríade de informações o tempo todo, onde quer que 
estejamos, exige que decisões cruciais sejam tomadas em tempo cada vez mais 
escasso. Em resumo: um mundo funcionando ―na velocidade do pensamento‖ expõe 
todas as reputações a um sentimento geral de desconfiança, pois todos estão mais 
vulneráveis diante de cada vez mais escolhas, feitas de forma cada vez mais rápida. 
E potencialmente perigosas. Há um ambiente de muito maior insegurança. De 
desconfiança (ROSA, 2007, p. 67). 

Por fim, até mesmo o que é percebido socialmente como ―erro‖ também deve ser 

colocado em perspectiva: o que era um defeito imperdoável há algum tempo, hoje já pode ser, 

inclusive, admirado; o que hoje é visto com estima e fascínio, amanhã já poderá ser 

considerado inaceitável. Os valores que regem uma comunidade e que influenciam como 

percebemos o ―mundo real‖ estão em contínua renovação, provocando efeitos tanto 

simbólicos quanto concretos, coletivos e individuais. O que nos leva ao conceito de 

―imaginário‖. 

 

2.4. Mídia, valores e imaginário 

Uma vez que a imagem pública – assim como a reputação – de uma celebridade é 

―relacional, multifacetada, contextual; é construída a partir de inúmeras disputas simbólicas 

empreendidas em diferentes espaços‖ (SILVA; SIMÕES, 2021, p. 04), ela diz muito a 
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respeito da realidade em que está inserida e dos valores da sociedade que lhe confere – ou lhe 

nega – palco. Portanto, as celebridades são marcas de um determinado contexto e momento 

histórico, funcionando como efetivas chaves de leitura acerca dos valores e das crenças da 

sociedade que as impulsionou ao estrelato, ou que contribuiu ativamente para a sua queda. 
Apesar de não ser instantânea, a constituição de uma celebridade certamente é 
situacional. É no contexto social que se localizam aqueles atores sociais que 
alcançarão o lugar da fama. Além disso, é do contexto que emergem valores que 
levam à transformação de certos atores em celebridades em um momento. Ao 
mesmo tempo, os significados construídos nos dispositivos midiáticos sobre os 
famosos retornam para vida social, irrigando o universo simbólico que a constitui 
(SIMÕES, 2012, p. 109). 

Esse ―substrato macro'', por sua vez, concebe e é mutuamente concebido por um imaginário. 

No universo do imaginário – ou, mais especificamente, imaginário social –, as dimensões 

interpretativas e contextuais acerca dos signos que sustentam a vida em sociedade estão 

sempre em foco, uma vez que ―essa leitura dos símbolos se dá através de um processo de 

interação consciente e inconsciente, processo este pouco atrelado aos aspectos racionais, 

controláveis e previsíveis‖ (ALMEIDA, 2005, p. 53). Dênis de Moraes (1997) define 

imaginário social como aquilo  
composto por um conjunto de relações imagéticas que atuam como memória afetivo-
social de uma cultura, um substrato ideológico mantido pela comunidade. Trata-se 
de uma produção coletiva, já que é depositário da memória que a família e os grupos 
recolhem de seus contatos com o cotidiano (MORAES, 1997, p. 94).  

O conceito de ―imaginário‖ é presença constante nos estudos sobre celebridades e 

imagem pública, e pode ser encontrado nos trabalhos de Morin acerca da indústria cultural. 

Segundo o teórico, essa indústria só se faz possível diante da existência estrutural de um 

imaginário, que, por sua vez, é ordenado por arquétipos: ―a indústria cultural persegue a 

demonstração à sua maneira, padronizando os grandes temas romanescos, fazendo clichês dos 

arquétipos em estereótipos‖ (MORIN, 2002. p. 26). Esses arquétipos apelam para o que já é 

familiar ao público e são expressos por meio de padronizações simplistas e reducionistas de 

comportamentos básicos, sendo utilizados, entre outros motivos, com o objetivo de 

economizar o tempo e os esforços que uma representação mais complexa e fidedigna, 

certamente, demandaria (LIPPMANN, 2008 apud LIMA, 2018). São símbolos e modelos que 

circulam tradicionalmente pelo imaginário de uma sociedade, geralmente associados a um 

conjunto de valores históricos e culturais, reforçados e difundidos pelos meios de 

comunicação em massa e personificados pelas celebridades: 
[As celebridades] impactam na formação desses públicos porque, de certa maneira, 
carregam em sua própria imagem determinados valores, posicionamentos e 
ideologias que, enquanto uma construção cultural, já ―nascem‖ de forma negociada 
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entre as estruturas de produção da mídia e as predisposições de compartilhamento e 
engajamento dos públicos (MEDEIROS, 2016, p. 165). 

Retomando o conceito de ―fachada‖, Goffman (2002) também destaca essa 

necessidade coletiva de que ―ambiente‖, ―maneira‖ e ―aparência‖ sejam compatíveis: espera-

se que um médico use jaleco branco quando inserido num meio clínico; tradicionalmente, 

espera-se que mulheres usem roupas ―comportadas‖, tenham atitudes mais compassivas e 

submissas, e que sejam representadas em um ambiente doméstico, realizando tarefas 

familiares. Ou seja, estamos sempre procurando a manutenção desses símbolos históricos que 

compõem um imaginário social, sempre esperando que cada indivíduo – sobretudo 

celebridades, devido ao status de ―influenciadoras de opinião‖ que possuem – interprete o seu 

papel da forma que vem sendo estabelecido e reestabelecido há séculos. Segundo o autor, 
deve-se observar que uma determinada fachada social tende-se a tornar 
institucionalizada em termos das expectativas estereotipadas abstratas às quais dá 
lugar e tende a receber um sentido e uma estabilidade à parte das tarefas específicas 
que no momento são realizadas em seu nome. A fachada torna-se uma 
―representação coletiva‖ e um fato, por direito próprio (GOFFMAN, 2002, p. 34). 

Portanto, quando nos apresentamos diante de outros, tendemos a incorporar em nosso 

comportamento o que é esperado de nós, mesmo que essa ―fachada‖ não corresponda a quem 

―verdadeiramente‖ somos. Isso ocorre até como uma tentativa de socialização: geralmente, 

não queremos ser os primeiros a desafiar o status quo, a se portar diferente dos demais, uma 

vez que isso pode resultar em fortes sanções sociais. Desafiar um imaginário historicamente 

consolidado não é uma tarefa simples e, por isso, os ―transgressores públicos‖, aqueles 

corajosos o suficiente para propor rompimentos com essa estrutura, são tão importantes para o 

"rejuvenescimento [...] dos valores morais da comunidade‖ (GOFFMAN, 2002, p. 41).  

 Diante disso, a mídia tem um papel fundamental na construção e atualização de um 

imaginário social. Ela é o elemento ―aglomerante‖ – o ―cimento coletivo‖, como coloca 

Mateus (2018) – que facilita a fixação desses imaginários na sociedade e uma consequente 

adesão da consciência pública a eles, fornecendo ―às suas audiências algum sentido de 

coerência às forças do sistema social mais amplo que afetam as condições de vida, no dia a 

dia‖ (ALMEIDA, 2005, p. 63-64). Backzo (1991) também destaca a importância dos meios de 

comunicação em massa, ou da ―publicidade‖, em materializar de forma visível e tangível 

esses valores circunscritos ao universo simbólico: 
O impacto dos imaginários sociais nas mentalidades depende largamente da sua 
difusão, dos circuitos e dos meios de que dispõe. Para atingir a dominação 
simbólica, é fundamental controlar esses meios que são igualmente instrumentos de 
persuasão, pressão e inculcação de valores e crenças (BACKZO, 1991, p. 31 apud 
MATEUS, 2018, p. 105). 
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Como se pode observar, da mesma forma que a mídia recorre aos arquétipos presentes 

na sociedade, para desenvolver produtos capazes de gerar identificação com o público, a 

sociedade também recorre a esses arquétipos midiáticos para se espelhar e referenciar valores 

coletivos, através de um processo de mimetismo social (MATEUS, 2018). E é por isso que a 

veiculação dos diferentes tipos de representações está intimamente ligada às estruturas de 

poder: ―quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade‖ 

(SILVA, 2009). Uma vez que a reprodução midiática de arquétipos ajuda a estabelecer e 

ratificar crenças e símbolos presentes no imaginário social, os canais de comunicação em 

massa, ao difundirem imagens alinhadas às pautas hegemônicas, impelem grande influência 

sobre o modo como pensamos e percebemos o mundo.  
É também por meio da representação que a identidade e a diferença se ligam a 
sistemas de poder. (...) É por isso que a representação ocupa um lugar na teorização 
contemporânea sobre identidade e nos movimentos sociais ligados à identidade. 
Questionar a identidade e a diferença significa, nesse contexto, questionar os 
sistemas de representação que lhe dão suporte e sustentação. No centro da crítica da 
identidade e da diferença está uma crítica das suas formas de representação (SILVA, 
2009). 

Consideremos, a título de exemplo, a representação midiática do feminino e o que ela 

sugere sobre os valores e imaginários de uma sociedade. No já citado ―Cultura de massas no 

século XX – O espírito do tempo: Neurose‖, Edgar Morin (2002) reserva um capítulo inteiro 

para a discussão acerca da ―promoção dos valores femininos‖. Mesmo levando em conta o 

recorte histórico (a primeira edição da obra é de 1962), o que Morin chama de ―temas 

femininos‖ – amor, lar e conforto – ainda diz muito sobre o imaginário em torno do papel da 

mulher na sociedade. De acordo com o teórico, essas eram as únicas áreas de interesse do 

público feminino, sobre as quais a ―imprensa feminina‖ criou uma verdadeira esteira de 

consumo. E, é claro, há a pauta da ―sedução‖, associada à imagem da femme fatale, que é uma 

ótima amante, mas não serve para ser uma esposa ou uma companheira ―séria‖. Sobre esses 

―ingredientes da feminilidade‖ na mídia, Morin (2002) reitera: 
Os dois grandes temas da imprensa feminina, de um lado a casa, o bem-estar, de 
outro lado, a sedução, o amor, são, de fato, os dois grandes temas identificadores da 
cultura de massa, mas é na imprensa feminina que esses temas se comunicam com a 
vida prática: conselhos, receitas, figurinos-modelos, bons endereços, correio 
sentimental orientam e guiam o saber-viver quotidiano (MORIN, 2002, p. 141). 

Na visão masculina do autor, as mulheres só se interessavam por esses temas porque, 

na prática, elas estavam reduzidas a esses temas. E esse pensamento era refletido na produção 

midiática, que reforçava esse imaginário. Morin (2002, p. 145) prossegue: ―o modelo da 

mulher moderna opera o sincretismo entre três imperativos: seduzir, amar e viver 

confortavelmente‖. Com base nisso, ele descreve o modelo ideal de mulher, que até hoje 
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povoa o imaginário masculino: a good-bad girl, aquela que une a erotização e sexualidade da 

vamp, da ―vagabunda‖ (MORIN, 2002, p. 145), e a pureza, ternura e devoção da virgem. Ela é 

a amante e a esposa. Esse arquétipo já foi materializado diversas vezes nos produtos culturais, 

mas, talvez, sua versão mais famosa seja a ―Gilda‖ (1946, de Charles Vidor) de Rita 

Hayworth. Sobre essa imagem da personagem ―forte na cama, mas vulnerável no amor‖ que 

marcou a carreira de Hayworth, a atriz declarou certa vez: ―os homens dormem com Gilda, 

mas acordam comigo‖. A frase emblemática da estrela, dita com um profundo sentimento de 

frustração, confirma: a good-bad girl, a ―Gilda‖, é um modelo criado para satisfazer as 

expectativas e desejos masculinos e que, apesar de ser uma representação frequente nas 

mídias e no imaginário social, é um ideal (machista), geralmente, inatingível no mundo 

concreto. 

 Mas, por que estamos retomando uma visão do meio do século passado? Engana-se 

quem pensa que essa é uma representação que não tem mais espaço nos dias de hoje. Numa 

matéria de 2016 sobre Marcela Temer, esposa de Michel Temer, então vice-presidente do 

Brasil, a revista brasileira ―Veja‖ anunciava na manchete: ―Marcela Temer: bela, recatada e 

‗do lar‘‖14. Logo no subtítulo, o veículo seguia listando os ―atributos‖ de Marcela: ―a quase 

primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura 

dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice‖. Ao longo de todo o artigo, são 

destacadas as qualidades domésticas e maternas da futura primeira-dama, como ela apoiava o 

marido em sua vida pública e o fato de ele ter sido o seu primeiro namorado. Não parece que 

já vimos essa descrição anteriormente? As semelhanças com o texto de Morin, lançado há 

mais de cinco décadas antes da publicação da matéria, são assustadoras: a imprensa continua 

reproduzindo, em pleno século XXI, a imagem da mulher ―ideal‖ aos anseios masculinos, 

aquela muito mais jovem que o marido, de boa aparência – mas que não ―abusa‖ disso –, uma 

esposa apoiadora e habilidosa nas tarefas ―do lar‖, e que casa virgem.  

Os impactos desse imaginário idealizado do feminino na vida cotidiana são imensos: 

Goffman (2002, p. 43-44) cita, por exemplo, os casos de estudantes universitárias dos EUA 

que deixavam de lado ―sua inteligência, habilidade e determinação quando na presença dos 

namorados‖, a fim de atender a essa expectativa social de que as mulheres devem ocupar um 

papel intelectualmente inferior na relação, mesmo quando seus companheiros são 

notavelmente ―menos dotados‖. Na tentativa de reproduzir crenças e valores históricos, 

                                                
14 LINHARES, Juliana. Marcela Temer: bela, recatada e ―do lar‖. VEJA. 18 abr de 2016. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/>. Acesso em: 15 de fev. de 2021. 
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reforçados pelos meios de comunicação em massa, e para não confrontar um imaginário 

social consolidado – o que poderia resultar em punições emocional, física e psicologicamente 

dolorosas –, essas jovens simplesmente se anulavam em prol do engrandecimento do ego 

masculino. 

Em contrapartida, do mesmo modo que elas constroem e refletem valores e 

imaginários, a indústria cultural e a imprensa possuem flexibilidade para alterá-los quando 

essa for a agenda hegemônica. Ainda que siga com uma presença midiática significativa, 

como já foi discutido, essa famosa imagem da mulher mãe, dona de casa, ―bela e recatada‖, 

que sempre esteve presente, desde os filmes do cinema mudo até as capas das revistas de 

maior circulação nos últimos anos, vem perdendo, gradualmente, espaço na grande mídia. 

Isso porque ela não reflete a maior parte da audiência consumidora: hoje, as mulheres 

representam um público com significativo poder de decisão e influência15, cujas 

reivindicações acerca de representações mais coerentes com a realidade não podem mais ser 

ignoradas. Além disso, assistimos, ainda que a passos lentos, a ampliação do número de 

mulheres produtoras, diretoras, roteiristas, redatoras, editoras e com poder decisório na 

indústria cultural, que vêm contribuindo para a ressignificação desse imaginário reproduzido 

ao longo de séculos pelos meios de comunicação em massa. Através dessa constante 

atualização de representações, sociedade e mídia se retroalimentam de forma cíclica e 

contínua, fazendo com que passado, presente e futuro possam ser reconhecidos no espectro do 

imaginário. 
Há, como se nota, uma imbricação entre imaginários e comunicação porque a 
constelação de imagens mentais (o imaginário) que nos programa e, se preferirmos, 
molda a vida coletiva determina o modo como comunicamos. E vice-versa: o modo 
como comunicamos os imaginários (...) determinam a efetividade com que 
influenciam a vida coletiva (MATEUS, 2018, p. 110). 

 Contudo, é importante salientar que o imaginário não é a realidade. Os imaginários 

são possibilidades de leitura do mundo, compartilhadas social e culturalmente por um 

coletivo. São ―o resultado de múltiplas interações que a comunicação agiliza e que permite a 

reformulação dos imaginários de acordo com o próprio uso que as pessoas lhes dão‖ 

(MATEUS, 2018, p. 111). A própria Gretchen tem confrontado esse imaginário da mulher 

                                                
15 MOTA, Hermano. Novo perfil do consumo feminino indica um poder de compra ainda maior. Hermano 
Mota Marketing & Consumo. 03 jan de 2015. Disponível em: <https://hermanomota.com.br/novo-perfil-do-
consumo-feminino-indica-um-poder-de-compra-ainda-maior/#:~:text=Com%20 mais%20 dinheiro%20na%20 
bolsa,que%20 planejam% 20 antes%20de%20 comprar>. Acesso em: 31 de mai. de 2021. 
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―recatada‖ e ―casta‖ há décadas, provando que essa é apenas uma percepção – elitista e 

falsamente moralista – possível acerca da experiência feminina.  

Dito isso, ficam algumas questões: como uma ―mãe de família‖, que esbanjava e 

celebrava – e ainda o faz – sua sexualidade, semana após semana, nos palcos mais famosos do 

país, conseguiu resistir a essa visão conservadora hegemônica e se tornar uma figura tão forte 

no imaginário brasileiro? O que a imagem pública e reputação de Gretchen têm a ver com a 

sua notável longevidade no show business? Ao tecer teorias de diferentes áreas do 

conhecimento, como Comunicação, Semiótica, Ciências Sociais e Administração, pretende-

se, portanto, desenvolver e abranger as várias complexidades que vêm sustentando a bem-

sucedida presença midiática de Gretchen ao longo de aproximadamente 40 anos de exposição 

pública. 
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3. MY NAME IS GRETCHEN: A ODISSEIA DE MARIA ODETE 

Antes de ser conhecida no Brasil inteiro pelo nome ―Gretchen‖, Maria Odete Brito de 

Miranda viveu por anos numa periferia de São Paulo (SP), após ter se mudado do subúrbio do 

Rio de Janeiro (RJ), cidade onde nasceu em 29 de maio de 1959. Mário Miranda, patriarca da 

família e empresário do ramo de circos – que, segundo Sula Miranda (irmã de Gretchen e 

cantora), era alcoólatra e violento16 – obrigou todas as três filhas a praticar balé, piano e 

violão, a fim de fortalecer a veia artística da família. Diante da vitória no Festival Musical do 

Colégio Objetivo, Maria Odete, ainda com 16 anos, foi convidada a integrar a orquestra do 

Maestro Zaccaro17 em 1976, como crooner – nome dado a um cantor ou cantora que canta 

diferentes gêneros musicais, em especial canções que estão fazendo sucesso no momento. 

Pouco tempo depois, quando participou de um programa de calouros promovido por Silvio 

Santos, ela chamou a atenção do produtor argentino Santiago Malnati – o Mister Sam –, que, 

determinado em criar uma ―Charo18 brasileira‖, passou a assessorar a carreira da jovem Maria 

Odete, a incentivando a gravar um compacto com versões das faixas "Dance with Me" e 

"Love Me More". Também nesse momento, Santiago 
escolheu um nome artístico para a moça: Gretchen, inspirado no filme ―Aleluia, 
Gretchen‖ (1976), de Sylvio Back, sobre uma família alemã no Brasil envolvida 
com nazistas. ―A ideia era que a Gretchen seria uma cantora alemã, que nem falava 
português. Ninguém podia saber que ela era do Ipiranga!‖ (BARCINSKI, 2014, p. 
110). 

Durante uma festa em sua casa, que contava com a presença do produtor, Gretchen se 

apresentou ao lado das irmãs Iara e Suely. Impressionado com a simpatia das três, Mister Sam 

as indicou para uma audição na gravadora brasileira Copacabana Records, famosa na época 

por ter lançado ao estrelato personalidades como os cantores Moacyr Franco e Maysa. As 

irmãs Miranda se uniram então à ―prima‖ Paula – na verdade, ela era uma amiga próxima, a 

quem Gretchen dava aulas de violão (BARCINSKI, 2014) – e, juntas, formaram o grupo As 

Melindrosas. O primeiro LP delas, ―Disco Baby‖, foi lançado em 1978 e alcançou 

                                                
16 GRETCHEN APANHAVA DO PAI ALCOÓLATRA, REVELA BIOGRAFIA INÉDITA DA CANTORA. 
EXTRA GLOBO. 22 JUL DE 2014. Disponível em: <http://extra.globo.com/famosos/gretchen-apanhava-do-
pai-alcoolatra-revela-biografia-inedita-da-cantora-13333180.html>. Acesso em: 07 de mar. de 2021. 

17 Maestro Zaccaro foi um dos musicistas brasileiros mais famosos durante as décadas de 1970 e 1980, quando 
apresentou os populares programas "Záccaro" e "Italianíssimo", na TV Bandeirantes, TV Record e Central 
Nacional de Televisão. 
 
18 Performer espanhola conhecida pelo hit dos anos 1970 ―Dance a Little Bit Closer‖ e pelas roupas justíssimas e 
grandes decotes que acentuavam sua silhueta curvilínea. 
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rapidamente a marca de um milhão de cópias vendidas, graças, em parte, à publicidade 

provocada pelo clipe realizado em parceria com o programa ―Fantástico‖, da TV Globo.  

Certos de que a sensualidade de Gretchen apresentava um grande potencial comercial 

e deveria ser mais explorada, Santiago, o apresentador de televisão Carlos Imperial e os 

diretores da ―Copacabana‖ decidiram catapultar a artista em uma carreira solo. 
O culpado pela separação foi Carlos Imperial: quando o grupo foi se apresentar em 
seu programa na TV Tupi, ele resolveu lançar Gretchen na mesma noite. No 
primeiro bloco, ela apareceu com As Melindrosas, cantando, de maria-chiquinha, 
―Atirei o pau no gato‖. Quando o programa voltou, após os comerciais, ela surgiu de 
vestido de renda transparente, rebolando e gemendo ―Dance with Me‖. ―Meu pai 
surtou, a gente ficou em estado de choque, ninguém entendeu nada‖, lembra Sula 
(BARCINSKI, 2014, p. 111). 

Após essa performance, a estrela lançou seu primeiro LP solo ―My Name is Gretchen‖ 

(Building/Copacabana, 1979), que inclui a faixa ―Freak le Boom Boom‖, um grande sucesso 

radiofônico nacional.  

Nos anos subsequentes como cantora e dançarina solo, os programas televisivos da 

rede nacional continuaram sendo o principal palco para o sucesso da celebridade: durante a 

década de 1980, Gretchen participou de todos os importantes programas brasileiros de TV, 

sempre realizando apresentações sensuais de hits como "Conga, Conga, Conga" e ―Melô do 

Piripipi‖, se tornando um dos nomes mais disputados pelas emissoras do Brasil. Ainda nesse 

período, Gretchen começa a se aventurar em outras áreas de atuação, incluindo o cinema: em 

1982, ela estrelou o filme de pornochanchada ―Aluga-se Moças‖, dirigido e roteirizado por 

Deni Cavalcanti. A obra, que também tem em seu elenco outras figuras consideradas símbolos 

sexuais da época, como Rita Cadillac, Índia Amazonense e Lia Holywood, foi um grande 

sucesso de público: ficou mais de um ano em cartaz, quebrou todos os recordes de bilheteria, 

ficando na frente de blockbusters internacionais, como ―Indiana Jones e Os Caçadores da 

Arca Perdida‖, de Steven Spielberg, e entrou para a seleta lista de filmes brasileiros com mais 

de um milhão de espectadores19. 

É importante ressaltar que o primeiro ―auge‖ da visibilidade de Gretchen se deu ainda 

durante o regime militar: apesar da censura sistematizada, que impunha padrões 

conservadores e alinhados à ―agenda cristã‖ a quase todas as produções artísticas da época, a 

cantora seguia dançando seminua na rede aberta de televisão, em frente às câmeras dos 

                                                
19 FILMES NACIONAIS COM MAIS DE UM MILHÃO DE ESPECTADORES (1970/2008) por público. 
ANCINE, 2008. Disponível em: <http://www.ancine.gov.br/media/SAM/2008/filmes/por_publico_1.pdf>. 
Acesso em: 29 de out. de 2020. 
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programas mais populares do período. E essa aparente contradição não era particular ao caso 

de Gretchen:  
mesmo com a censura prévia, a segunda metade da década de 1970 ficaria marcada 
por uma certa liberação da pornografia no país, com intensa produção de filmes de 
pornochanchada e o lançamento de revistas eróticas – como Playboy, Ele & Ela e 
Status. O afrouxamento das instâncias de controle estatal sobre o conteúdo 
pornográfico, curiosamente, não se estendia a outros produtos de entretenimento, 
como peças de teatro, músicas ou teledramaturgia, por exemplo (LINS, 2020, p. 06). 

 A partir da segunda metade da década de 1980, com o processo de redemocratização e 

gradual abertura econômica e política no país, outras artistas com propostas e atuações 

semelhantes às de Gretchen (músicas de letras simples e melodias comerciais, associadas a 

uma mercantilização do sexo como espetáculo) começaram a ganhar espaço na mídia e a 

competir com a ―rainha do rebolado‖ pela atenção do público. Durante os anos 1990 e 

primeira metade da década 2000, a cantora continuou a gravar discos, que nunca se igualaram 

ao sucesso de seus três primeiros álbuns, e a fazer shows, mas em intervalos muito mais 

longos e com uma audiência bem menor do que conquistara nos primeiros anos de sua 

carreira. Nesse período, o interesse pela Gretchen artista dá lugar ao interesse pela Gretchen 

pessoa: suas aparições na televisão, assim como as manchetes das notícias que levam seu 

nome, se tornam cada vez mais sobre fatos de sua vida íntima, como os sucessivos 

casamentos, relação com os filhos e intervenções estéticas. O público parecia não estar mais 

atraído pelo limitado repertório musical que a acompanhava desde o início da carreira, ou pela 

imagem de ―uma mãe de família com mais de 40 anos‖ rebolando na televisão da sala. 
O surgimento de novas cantoras com um perfil similar ao seu deu-se especialmente a 
partir da década de 1990, quando ela passou a enfrentar maior concorrência e a 
perder espaço, segundo o então editor do caderno Ilustrada, da edição online do 
jornal Folha de São Paulo, Sergio Ripardo, em artigo de 19 de setembro de 2006. 
Para ele, no contexto da época, de popularização de gêneros musicais como o axé e 
o funk, ―virou lugar comum ver na TV dançarinas rebolando, gemendo, dando 
gritinhos e cantando letras sem sentido‖ (RIPARDO, 2006). Nos anos 2000, por sua 
vez, destaca o jornalista (2006), Gretchen continuou em busca dos holofotes, 
repetindo suas performances musicais, falando sobre suas cirurgias plásticas e 
realizando ―shows na onda do revival dos anos 80‖ (ALMEIDA, 2014, p. 45). 

No ano de 2006, Gretchen assinou um contrato de R$ 1,5 milhão com a produtora 

erótica ―Brasileirinhas,‖ para gravar 8 cenas que originariam três filmes pornográficos, que 

também contariam com a presença do seu então namorado, o músico Gutto Guitar. Apesar de 

terem feito um certo ―sucesso‖ e povoado, por alguns dias, as manchetes dos tabloides e 

revistas de fofoca da época, as produções não foram o suficiente para garantir novamente a 

ampla publicidade da qual, outrora, a artista gozava. Inclusive, ela já declarou em diferentes 

ocasiões que se arrepende dos filmes e que só os realizou devido às dificuldades financeiras 
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que vivia no momento20. Diante disso, para se manter relevante e, principalmente, vista, 

Gretchen precisaria se reinventar mais uma vez.  

É nesse contexto que, nas eleições de 2008, a celebridade decide se candidatar, pelo 

PPS (Partido Popular Socialista), ao cargo de prefeita da cidade pernambucana de Ilha de 

Itamaracá21, onde morava já há 10 anos. Essa foi, provavelmente, a ―guinada‖ mais brusca na 

carreira da celebridade: com shows cada vez mais escassos, normalmente como atração de 

circos de segunda categoria, acúmulo de dívidas e decepção com o mundo artístico, Gretchen 

tenta se lançar na carreira política, como um último recurso para se manter na vida pública. 

Todo esse processo, que culmina na sua derrota eleitoral, angariando o terceiro lugar com 

apenas 343 votos, é documentado no filme ―Gretchen Filme Estrada‖ (2010), de Paschoal 

Samora e Eliane Brum. Apesar de, do ponto de vista político, a candidatura de Gretchen ter 

sido um grande fracasso, do ponto de vista midiático, essa ―reinvenção de imagem‖ se provou 

uma vitória: ela voltou a se apresentar a audiências cada vez maiores e, ―em 2011, o 

pesquisador Rodrigo Faour lançou o disco ‗Charme, talento & gostosura‘, com os principais 

sucessos da cantora e dançarina, em que defende a sua importância no universo musical 

brasileiro‖ (ALMEIDA, 2014, p. 46). 

A sua posterior participação em uma série de reality shows, como ―Troca de Família‖, 

―A Fazenda‖, ―Power Couple Brasil‖, ―Duelo de Mães‖, ―Os Gretchens‖ e ―Bancando o 

Chef‖, veiculados em diferentes redes da televisão nacional, e a consequente difusão 

midiática que eles proporcionaram à imagem de Gretchen, são consideradas a grande 

―ressurreição‖ da carreira da personalidade: esses programas foram determinantes para que 

Gretchen pudesse se aproximar do público mais jovem, que não presenciou seus primeiros 

anos como a ―rainha do rebolado‖. E o impacto gerado por esses programas em sua carreira 

superou, e muito, o pouco tempo em que ela esteve, de fato, presente neles: iniciada nos 

reality shows, o que estamos chamando aqui de ―ressurreição de Gretchen‖ é consolidada 

através da viralização de memes que recorrem à imagem da personalidade, principalmente 

resgatando a sua trajetória em ―A Fazenda 5‖, programa produzido e exibido pela Record TV. 

Segundo Horta (2015), os memes  
são caracterizados pela repetição de um modelo formal básico, manifestando-se por 
meio de vídeos, frases, hashtags, foto-legendas, tirinhas, entre outros. Os memes, em 

                                                
20 ASTUTO; Bruno, JUNIOR, Acyr Méra; SCARPA, Guilherme. Em biografia, Gretchen diz que se arrepende de 
filme adulto: "Contra os meus princípios". ÉPOCA GLOBO. 14 de nov de 2015.  Disponível em: 
<https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/11/em-biografia-gretchen-diz-que-se-
arrepende-de-filme-adulto-contra-os-meus-principios.html>. Acesso em: 12 de mar. de 2021. 
 
21 Município com cerca de 25.000 habitantes (2021), situado na Região Metropolitana de Recife. 
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grande parte, são produzidos em baixa qualidade técnica, possuindo, em alguns 
casos, um aspecto grosseiro e intencionalmente descuidado, além de serem 
realizados de forma lúdica e com uma aparente pretensão de provocar um efeito 
risível (HORTA, 2015, p. 13). 

Utilizados em vários contextos diferentes, desde política até cultura pop, os memes tiveram 

um impacto tão grande na popularidade de Gretchen que superaram fronteiras geográficas: 

numa matéria de 2017 sobre os GIFs22 mais populares do ano, o ―The New York Times‖, 

conceituado jornal dos Estados Unidos, incluiu os memes de Gretchen em sua lista, e 

descreveu a artista como ―uma figura onipresente na cultura pop‖ brasileira, que já foi 

―candidata a prefeita e estrela de reality TV‖. Por fim, o artigo afirma que, após 40 anos de 

carreira, Gretchen é consagrada como a ―rainha dos memes da internet no Brasil‖23.  

Ainda no ano de 2017, no mês de julho, a estrela pop internacional Katy Perry lançou 

o lyric video para seu single ―Swish Swish‖. O clipe contou com a participação central de 

Gretchen, que performa a música com outros dançarinos.  
O vídeo, contudo, não estreia na televisão, como aconteceria anos atrás, mas no 
canal de Katy Perry no YouTube, onde atinge o recorde de visualizações em 24 
horas para um lyric video de uma artista feminina, totalizando 6,2 milhões. Até 
setembro de 2020, já ultrapassava 88 milhões. A repercussão na internet leva 
Gretchen a ser requisitada para inúmeras entrevistas na mídia tradicional – inclusive, 
em programas do horário nobre, como o ―Fantástico‖, na Rede Globo –, reativa sua 
agenda de shows, aumenta as campanhas de publicidade [...] (LINS, 2020, p. 10). 

Após o mega sucesso do lyric video de ―Swish Swish‖, Katy afirmou em uma entrevista que 

Gretchen é a ―própria internet‖24 e, em um vídeo de agradecimento, completou que a fama da 

brasileira transcende todas as línguas25. A parceria Gretchen + Katy Perry deu tão certo que, 

ao realizar um show de sua turnê ―Witness: The Tour‖ em 2018, no Allianz Parque, em São 

Paulo, a cantora estadunidense convidou ao palco a ―rainha do rebolado‖ para acompanhá-la 

durante a apresentação de ―Swish Swish‖. A curta participação de Gretchen no show de Perry 

causou um estado de total histeria na audiência espectadora, formada principalmente pelo 

público LGBTQIA+. 
                                                
22 Graphics Interchange Format ou, em português, Formato de Intercâmbio de Gráficos, é um formato de 
imagem muito usado na Internet, lançado em 1987 pela CompuServe. Um dos modelos mais conhecidos (ao qual 
o ―The New York Times‖ se refere no trecho sobre a Gretchen) é o chamado GIF animado: um arquivo 
compacto composto pela sucessão de várias imagens do formato GIF. 
 
23 HESS, Amanda. What Love and Sadness Look Like in 5 Countries, According to Their Top GIF‘s. The New 
York Times. 29 dez de 2017. Disponível em: <https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/29/upshot/gifs-
emotions-by-country.html>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
 
24 Katy Perry elogia Gretchen: 'Ela é a internet'. G1 Globo. 04 jul de 2017. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/musica/noticia/katy-perry-elogia-gretchen-ela-e-a-internet.ghtml>. Acesso em: 12 mar. 
2021. 
 
25 Katy Perry agradece Gretchen após participação em clipe: "Você transcende todas as línguas". R7. 16 de ago 2017.  
Disponível em: <https://diversao.r7.com/pop/katy-perry-agradece-gretchen-apos-participacao-em-clipe-voce-
transcende-todas-as-linguas-16082017>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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Mas, como nasceu esse encontro? De acordo com a própria Gretchen, foi exatamente 

por causa dos memes: ―o convite surgiu, acredito que, por conta dos nossos fãs, os meus e os 

da Katy, que fizeram ‗memes‘ com o meu rosto para ilustrar as músicas, o que fez com que 

ela me conhecesse e me convidasse para fazer o clipe‖, contou em entrevista ao site 

―Purepeople‖26. Grande parte dos memes virais envolvendo Gretchen teve origem em dois 

perfis do Twitter: ―Pandlr‖ e ―BCharts‖. Nascidas como fóruns do Orkut, essas páginas são 

muito conhecidas, principalmente no meio LGBTQIA+, por causa dos conteúdos sobre o 

universo pop, trabalhados através de memes com um forte humor ácido. Assim como afirma a 

análise sobre Gretchen no Radar de Celebridades do GrisLab (Laboratório de Análise de 

Acontecimentos)27,  
Gretchen é conhecida mundialmente por causa de memes com sua imagem, que são 
constantemente ressignificados e remixados. Eles tiveram início no fórum online 
Pandlr, onde participantes transformavam diversas cenas de A Fazenda em GIFs e 
imagens estáticas.28  

Também como resultado midiático de sua participação na ―Witness: The Tour‖, 

Gretchen foi capa da edição de 4 de abril de 2018 da revista ―Veja Rio‖29. A publicação, que 

faz parte de um dos segmentos regionais da revista de grande circulação nacional ―Veja‖, foi 

construída sobre uma entrevista com a estrela, que, na ocasião, estava às vésperas de lançar 

―Os Gretchens‖, um novo reality show no canal de TV a cabo Multishow, dessa vez focado na 

sua vida em família. Quando a edição chegou às bancas, o título de capa ―O bumbum caiu, 

mas o cachê subiu‖ rendeu diversas críticas do público e da própria artista à revista, sobretudo 

nas redes sociais. Gretchen escreveu: ―Que desprezível, em pleno 2018, num momento de 

empoderamento feminino, uma mulher fazer isso com outra em troca de dinheiro ou meros 5 

minutos de fama. Vc foi machista!!!‖30. Seu posicionamento reforçou, mais uma vez, o local 

de celebridade política que Gretchen vem conquistando ao longo de sua vida pública, desde o 
                                                
26 DIAS, Patrícia. Gretchen explica convite de Katy Perry para clipe: 'Me conheceu por memes. Purepeople. 03 
jul de 2017. Disponível em: <https://www.purepeople.com.br/noticia/katy-perry-convidou-gretchen-para-clipe-
apos-ver-memes-com-meu-rosto_a183952/1>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
 
27 O Laboratório de Análise de Acontecimentos é um projeto de pesquisa e extensão que tem como objetivo 
observar e estudar acontecimentos que povoam a cena pública e o cenário de visibilidade contemporâneo. Como 
um eixo do GrisLab, foi criado o Radar de Celebridades, no qual são construídos perfis de celebridades 
brasileiras de destaque em diferentes áreas de atuação. 
 
28 ROCHA, Pedro Paixão. Gretchen. GrisLab. 03 set de 2019. Disponível em: 
<http://grislab.com.br/celebridades/gretchen/>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
 
29 PESSOA, Daniela. Rainha da web, Gretchen estreia reality show e fatura alto com publicidade. VEJA Rio. 30 
mar de 2018. Disponível em: <https://vejario.abril.com.br/cultura-lazer/rainha-da-web-gretchen-estreia-reality-
showe-fatura-alto-com-publicidade >. Acesso em: 12 mar. 2021. 
 
30 Excerto do texto publicado no Instagram oficial da cantora (@mariagretchen), no dia 31 de março de 2018. 
Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bg_xVVLjU9p>. Acesso em: 12 de mar. 2021. 
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rompimento com os valores femininos vigentes no início de sua carreira até o atual status 

como ícone feminista e LGBTQIA+, alguém que não se cala diante de narrativas claramente 

discriminatórias, como a reproduzida pela revista. 

 Entre discos e filmes, reality shows e política, casamentos e divórcios, campanhas 

publicitárias da Netflix e novelas da Rede Globo, palestras e memes, o público brasileiro 

parece não se cansar de Gretchen. E a estrela parece não se cansar do público brasileiro, 

seguindo sem dar sinais de aposentadoria. 
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4. DESENHO METODOLÓGICO 

 

 Inicialmente, ainda na primeira versão do projeto, tínhamos como premissa 

metodológica básica para este trabalho a análise da construção de imagem pública e reputação 

da Gretchen partindo de cinco ―fases‖ de sua carreira: início como cantora e dançarina; estrela 

da pornochanchada; candidata política; participante de reality shows; e popularização por 

meio dos memes. Entretanto, como é possível observar no pequeno resgate biográfico 

realizado no capítulo anterior, Gretchen é um objeto de estudo extraordinariamente rico e, 

portanto, concluímos que explorar cinco grandes fases de sua carreira, cada uma delas 

demandando métodos de pesquisa e investigação particulares sobre os produtos midiáticos do 

respectivo período histórico, exigiria um tempo de execução muito maior do que dispomos 

durante o percurso de desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso de graduação.  

Não desistimos do plano futuro de uma análise mais panorâmica e aprofundada acerca 

dos vários marcos significativos que constituem o processo de consolidação da imagem 

pública de Gretchen ao longo de seus 40 anos de presença em diferentes meios e que fazem 

dela um notável estudo de caso comunicacional no Brasil. Pelo contrário: o objetivo deste 

trabalho segue sendo refletir sobre a trajetória midiática quadragenária de Gretchen a partir 

dos prismas teóricos da imagem pública e da reputação, a fim de extrair dessa análise chaves 

de leitura acerca da sociedade que a celebra, incluindo valores, crenças e imaginários do 

período histórico e contexto sociocultural em questão. Porém, considerando os limites 

intrínsecos ao modelo de pesquisa aqui desenvolvido, optamos por um recorte metodológico 

mais específico, mas que ainda nos permita responder à pergunta: como a imagem pública de 

Gretchen é construída ao longo de décadas de exposição midiática, e o que a trajetória e a 

consolidada reputação dessa celebridade dizem sobre o imaginário da sociedade brasileira?  

4.1. Procedimentos metodológicos 

4.1.1. Pesquisa bibliográfica 

Para basear a nossa análise, partimos de uma pesquisa bibliográfica estruturada sobre 

quatro pilares teóricos principais: celebridades; imagem pública; reputação; e imaginário. Ao 

longo do capítulo ―Para além da calçada da fama‖, discutimos esses conceitos à luz de 

estudiosos reconhecidos e artigos publicados sobre o tema, desenhando conexões e 

articulações entre esses ―pilares‖ e argumentando a pertinência deles na análise aqui proposta. 
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Com base no referencial teórico desenvolvido, nos sentimos aptos a realizar uma análise mais 

fundamentada e compreender com mais precisão as dinâmicas que envolvem o nosso recorte 

empírico. 

Em seguida, compomos um pequeno resgate biográfico sobre a estrela: para 

explorarmos as inúmeras complexidades e camadas que constituem a imagem pública da 

Gretchen, é importante que, primeiro, conheçamos Maria Odete. Gretchen e Maria Odete são 

duas faces da mesma moeda – uma, literalmente, não existe sem a outra –, mas que 

representam as constantes disputas entre o público e o privado, entre a fachada e o fundo 

(GOFFMAN, 2002): onde ―termina‖ Maria Odete e ―começa‖ Gretchen? É possível delimitar, 

com precisão, uma separação entre essas duas personas?  

No cerne do nosso objetivo analítico está a proposta de investigação acerca da 

construção gradual e contextual da ―marca‖ Gretchen, cuja reputação que hoje carrega não 

pode ser dissociada do repertório de experiências e interações acumuladas durante o seu 

percurso biográfico, repertório esse que remonta às origens de Maria Odete. Tencionamos 

entender as imagens públicas e os valores que Gretchen representa e representou ao longo de 

sua carreira, e, para isso, é fundamental refletirmos sobre o contexto do qual ela veio, sobre os 

lugares pelos quais ela passou e ocupou, suas conquistas e desafios, não somente como a 

artista que cativou plateias pelo Brasil, mas também como filha, irmã, mãe e, sobretudo, 

mulher. 

4.1.2. Pesquisa empírica e definição de corpus 

 Diante do que foi problematizado na introdução deste capítulo, o nosso corpus 

precisou ser repensado e reestruturado, ainda que refletindo o mesmo objetivo analítico. Visto 

que o aspecto histórico e temporal da carreira de Gretchen é estrutural para a nossa proposta 

de estudo em torno de sua imagem pública, realizamos, no dia 02/05/2021, uma pesquisa livre 

no Google pelas palavras-chave ―gretchen trajetória‖ e analisamos os sete resultados em 

formato escrito encontrados na primeira página do mecanismo de busca. Não expandimos a 

pesquisa para as próximas páginas porque 1) esse processo se estenderia ad aeternum, uma 

vez que há milhares de resultados associados a ―gretchen trajetória‖; e 2) o próprio algoritmo 

da plataforma seleciona os resultados mais relevantes (com base em uma série de critérios, 

como quantidade de palavras e a predileção por veículos reconhecidos e com credibilidade) 

para a página inicial de pesquisa, o que descarta a necessidade, neste caso, de prosseguir a 

investigação por outros portais da web. Dentre esses sete resultados, desconsideramos aqueles 
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que apresentavam somente conteúdo imagético, tratavam de um marco pontual e recente (ao 

invés de trazer uma perspectiva de ―trajetória‖), e/ou focavam em assuntos tangenciais às 

palavras-chave (como notícias sobre Thammy Miranda, filho de Gretchen, e Sula Miranda, 

irmã da artista), restando dessa triagem um total de três resultados. São eles: 

● Entrevista ao jornal ―Extra‖: em tributo ao aniversário de 60 anos de Gretchen, em 

2019, o jornal ―Extra‖ realizou uma entrevista com a celebridade no formato ―bate-

bola‖, contando com 60 perguntas e respostas sucintas e diretas sobre diferentes temas 

de sua vida pessoal e profissional. Além disso, a página reserva um espaço para 

interação com os leitores, sendo que os 10 comentários encontrados neste material 

também foram estudados, e três deles foram transcritos na íntegra no decorrer de nossa 

análise31. 

● Lista do ―Bol‖: publicada em 2017 pelo portal ―Bol‖, a lista ―10 vezes em que 

Gretchen surpreendeu em sua trajetória profissional‖ compila 10 marcos da carreira de 

Gretchen, apresentados por meio de textos bem resumidos e uma galeria de fotos 

ilustrando cada um dos acontecimentos. Além disso, a página reserva um espaço para 

interação com os leitores, sendo que os 15 comentários encontrados neste material 

também foram estudados, e quatro deles foram transcritos na íntegra no decorrer de 

nossa análise. 

● Matéria da ―Época‖: inspiração para o título deste trabalho, a matéria ―Gretchen: de 

rainha do rebolado a rainha dos memes‖, também lançada em 2017 pela versão digital 

da revista ―Época‖, se configura como um artigo jornalístico que investiga as várias 

reinvenções na carreira de Gretchen, desde o seu início com As Melindrosas até o seu 

―ressurgimento‖ como ―rainha dos memes‖. 

 

 Ao analisarmos os três conteúdos selecionados, observamos que somente um deles – a 

entrevista ao ―Extra‖ – trazia os posicionamentos e declarações da estrela sobre a sua carreira. 

Como já foi pontuado no primeiro capítulo, defendemos que a imagem pública e a reputação 

não são totalmente controláveis e que nem sempre coincidem com os esforços e intenções da 

celebridade quanto ao que ela pretende transmitir ao público, que, por sua vez, leva em conta 

diversos outros fatores ao ―interpretar‖ a imagem da personalidade. Entretanto, seria muito 

ingênuo não reconhecer o papel fundamental que a figura pública tem nesse complexo 

processo de construção ―relacional, multifacetada, contextual‖ (SILVA; SIMÕES, 2021, p. 
                                                
31 Optamos por transcrever e analisar em profundidade os comentários que julgamos representativos da dinâmica 
interativa encontrada nos sites. 
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04): basearmos nossa pesquisa somente na percepção do público e da mídia em relação à 

imagem pública da celebridade, sem considerar o que a Gretchen pensa e diz a respeito de sua 

própria trajetória, resultaria em um estudo enviesado, unilateral e, do ponto de vista 

metodológico, simplista, superficial e incoerente com o objetivo que desejamos atingir.  

Com isso em mente, optamos por explorar, além dos três conteúdos previamente 

definidos, uma outra matéria escrita: a já citada reportagem da ―Veja Rio‖, publicada em 

2018. Contando com declarações da própria Gretchen, o artigo estrutura uma interessante 

narrativa baseada no percurso biográfico da estrela, retomando importantes marcos de sua 

vida pessoal e profissional. Além disso, ele expõe, sem rodeios, traços do imaginário social 

em torno do corpo feminino e sobre como o processo de envelhecimento das celebridades, 

principalmente as mulheres, é percebido e enquadrado pela mídia. A relevância da análise 

desse objeto por nossa pesquisa também é justificada por seu impacto na imagem pública de 

Gretchen no momento de seu lançamento, valendo até mesmo uma resposta pessoal da artista, 

que repudiou publicamente a maneira como foi representada pelo título de capa e acusou a 

abordagem da revista de ―machista‖. 

Também incluímos em nosso corpus três materiais audiovisuais disponíveis 

gratuitamente no YouTube: duas entrevistas de Gretchen e o documentário ―Gretchen Filme 

Estrada‖. A escolha arbitrária por esses objetos será justificada a seguir: 

● Entrevista ao programa ―The Noite‖32, do SBT, realizada no dia 15/10/2015: o ―The 

Noite‖ é um popular programa de entrevistas brasileiro, guiado pelo apresentador 

Danilo Gentili. Escolhemos esse objeto porque, como ele foi lançado como parte da 

campanha de divulgação da então recém-publicada biografia da artista – ―Gretchen: 

Uma Biografia Quase Não Autorizada‖ –, Gretchen discorre sobre os marcos (e 

controvérsias) mais memoráveis de sua carreira e desenvolve, no decorrer da conversa, 

um rico panorama sobre a sua trajetória midiática. 

● Entrevista ao ―Aqui na Band‖, da Rede Bandeirantes, realizada no dia 06/11/2019: 

nesta edição do programa ―Aqui na Band‖, até então apresentado por Silvia Poppovic 

e Luís Ernesto Lacombe, dois quadros – uma homenagem33 e um ―jogo‖ sobre os ―10 

                                                
32 GENTILI, Danilo. THE NOITE (15/10/15) - ENTREVISTA COM GRETCHEN. Youtube, 2015. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=H2hmK5Oaf8I>. Acesso em 06 mar de 2021. 
 
33 Aqui na Band. Veja a história de vida e musical da cantora Gretchen. Youtube, 2019. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=i0ZvZo8R8tc>. Acesso em 06 mar de 2021.  
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fatos que mais marcaram a vida de Gretchen‖34 – foram totalmente dedicados à 

trajetória da celebridade, contando com a participação e comentários da própria 

Gretchen, além de outras pessoas – famosos, amigos, familiares – próximas a ela. Por 

ter sido veiculado no fim de 2019, o objeto traz uma perspectiva mais recente e 

atualizada acerca da construção de imagem pública da estrela ao longo de suas quatro 

décadas de carreira. 

● ―Gretchen Filme Estrada‖ (2010), de Paschoal Samora e Eliane Brum35: como já foi 

descrito no segundo capítulo, o documentário ―Gretchen Filme Estrada‖ gira em torno 

de uma das maiores ―migrações‖ (DRIESSENS, 2014) na trajetória de Gretchen: a sua 

experiência no meio político. Partindo da candidatura da artista à prefeitura da Ilha de 

Itamaracá, a produção resgata elementos importantes da imagem pública e reputação 

da estrela, aspectos de sua vida privada e profissional, os valores que ela projeta e o 

imaginário que ela personifica, e a sua relação com o público brasileiro, nesse caso 

representado pelos eleitores da cidade pernambucana. Apesar de focar em um 

acontecimento36 (FRANÇA; LOPES, 2016) pontual, o longa perpassa toda a 

caminhada midiática de Gretchen e os fatores que a levaram a essa mudança tão 

brusca e inesperada, expondo inúmeras facetas de sua persona pública e compondo um 

robusto material para análise. 

 

 Naturalmente, esses objetos não são capazes de expor a integralidade da construção de 

imagem pública e reputação de Gretchen ao longo dos últimos 40 anos. No entanto, 

acreditamos que o corpus proposto dispõe de um interessante acervo de abordagens sobre a 

celebridade, apresentadas através de diferentes perspectivas e visões de mundo, possibilitando 

uma frutífera investigação sobre alguns elementos e representações que compõem o 

imaginário em torno de Gretchen e, por consequência, a apreensão do objetivo analítico 

apontado.  

                                                
34 Aqui na Band. GRETCHEN COMENTA 10 FATOS QUE MARCARAM A SUA VIDA. Youtube, 2019. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4HTeEYNjWVM>. Acesso em 06 mar de 2021.  

35 MACHADO, Fernando. GRETCHEN FILME ESTRADA (2010). Youtube, 2013. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=OBkDnuzzXYE>. Acesso em: 12 de mar. de 2021. 

36 Lima (2018), referenciando França e Lopes (2016), define ―acontecimento‖ como um evento ocorrido no 
tempo presente, mas que possui história – um passado que o desencadeou – e, também, impactos e efeitos que 
serão sentidos no futuro, traçando, assim, uma narrativa com personagens e cenários próprios. ―O acontecimento, 
quando da sua irrupção no cotidiano, faz emergir sentidos, discursos e simbolizações na busca de compreendê-
lo, defini-lo, apreendê-lo e narrá-lo‖ (FRANÇA; LOPES, 2016, p. 06). 
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 4.1.3. Análise de dados 

 A grade analítica aqui utilizada é inspirada no trabalho de Lima (2018) – que, por sua 

vez, tomou como referência os eixos propostos por Gomes (2004). A pesquisadora estuda as 

imagens públicas de Dilma Rousseff e Michel Temer durante o processo de impeachment 

presidencial ocorrido em 2016, e sua grade analítica se mostra profícua para guiar a pesquisa 

acerca do nosso corpus. 

 Em nossa análise, consideramos dois principais ―polos‖ formadores de sentido: a 

celebridade e os seus públicos. Há as declarações, ações e posicionamentos expressos pela 

própria celebridade em suas redes sociais, participações em entrevistas e em outros veículos 

que oferecem espaço para que Gretchen conte a sua versão dos fatos; há as representações e 

enquadramentos realizados pela mídia, um público sujeito a linhas editoriais, interesses 

comerciais e agendas próprias; e há a interpretação da audiência acerca dessas representações, 

que, ao considerar todos esses pontos de contato, além de suas experiências e crenças 

pessoais, desenvolve sua percepção sobre a personalidade. A celebridade e seus públicos 

(imprensa, fãs, haters, organizações públicas e privadas, entre outros) estão sempre se inter-

afetando, seja por meio de acordos ou de tensionamentos, no processo de construção de 

imagem pública e reputação de Gretchen. 

Mas, existe ainda um terceiro ―agente‖ que permeia e conecta os dois anteriores: o 

imaginário. A partir da interação entre os dois primeiros eixos, pretendemos extrair chaves de 

leitura sobre o contexto em que estão inseridos os materiais analisados e os acontecimentos 

que eles representam: quais valores eles expõem? O que eles dizem sobre a sociedade 

brasileira naquele determinado momento? O que eles dizem sobre os papéis sociais ocupados 

pela celebridade em questão? Enfim, quais imaginários essas representações perpetuam ou 

renovam? E como eles dialogam com a imagem pública e reputação de Gretchen? 

 A imagem pública e reputação de Gretchen são desenvolvidas através da constante 

imbricação desses três ―agentes‖, que se relacionam, na prática, de maneira indissociável. No 

entanto, por motivos didáticos, escolhemos separar celebridade, públicos e imaginário em 

três eixos distintos no decorrer deste estudo. Em síntese, a grade analítica que sustenta este 

trabalho está, portanto, organizada a partir da associação dos seguintes eixos: 

 

A. Ações e discursos de Gretchen: a celebridade pela celebridade 

Neste eixo, procuramos entender os posicionamentos expressos pela própria Gretchen, a fim 

de responder às seguintes questões: o que a estrela declarou ou como agiu nesse momento? O 
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que esses fragmentos dizem sobre sua imagem pública? O que eles dizem sobre os valores 

que ela reafirma ou rejeita? Sobre quais temas ela faz questão de se manifestar? Sobre quais 

ela evita falar? Como Maria Odete descreve Gretchen? Como Gretchen descreve Maria 

Odete? 

B. Ações e discursos de Gretchen: a celebridade pelos outros 

Neste eixo, procuramos entender como os diferentes públicos lêem, enquadram, discutem e 

reagem às ações e manifestações da artista, a fim de responder às seguintes questões: como o 

veículo em questão recorta e posiciona as ações e declarações de Gretchen? O que essas 

representações dizem sobre sua imagem pública? Quais valores são reafirmados ou rejeitados 

por elas? Quais as respostas da audiência diante dessas representações? Quais são as 

demandas e expectativas coletivas em relação à celebridade? Como a sociedade percebe a 

imagem pública e a reputação da personalidade? Quais os processos de identificação e 

contraidentificação envolvidos? Quais valores e crenças podem ser extraídos dessa relação? 

Como os públicos descrevem Gretchen? 

C. Imaginários, valores e contextos 

Este eixo pode ser descrito como uma leitura cumulativa dos dois eixos anteriores, visando 

compilar os valores, crenças e imaginários que podem ser apreendidos das: a) declarações e 

ações de Gretchen; e b) interações públicos-personalidade. A partir da interpretação desses 

elementos, pretendemos refletir sobre o contexto social, cultural e histórico em que estão 

inseridos e sobre os papéis sociais atribuídos e/ou materializados pela figura pública em 

questão. Para além de compreender ―a Gretchen do Brasil‖, este trabalho se pergunta: qual é o 

Brasil de Gretchen? 

 

 A análise de dados está estruturada sobre uma perspectiva pragmatista e praxiológica 

acerca da cultura das celebridades, em consonância com as pesquisas que vêm sendo 

desenvolvidas pelo GRIS (Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade), da UFMG. O 

GRIS vem estudando, já há alguns anos, a interlocução entre os conceitos de 

―acontecimentos‖ e ―celebridades‖ e suas reverberações na sociedade, através de uma 

abordagem pragmatista que atenta para o domínio da experiência em que o ―fenômeno das 

celebridades‖ emerge (FRANÇA; SIMÕES, 2020). Segundo França e Simões (2020), 
isso implica olhar tanto para a ação das figuras públicas como para aquilo que elas 
convocam e provocam em consequência – para posicionamentos dos públicos, para 
críticos e admiradores das condutas dos célebres, para sua projeção, maior ou menor, 
no cenário de visibilidade em diferentes contextos. Nesse processo, nos interessa 
mais de perto apreender os valores que se destacam na construção da imagem 
pública de uma celebridade – entendida a partir de um viés relacional – e que 

Documento  (0949179)         SEI 23072.244897/2021-76 / pg. 59



44 
 

revelam traços da sociedade que lhe confere esse estatuto célebre (FRANÇA; 
SIMÕES, 2020, p. 49). 

Portanto, entendemos que os indivíduos, práticas, comportamentos, produtos e 

acontecimentos ―não existem isoladamente (e nem se explicam em si próprios), mas inseridos 

num contexto‖ (FRANÇA, 2016, p. 170) e que, para os compreendermos em profundidade, é 

fundamental conhecer e analisar o contexto em que estão postos e como este afeta e é afetado 

pelas ações do objeto em foco. Ainda que partindo de um recorte específico, a abordagem 

pragmatista e praxiológica de análise aqui adotada procura refletir sobre a abrangência do 

objeto e suas ações, percebendo o fenômeno como ele é na realidade: um processo dinâmico e 

em constante movimento (FRANÇA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento  (0949179)         SEI 23072.244897/2021-76 / pg. 60



45 
 

5. AÇÕES E DISCURSOS DE GRETCHEN: A CELEBRIDADE PELA 

CELEBRIDADE 

 

“Eu sou uma cidadã. A Gretchen é uma personagem, a Gretchen vive na televisão.” 

Gretchen, em ―Gretchen Filme Estrada‖ (2010) 

 

5.1. A Gretchen mulher 

Em todos os objetos analisados, fica claro que, antes de cantora, dançarina ou 

candidata política, Gretchen se posiciona, sobretudo, como mulher. As pautas socialmente 

consideradas ―femininas‖ – maternidade, família, corpo, beleza, sexualidade, romance – estão 

sempre presentes em seus discursos, com ainda mais força do que os temas relativos à sua 

carreira artística – e, às vezes, intimamente conectados com esses últimos.  

Isso se mostra bastante evidente ao longo de sua caminhada política, retratada no 

documentário de longa-metragem ―Gretchen Filme Estrada‖ (2010): os chamados ―temas 

femininos‖ (MORIN, 2002, p. 141) estão entre as principais frentes de seus discursos 

políticos. Em certa cena da película, ao se dirigir aos eleitores, Gretchen declara: ―Eu não sou 

política. Eu sou uma mulher como vocês: que foi mãe de 5 filhos, que cria os filhos sozinha, 

que não pede pensão para marido, porque eu trabalho para criar os meus filhos‖. É notável, 

além da rejeição ao título de ―política‖, a tentativa de construção de uma imagem pública 

baseada numa atualização do arquétipo da ―mãe solteira‖: Gretchen se afirma como uma 

mulher independente, guerreira, trabalhadora, que não tem medo de enfrentar desafios em 

nome do bem-estar de seus filhos.  

Essa projeção de imagem também pode ser observada em suas interações com o 

público (nesse caso, o eleitorado da Ilha de Itamaracá). Ao conversar com uma eleitora em 

uma comunidade periférica da cidade, Gretchen pergunta: ―Cadê aquela minha amiguinha que 

tem um bucado de neném?‖. A celebridade conhece seu recorte demográfico – em todos os 

seus comícios apresentados no filme, a maioria absoluta da audiência presente era formada 

por mulheres e crianças – e busca desenvolver laços de identificação e proximidade com o 

público, não por meio dos marcos de sua trajetória profissional, mas sim traços de sua vida 

pessoal e suas experiências como mulher.  

Entre os quatro candidatos à prefeitura da Ilha de Itamaracá nas eleições de 2008, 

Gretchen era a única mulher. Neste cenário, todas as suas ações, altamente publicizadas ao 
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longo de, até então, três décadas de carreira, voltaram a ser dissecadas e questionadas pelo 

olhar masculino de seus adversários: suas performances, sua sexualidade e seus 

relacionamentos se tornaram arsenal político nas mãos dos outros candidatos. É interessante 

que, diante disso, Gretchen defende a sua ―integridade‖ como mulher e política por separar a 

―Gretchen personagem‖, ―da televisão‖, e a ―Gretchen cidadã‖, a Maria Odete, mais uma vez 

recorrendo à sua posição como mãe. Ela declara: ―Eu fiquei sabendo que estão dizendo aí que 

eu quero fazer um cabaré na cidade. Só que eu não sou esse tipo de mulher, porque senão não 

teria cinco filhos e não criaria os meus filhos sozinha e nem seria quem eu sou‖.  

Além disso, a artista faz questão de reforçar que não é uma pessoa ―totalmente vazia‖ 

como afirma ser representada pela mídia, uma vez que sempre foi autodidata – segundo ela, 

aprendeu a dançar, tocar violão e escrever sozinha – e ―estudou, fez faculdade e é formada‖. 

Na entrevista à ―Veja Rio‖, ela traz à tona novamente essa suposta oposição entre sexo e 

intelecto, dizendo: ―Chegou a hora de desmistificar o símbolo sexual. Tenho inteligência e 

quero servir de exemplo para as pessoas‖. Nos trechos citados, fica clara uma tentativa de 

afastamento da imagem de ―objeto meramente sexual‖ que lhe foi atribuída ao longo de suas 

décadas como a persona ―Gretchen‖, uma imagem unidimensional e que, segundo ela, não 

corresponde à realidade: existe um cérebro – e um diploma – acompanhando o seu famoso 

corpo. 

A rejeição à ―Gretchen personagem‖ não está somente em seus discursos políticos, em 

frente à sua audiência imediata, mas também em sua ―intimidade perante as câmeras‖, se é 

que podemos dizer isso. Em uma de suas viagens por Pernambuco, rumo ao próximo local no 

qual se apresentaria, Gretchen confessa às lentes de Eliane Brum e Paschoal Samora, de 

maneira aparentemente espontânea e entre risos: ―Eu cheguei num momento que eu quero 

realmente viver a minha vida. Eu vivi a vida dela, agora eu quero viver a minha. Virou uma 

prisão, e agora eu vou sair dela! Já cumpri os meus 30 anos!‖. Nessa cena, a celebridade 

expõe com todas as letras esse constante conflito entre o ela e o eu, o público e o privado, a 

Gretchen e a Maria Odete.  

Sobre essa dicotomia publicidade/intimidade, principalmente no que tange às 

experiências femininas, Biroli (2014) diz: 
Na modernidade, a esfera pública estaria baseada em princípios universais, na razão 
e na impessoalidade, ao passo que a esfera privada abrigaria as relações de caráter 
pessoal e íntimo. Se na primeira os indivíduos são definidos como manifestações da 
humanidade ou da cidadania comuns a todos, na segunda é incontornável que se 
apresentem em suas individualidades concretas e particulares. Somam-se, a essa 
percepção, estereótipos de gênero desvantajosos para as mulheres. Papéis atribuídos 
a elas, como a dedicação prioritária à vida doméstica e aos familiares, colaboraram 
para que a domesticidade feminina fosse vista como um traço natural e distintivo, 
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mas também como um valor a partir do qual outros comportamentos seriam 
caracterizados como desvios. A natureza estaria na base das diferenças 
hierarquizadas entre os sexos (BIROLI, 2014, p. 20). 

Observamos essa relação entre ―vida particular‖ e manutenção dos tradicionais papéis 

sociais da mulher no próprio discurso da estrela, quando, na entrevista ao ―The Noite‖, sete 

anos após o período retratado em ―Gretchen Filme Estrada‖, ela reforça ter ―terminado a 

carreira‖ e prossegue: ―estou morando na França, tranquila, casada, cuidando dos meus filhos, 

lavando, passando, cozinhando, como toda mulher normal‖. Vale destacar aqui a expressão 

―mulher normal‖, escolhida por ela nessa declaração: somente agora ela é uma ―mulher 

normal‖, isto é, uma mulher casada, que cuida dos filhos e executa tarefas domésticas, em 

contraposição ao que ela era antes: uma figura pública, uma personalidade e uma personagem, 

uma ―mulher anormal‖. Mais uma vez, é possível notar uma ruptura entre essas ―duas 

Gretchens‖, refletindo em sua própria narrativa o ideal tradicional de que a ―mulher normal‖ é 

a dona de casa e a mãe de família, não aquela que explora a sua sexualidade na TV aberta. Em 

outras palavras, a natureza da mulher ―estaria na base das diferenças hierarquizadas entre os 

sexos‖ (BIROLI, 2014, p. 20). 

Os posicionamentos da celebridade nos objetos analisados são repletos dessas 

complexas ambiguidades: ao longo de sua trajetória midiática, Gretchen construiu uma 

reputação de uma mulher forte, livre e destemida, cujas ações e palavras, até os dias de hoje, 

celebram o empoderamento feminino. Ela própria reconhece esse seu legado, se colocando no 

mesmo patamar que outros símbolos nacionais do feminismo: ―Eu sou um ícone brasileiro! 

Eu, Leila Diniz… Eu abri um movimento no Brasil, onde as mulheres puderam realmente se 

libertar‖, diz a artista, em um discurso para o povo da Ilha de Itamaracá. Aliás, Gretchen fez 

dessa sua reputação uma carreira profissional: no ―Aqui na Band‖, a estrela declarou que, 

hoje, percorre o país realizando palestras sobre empoderamento feminino, com base em suas 

experiências pessoais. Mas, apesar de consideravelmente progressista para a sua geração, 

algumas falas da celebridade ainda carregam vários marcos da visão ―conservadora‖ quanto 

ao papel da mulher na sociedade. Numa entrevista de 2019 ao jornal ―Extra‖, quando 

perguntada sobre temas como feminismo, machismo e assédio sexual, Gretchen responde que, 

sim, se considera feminista, mas ―uma feminista feminina, que tem o seu homem do lado‖. 

Também diz que o machismo existe ―e vai existir a vida inteira, enquanto as mulheres não 

aprenderem a criar seus filhos homens como deve ser‖, e que nunca sofreu assédio sexual 

porque ―sempre se posicionou‖. Mesmo que, possivelmente, sem esta intenção, a estrela 

perpetua ideias machistas como: ―é função da mãe educar os filhos‖, ―só sofre assédio sexual 
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quem não se posiciona‖, e, ainda, insinua que é uma ―feminista feminina‖ por ter um ―homem 

ao seu lado‖. 

Ainda sobre a imagem pública de Gretchen como mulher na mídia, devemos destacar 

a sua particular relação com o corpo e com a idade. Em momento algum, a artista se mostra 

desconfortável ao falar sobre os seus vários procedimentos estéticos ou sobre sua idade. Pelo 

contrário: mesmo quando essas não são as pautas em foco, a celebridade se propõe a 

discorrer, com orgulho, sobre esses assuntos. Em um dos comícios exibidos em ―Gretchen 

Filme Estrada‖, ao justificar os motivos de estar ―largando a carreira artística‖ e adentrando 

no campo político, a estrela comenta: ―Eu vou fazer 50 anos no ano que vem, gente! Eu 

também não estou nenhuma garotinha. Daqui a pouco a velhice vai chegar… quer dizer, já 

chegou né? É porque eu fiz umas plásticas‖. Em uma mesma declaração, concedida em um 

tom cômico e descontraído a um grande público, Gretchen escolhe pronunciar sobre esses 

dois temas que, socialmente, são quase proibidos para as mulheres: idade e plásticas. Por que 

isso é tão significativo? Segundo Mendonça (2012), 
no Brasil ainda é comum se denominar o país como um ―País jovem‖ e, em uma 
cultura que reverencia a juventude e o novo como virtudes em si mesmas, 
envelhecer parece caminhar na contramão da sensatez. [...] Ao homem de ―meia 
idade‖ são atribuídos valores desvinculados de sua imagem física, tais como 
maturidade, charme, poder, sucesso financeiro. Da mulher espera-se, ao contrário, 
que seja sempre jovem, bela e sedutora. (MENDONÇA, 2012, p. 71). 

À reportagem do ―Extra‖, em homenagem ao seu aniversário de 60 anos, a cantora 

afirma que chegar a essa idade é ―um marco de poder e superação‖ e que, daqui a 10 anos, se 

imagina ―melhor ainda, porque vai ter mais coisas novas para fazer, mais cirurgias plásticas 

para fazer, ácido hialurônico…‖. Contrariando a visão hegemônica perpetuada pela mídia e 

reproduzida no imaginário social ao longo da história (MENDONÇA, 2012), Gretchen 

reafirma, vez após vez, que é possível se sentir bem mesmo não sendo mais ―tão jovem‖, e 

que idade não é fator limitante para nada, principalmente em relação à autoestima. E, se for, 

não há problema algum em recorrer a procedimentos estéticos, porque, como ela mesma diz à 

―Veja Rio‖: ―Quando me olho no espelho, tenho que me achar linda. Aliás, eu sou linda‖. 

Mesmo perante uma sociedade na qual às mulheres, principalmente as famosas, não é 

permitido envelhecer e que são condenadas quando procuram alternativas para se adequarem 

aos impossíveis padrões de beleza impostos, a celebridade se sente confortável defendendo 

uma visão oposta, que preza pela liberdade e bem-estar da mulher em relação ao seu corpo, 

independentemente da idade. Já sexagenária, ela confirma ao jornal ―Extra‖ que ―nunca se 

sentiu feia‖ e finaliza: ―Sou linda desde o dia que eu nasci e minha autoestima é maravilhosa‖. 
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É importante sublinhar, entretanto, que apesar de reafirmar, por diversas vezes, o seu 

amor-próprio e suas saudáveis autoestima e relação com a idade, Gretchen está 

constantemente em busca de novos procedimentos que proporcionem um ―rejuvenescimento‖ 

artificial. Isso pode, sim, representar uma mera demanda pessoal, e não questionamos o 

direito de Gretchen decidir sobre o seu próprio corpo, mas o que queremos refletir aqui é 

sobre o que essa ―obsessão pela ‗beleza‘ eterna‖ diz sobre a nossa sociedade e o quão 

sintomático ela é de algo maior, estrutural e cultural. Biroli (2014) argumenta: 
O investimento de tempo e de recursos financeiros na aparência expõe a 
permanência de padrões desiguais de gênero. As expectativas sociais de que o 
investimento na autoapresentação seja prioritário são dirigidas às mulheres, não aos 
homens. Em seguida, o maior ou o menor sucesso nos resultados dos esforços para 
aproximar-se dos padrões vigentes de beleza é mobilizado em julgamentos que têm 
efeito nas oportunidades das mulheres, na construção das suas carreiras (BIROLI, 
2014, p. 72). 

As várias cirurgias plásticas da artista são alguns dos tópicos que sempre atraem a atenção da 

mídia, que observa cada nova aplicação de botox ou sessão de micropigmentação como um 

espetáculo a ser apreciado. De forma consciente ou não, Gretchen percebe nesse 

―investimento na autoapresentação‖ (BIROLI, 2014, p. 72) um método para estender a sua 

exposição aos olhares públicos por mais alguns anos, uma vez que essa mesma 

―oportunidade‖ dificilmente seria concedida a uma mulher que ―permitisse‖ as ações do 

tempo se manifestarem em seu rosto e corpo. É um beco sem saída: ela se orgulha de sua 

idade e de sua longeva carreira, porém, para que não seja jogada para escanteio, como um 

brinquedo que perde a graça, Gretchen também deve – o que, talvez, realmente não seja visto 

como um grande empecilho pela celebridade – fazer algumas concessões aos duros padrões 

vigentes de beleza. E, ainda assim, é julgada por isso. 

No quadro do ―Aqui na Band‖ sobre os ―10 fatos que marcaram sua vida‖, Gretchen 

relata um caso que ilustra bem os seus posicionamentos no que tange ao seu corpo e idade: ela 

conta que, certa vez, um seguidor a criticou por causa de um post em seu Instagram pessoal 

no qual ela aparecia de short enquanto realizava um show, dizendo que ela não tinha idade 

mais para usar ―esse tipo de roupa‖. Imediatamente em seguida, a artista publicou um story 

em resposta, falando que ela ―veste o que quiser‖ e que a última vez que alguém definiu o que 

ela poderia ou não vestir havia sido aos 12 anos, quando seu pai a obrigou a tirar uma 

minissaia que estava usando, com a justificativa de que ―enquanto ela estivesse vivendo do 

dinheiro dele, ela não usaria esse tipo de roupa‖. Gretchen prossegue que, diante disso, ela 

começou a dar aulas de violão e, com o dinheiro conquistado, comprou uma outra minissaia. 

Quando o seu pai a confrontou novamente, ela argumentou que a peça havia sido adquirida 
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com o seu próprio dinheiro e concluiu: ―A partir de hoje, eu uso o que eu quiser!‖. Após 

finalizar o relato, ela acrescenta: ―Eu gosto de botar o meu fio-dental… Eu amo fio-dental!‖. 

Com base nesse exemplo, conseguimos apreender diversos aspectos relativos à 

reputação de Gretchen, todos associados à sua posição como mulher na sociedade: desde 

pequena, ela resiste a imposições machistas, até mesmo de homens em posição de autoridade 

– como o seu pai –, defende os seus próprios interesses, celebra o seu corpo – o que não 

mudou com o passar dos anos –, e preza por sua independência financeira. Esse último, 

inclusive, também se mostra presente na matéria da revista ―Veja‖, mas, dessa vez, dizendo 

respeito ao seu então atual casamento: ―Casei com um homem que me trouxe estabilidade 

financeira e emocional. Se eu quisesse, não precisava mais trabalhar. Mas é claro que não vou 

deixar que as oportunidades passem‖. A fim de manter uma certa autonomia financeira 

enquanto não estava em temporada de shows no Brasil, a celebridade ainda trabalhava como 

baby-sitter para outras famílias em Mônaco, país onde vivia no momento da realização da 

reportagem, se mostrando disposta a se despir de seu status como ―estrela‖ em nome de sua 

liberdade aquisitiva.  

Entre todos os temas relativos à vida pessoal de Gretchen e sua imagem pública como 

mulher, dois aparecem com maior frequência nos objetos estudados: seus relacionamentos 

amorosos e sua posição como mãe. A reincidência dessas pautas é tão notável nos discursos 

da artista que consideramos válido reservar uma seção específica para cada uma delas. 

5.1.1. Gretchen nos relacionamentos amorosos 

Durante os seus quarenta anos de carreira, os relacionamentos amorosos de Gretchen 

sempre foram alvo de muita especulação e interesse dos canais midiáticos, sendo, segundo 

ela, representados constantemente de maneira incompatível com a realidade. Sobre sua 

relação com a mídia, ela desabafa ao ―The Noite‖: ―A minha história era contada pela 

imprensa, pelos sites, pelas revistas… Eu falava uma coisa, era publicada outra… Com esse 

livro (a biografia37) eu tive a oportunidade de contar a verdadeira história‖. Ela prossegue 

dizendo que um dos maiores ―mitos‖ envolvendo o seu nome e que continua sendo 

reproduzido pela imprensa é a história de que teria se casado 17 – ou 18, dependendo da fonte 

– vezes. Essa versão foi – e ainda é – tão repetida nos diferentes meios de comunicação que 

acabou se consolidando como verdade no imaginário nacional, tornando-se até motivo de 

piadas na cena pública.  Entretanto, no programa de Danilo Gentili, a celebridade afirmou ter 

                                                
37 ―Gretchen: Uma Biografia Quase não Autorizada‖ (FABRETTI; COUTO, 2015). 
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se casado, oficialmente, ―apenas‖ cinco vezes, um número bem inferior ao que é 

frequentemente divulgado. E completou que a obsessão da imprensa por seus relacionamentos 

é tão absurda que já chegaram a especular que ela estaria namorando ―um tal jovem‖ só 

porque a viram andando de mãos dadas com ele, quando, na verdade, esse homem era o seu 

próprio filho. 

Sobre os relacionamentos que realmente existiram, Gretchen também não demonstra 

uma visão muito positiva: ―Eu fui traída todas as vezes, em todos os meus relacionamentos, 

90%...‖, diz ela ao ―Aqui na Band‖. Quando, inusitadamente, perguntada por que, a artista 

responde: ―Não sei, acho que porque eu viajava muito, porque eu tinha muito trabalho‖. 

Observa-se aqui que a celebridade incorpora ao seu discurso uma certa culpabilização da 

vítima (no caso, ela mesmo), uma mea culpa por algo em que ela foi a parte mais prejudicada 

e sobre o que não tinha controle algum. Ela assume parcela da responsabilidade por uma falha 

alheia e a justifica como sendo consequência do seu próprio sucesso profissional. Onde já 

vimos isso antes? Essa situação é muito semelhante ao exemplo dado por Goffman (2002, p. 

43) em sua obra de 1956, no qual ele discorre sobre os casos de estudantes universitárias que 

suprimiam ―sua inteligência, habilidade e determinação quando na presença dos namorados‖, 

anulando-se para atender às expectativas masculinas.  

Mais de 60 anos após a primeira publicação de ―A Representação do Eu na Vida 

Cotidiana‖, infelizmente ainda vemos mulheres sendo coagidas a responder pelos atos 

condenáveis dos homens que passaram por sua vida, não se permitindo ou se envergonhando 

de seus êxitos pessoais numa vã tentativa de relativizar os erros masculinos, dos quais foram 

as maiores vítimas. Diante da sugestão da apresentadora Silvia Poppovic de que um 

relacionamento aberto poderia ter sido a ―solução para esses problemas‖, Gretchen replica: 

―Eu não sou nem um pouco aberta, pelo contrário, eu sou extremamente tradicional, eu gosto 

das coisas bem certinhas, sou super fiel… Mas eu viajava muito, foi uma época que eu viajei 

muito (...)‖. Novamente, ao dizer ―sou super fiel… Mas eu viajava muito‖, ela dá a entender 

que fidelidade e realizações profissionais são coisas concorrentes, necessitando de um ―mas‖ 

entre elas. Pelas suas experiências, quando se é uma mulher independente, que ―viaja muito‖ 

por causa do trabalho, inevitavelmente a infidelidade do cônjuge também será parte de sua 

realidade. Ela foi traída porque vivia um bom momento na carreira, como se esses dois 

acontecimentos fossem interdependentes e se equilibrassem. Ou seja, ―sorte no jogo, azar no 

amor‖. 
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Por outro lado, também há momentos em que a estrela exibe uma atitude bem menos 

―passiva‖ e ―contrita‖ sobre os seus relacionamentos anteriores. Por exemplo, ela afirma que, 

definitivamente, não perdoa traições, e quando questionada por Poppovic se não sentia ―pena‖ 

dos homens que deliberadamente a traíram – uma outra pergunta que beira ao absurdo –, 

Gretchen responde: ―Pena? Eu? Ele é quem tem que ficar com pena de ter me perdido!‖. Com 

muito bom humor, a celebridade se recusa a sentir ―compaixão‖ por alguém que a enganou e a 

machucou emocionalmente, até porque, ela é A Gretchen, e o azar é de quem ―perde o seu 

amor‖. Mais adiante no programa, ao comentar sobre um outro caso que foi amplamente 

publicizado na época, a personalidade reforça o seu posicionamento anterior, dizendo: ―Ex 

tem que ficar no lugar de ex!‖. Apesar de se sentir parcialmente responsável pela infidelidade 

de seus parceiros românticos, visto que ―viajava muito‖ no período desses acontecimentos, 

todo seu ―accountability‖ quanto aos antigos relacionamentos termina aí. Para ela, essas são 

histórias do passado e que devem permanecer no passado. Ela já seguiu em frente e, como a 

artista mesmo diz, anônimo nenhum é capaz de abalar a força e confiança de Gretchen. 

Essa linha de raciocínio também se mostra presente sempre que vem à tona um dos 

assuntos mais sensíveis de sua vida pessoal: a violência doméstica. Gretchen nunca escondeu 

que, em vários de seus relacionamentos, ela foi vítima de abusos físicos. Inclusive, ela relata 

que um de seus antigos parceiros, pai do seu filho Décio, a impediu por décadas que 

mantivesse contato com o filho, a ameaçando de morte caso a cantora procurasse por ele. 

Somente em 2016, quando Décio já tinha 30 anos de idade e após uma longa cruzada 

envolvendo investigações de detetives por seu paradeiro, que Gretchen conseguiu reencontrar 

o filho e ter a oportunidade de fortalecer os laços entre os dois.  

Atualmente, ela prefere não comentar extensivamente sobre o tema ―violência 

doméstica‖ em suas entrevistas, sendo que, ao quadro do ―Aqui na Band‖, ela se nega a fazer 

qualquer declaração quando o tópico é mencionado. É possível que, nesse caso, tenha sido por 

questões judiciais (o seu processo contra o ex, Cláudio Faria, ainda estava em andamento na 

época). Porém, independente disso, a cantora deixa bem claro ao ―Extra‖ que esse é um 

trauma ―super superado‖, e conclui: ―E é por ter superado que eu consigo ajudar outras 

mulheres‖. Partindo de suas próprias experiências, Gretchen vem se dedicando a dar palestras 

com o objetivo de ajudar outras mulheres que passam ou passaram por situações similares às 

que ela viveu. Ao longo dos anos, a sua luta contra a violência doméstica e feminicídio se 

tornou mais uma das marcas de sua imagem pública, solidificando a sua reputação como 

símbolo do empoderamento feminino no Brasil. 
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5.1.2. A Gretchen mãe 

Como citado no tópico 1.3, Lima (2006, p. 46) afirma que ―não basta observar o que é 

passageiro, fugaz, específico, anormal. É preciso entender as regularidades, o que é habitual, o 

que se repete nas ações e nas palavras, o que compõe a personalidade daquele sujeito, o que 

compõe o caráter‖. Dito isso, é pertinente que dediquemos a devida atenção ao tema que 

aparece com maior regularidade nos objetos analisados e que é repetido em diversas das ações 

e palavras de Gretchen: a maternidade. 

A artista teve, ao todo, oito filhos, sendo que um faleceu no nascimento – o que, 

segundo ela, foi o momento mais difícil de sua vida. Entre os sete filhos restantes, duas foram 

adotadas: Valentina e Jennifer. No quadro do ―Aqui na Band‖ em homenagem à Gretchen, 

ambas enviaram tocantes mensagens para a mãe, que, diante disso, comentou: ―As minhas 

filhas são meu ponto fraco. [...] E vocês colocaram justamente as minhas filhas do coração, 

que eu nunca imaginei que o sentimento de uma adoção fosse tão importante, porque… Eu 

tenho filhos biológicos, e quando eu fui adotar eu achei que não ia gostar igual: ‗ah eu acho 

que vou gostar diferente‘... E, realmente, a gente gosta diferente. A gente gosta muito mais, 

porque a gente quer compensar tudo aquilo que elas não tiveram. A Jennifer eu adotei com 18 

anos, a Valentina com 10 dias, e eu só quero dizer que você que não tem filho pode praticar a 

adoção, que vocês vão saber o que é amor verdadeiro‖. É digno de nota a diferenciação feita 

entre ―mãe biológica‖ e ―mãe adotiva‖ e os sentimentos envolvidos em cada um dos casos: 

Gretchen afirma se sentir ainda ―mais mãe‖ de seus filhos adotivos. É uma fala carregada de 

carinho, afeto e inegável peso político, uma vez que advoga pela causa da adoção – e, até 

mesmo, a adoção de adolescentes e jovens adultos, uma pauta pouco abordada na mídia – ao 

citar o seu próprio exemplo como um incentivo para que outras famílias façam o mesmo. 

Rennée de L‘Estorade, personagem de ―Memórias de Duas Jovens Casadas‖, obra de 

Balzac (1841), é, até hoje, frequentemente referenciada como o ―modelo ideal‖ de 

maternidade a ser seguido, cuja uma das frases mais lembradas é: ―Uma mulher sem filhos é 

uma monstruosidade: nós somos feitas somente para ser mães‖ (BALZAC, 1841 apud 

CORREIA, 1998, p. 369). Pode parecer, à primeira vista, que a categórica declaração da 

personagem só fazia sentido para o contexto em que a história de Rennée de L‘Estorade foi 

lançada, sendo a representação de um imaginário que, ao longo dos dois séculos desde a 

publicação, já foi totalmente ressignificado. Porém Correia (1998), citando Badinter (1980), 

esclarece que, na verdade, nem tudo mudou de 1841 para cá: ―[...] a Maternidade é, ainda 

hoje, um tema sagrado... e a mãe continua, no nosso inconsciente colectivo, a ser identificada 
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com Maria, símbolo do indefectível amor-dedicação‖ (BADINTER, 1980 apud CORREIA, 

1998, p. 365). A autora prossegue, enunciando sobre o papel materno a partir da 

modernidade:  
O séc. XIX é, consequentemente, um importante marco na origem de uma ―nova 
mulher‖: educadora, mãe, criadora da sociedade futura. Passou a esperar-se uma 
quase omnipotência por parte da mulher.  
Cria-se assim à mulher a obrigação de, antes de tudo o mais, ser mãe. 
[...] A nova imagem da mulher ―normal‖ será a da dedicação e do sacrifício, 
características estas que alguns psicanalistas descreviam como pertencendo à 
―natureza‖ da mulher (BADINTER, 1980 apud CORREIA, 1998, p. 368-369). 

Percebemos uma demonstração desse imaginário quando, perguntada pelo jornal 

―Extra‖ sobre o que considerava ser sua maior realização, Gretchen responde diretamente: 

―ser mãe‖. E completa dizendo que o momento mais feliz da sua vida não foi uma conquista 

de seu percurso profissional, mas sim, o nascimento de seus filhos. Mesmo tendo obtido 

sucesso em tantas áreas de atuação distintas e construído uma forte reputação e um 

significativo legado na cultura pop nacional, Maria Odete retorna àquilo que lhe é ―natural‖, 

celebrando, antes de mais nada, o que a ―faz mulher‖: a maternidade. Inclusive, como já 

vimos, a ―Gretchen mãe‖ é constantemente usada como um escudo contra as críticas à 

persona pública da celebridade: ao contrário do que muitos pensam, ela também é uma mãe 

amorosa e abnegada, como qualquer ―mulher normal‖. 

Essa imagem de mãe apaixonada e cuidadosa vem à tona, direta ou indiretamente, 

todas as vezes que o tópico ―família‖ é mencionado pela celebridade, sendo, inclusive, 

protagonista nas cenas em que a face mais vulnerável de Gretchen é exposta às câmeras do 

documentário. Em um dos trechos, a estrela tenta resolver com a servidora local de 

saneamento um problema relativo a uma conta de água. Ela reclama à atendente: ―A minha 

água está cortada, meus filhos estão sem água, e eu paguei a conta desde segunda-feira e 

ninguém foi lá religar‖. Apesar de a cena apresentar o claro objetivo de exibir as dificuldades 

financeiras pelas quais a artista estava passando na época retratada, o que também chama a 

atenção e gera identificação com o espectador é a sua tocante preocupação com a situação dos 

filhos. Gretchen poderia usar uma série de justificativas para validar o seu ponto, mas o que 

realmente importa para ela é que religuem a água de seus filhos. A grande questão não é ela 

estar sem água em casa, mas sim os seus filhos.  

Já em outra passagem, possivelmente a mais comovente do longa, a celebridade 

avalia, entre lágrimas, a sua caminhada política e coloca em perspectiva o ―custo-benefício‖ 

dessa iniciativa: ―Meu filho está fazendo anos hoje, eu não pude olhar pra cara dele. Eu tive 

que abandonar a minha família, eu tive que abandonar tudo por um local onde eu estou vendo 
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que não está tendo resultado. Eu estou acabando com a minha saúde! Não tem condição…‖. 

Com a sua derrota cada vez mais certa, Gretchen se pergunta: valeu a pena? Mais uma vez, 

podemos observar que, entre as prioridades da artista, destaca-se a relação com sua família: o 

que ela mais lamenta é não ter conseguido passar o aniversário do filho ao lado dele e ter se 

afastado dos familiares por algo que ela está ―vendo que não está tendo resultado‖.  

Esses momentos mais ―crus‖, quando Gretchen abre as portas de sua privacidade para 

nós, audiência do filme, são o que dão substância ao seu discurso político, fortemente baseado 

no seu papel como mãe. Quando ela diz para uma das eleitoras: ―Leia o meu projeto… Eu sou 

uma mulher como você, que tem filho como você, e que sabe a diferença do que é a gente ter 

que ficar batalhando aqui para sustentar eles sozinhos‖, essa não é uma declaração rasa e 

vazia de sentido, manifestada com o único objetivo de angariar votos, sem uma verdadeira 

conexão com a realidade da candidata. Gretchen prova para os espectadores que é, sim, uma 

mãe batalhadora e dedicada, e, portanto, não é mero ―oportunismo‖ aliar o seu projeto de 

governo a essa causa e público. Ser mãe é tão – ou mais – parte de sua persona quanto ser 

cantora ou dançarina, e faz todo sentido isso aparecer em seu discurso político. 

Entre os sete filhos da artista, um veio a se tornar quase tão conhecido quanto a mãe, e 

cujo nome foi muito mencionado nos objetos que compõem o nosso corpus: Thammy 

Miranda. Primogênito de Maria Odete, Thammy iniciou sua carreira no início dos anos 2000 

como cantor e dançarino, muitas vezes dividindo o palco com Gretchen. No decorrer dos 

anos, seu sobrenome e a associação com a mãe famosa se tornaram seu único capital 

midiático, sendo mais lembrado como ―filho de Gretchen‖ do que por qualquer realização 

profissional própria. Contudo, Thammy começaria a consolidar o seu nome na mídia e na 

opinião pública, passando a ser ―protagonista de sua própria narrativa‖, quando, em 2014, a 

sua recém assumida identidade de gênero povoou as manchetes do Brasil inteiro: chamadas 

como ―A transformação de Thammy Miranda, que acaba de retirar os seios: de funkeira sexy 

a transexual‖38 e ―‗Não sou mulher, sou transexual‘, dispara Thammy Miranda a seguidora‖39 

se tornaram corriqueiras nos jornais, tabloides e sites de fofoca brasileiros. Thammy não foi o 

primeiro, mas, sem dúvidas, foi um dos maiores casos de exposição pública acerca do tema 

―transexualidade‖ no Brasil, vindo a se tornar um dos rostos mais famosos da luta contra a 
                                                
38 A transformação de Thammy Miranda, que acaba de retirar os seios: de funkeira sexy a transexual. Portal do 
Litoral PB. 14 dez de 2014. Disponível em: <http://www.portaldolitoralpb.com.br/a-transformacao-de-thammy-
miranda-que-acaba-de-retirar-os-seios-de-funkeira-sexy-a-transexual/>. Acesso em: 24 de jun. 2021. 
39 AZEVEDO, Philippe. ‗Não sou mulher, sou transexual‘, dispara Thammy Miranda a seguidora. 
OBSERVATÓRIO DOS FAMOSOS. 2015.  Disponível em: 
<https://observatoriodosfamosos.uol.com.br/noticias/nao-sou-mulher-sou-transexual-dispara-thammy-miranda-a-
seguidora>. Acesso em: 24 de jun. 2021. 
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transfobia no país e agente catalisador de um debate nacional sem precedentes sobre 

identidade de gênero. Desde então, ele se casou, teve filho, e vem construindo uma bem-

sucedida trajetória no meio político, se elegendo vereador pelo PL (Partido Liberal) com 

43.321 votos na eleição municipal de São Paulo em 2020, tornando-se assim o primeiro 

homem transexual a ser eleito para a câmara da cidade40. Contudo, a sua identidade segue 

sendo alvo de muitos questionamentos e ofensas por parte do público brasileiro, o que, por 

extensão, também afeta sua mãe, Gretchen. 

Na entrevista ao ―Extra‖, Gretchen se refere a Thammy como ―um exemplo de amor e 

de coragem‖ e completa: ―dói quando falam de qualquer filho meu, mas do Thammy 

principalmente, porque aí já parte para o preconceito‖. Como mãe – e defensora – de 

Thammy, Gretchen conquistou uma posição de ativista não somente pelos direitos de seu 

filho, mas, por extensão, de todos os membros da comunidade a qual ele pertence, agregando 

o status de ícone LGBTQIA+ à sua imagem pública. Sobre uma declaração de Thammy, na 

qual ele afirmava ter pedido perdão à mãe por sua identidade, Gretchen reitera: ―Thammy não 

tem que pedir desculpa de nada! Nem nenhum filho homossexual, nem transexual, nem 

lésbica, nem nada! Nenhum filho tem que pedir desculpa de nada, as coisas acontecem porque 

têm que acontecer… Thammy nasceu assim!‖. Esse é um posicionamento extremamente 

significativo, sobretudo quando consideramos o contexto do Brasil, que, em 2020, pelo 12º 

ano consecutivo, foi apontado como o país que mais mata transexuais no mundo41, uma 

violência que, muitas vezes, tem início na rejeição pelo próprio berço familiar. 

 O mais admirável sobre essa relação mãe-filho é que Gretchen, em momento algum, 

se coloca como uma mãe à prova de falhas, que sempre compreendeu e reconheceu a 

identidade de gênero de Thammy com facilidade. Ela mesma assume que esse é um processo 

de contínuo crescimento e aprendizado, e que ainda há muito espaço para aprimorar: ―Foi 

difícil entender que a minha linda menina era um homem, mas nunca fiquei brava por isso. O 

que me doeu foi a mentira dele. Quando Thammy era mais nova, eu desconfiava que ela 

namorava uma garota da minha produção, mas sempre negou. Odeio mentira, sou pior do que 

detetive. [...] Meu filho me ensinou muito. Com ele aprendi que não é preciso ter um pênis 

para ser homem‖, reflete a artista para as páginas da ―Veja Rio‖.  

                                                
40 CARVALHO, Ketryn. Thammy Miranda é eleito em SP e se emociona com vitória. Observatório G. Dez de 
2020. Disponível em: <https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/thammy-miranda-e-eleito-em-sp-e-se-
emociona-com-vitoria>. Acesso em: 25 de jun. 2021. 
 
41 JUSTO, Gabriel. Pelo 12º ano consecutivo, Brasil é país que mais mata transexuais no mundo. EXAME. 19 
nov de 2020. Disponível em: <https://exame.com/brasil/pelo-12o-ano-consecutivo-brasil-e-pais-que-mais-mata-
transexuais-no-mundo/>. Acesso em: 25 de jun. 2021. 
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Gretchen se mostra, assim, uma mãe amorosa e acolhedora, mas que não está imune a 

erros e preconceitos. Ela é uma mãe humana, que não sabe tudo, mas que está disposta a 

aprender. Essa imagem que, a olhares menos atentos e mais conservadores, pode soar 

contradizente à reputação que a estrela construiu – ―mas uma mulher tão livre de pudores, tão 

‗desbocada‘, pode ser uma mãe tão afetuosa?‖ –, é, na verdade, mais uma confirmação da 

consolidada persona pública de Gretchen: uma mulher que se posiciona por aquilo em que 

acredita, mesmo que isso fira os frágeis ―padrões morais‖ de parcela da audiência. Como a 

própria Maria Odete dá a entender, antes de ser celebridade, ela é mãe. E, diga-se de 

passagem, uma mãe muito orgulhosa e protetora: ―Não venham falar dos meus filhos, que o 

negócio vai ficar feio!‖, comenta ao ―Aqui na Band‖. 

 

5.2. A Gretchen estrela 

 ―A Gretchen, mulher. Cantora!‖.  É assim que Gretchen se identifica por telefone a 

uma atendente da empresa servidora de saneamento no estado de Pernambuco. Nessa cena de 

―Gretchen Filme Estrada‖, a celebridade dispensa a necessidade de apresentar o seu nome 

completo, seu RG ou CPF: o nome ―Gretchen‖, seguido do aposto ―cantora‖, já cumprem com 

o propósito de identificar quem está do outro lado da linha. Nada mais precisa ser 

acrescentado. Mesmo que no ―vale de sua carreira‖, trabalhando como atração de circos 

localizados em espaços rurais, Gretchen ainda é reconhecida – e se reconhece – como uma 

estrela. Não como ―uma cantora‖, mas a cantora que outrora brilhara nos palcos mais 

importantes do país.  

Essa autoconsciência sobre o seu status no imaginário nacional aparece por diversas 

vezes nas falas e ações da então candidata à prefeitura da Ilha de Itamaracá, que chega, 

inclusive, a sugerir que a sua empreitada política é uma ―aventura‖ que ela está trilhando 

unicamente por amor à cidade e ao seu povo, já que ―não precisava disso‖ e ―podia ter 

continuado muito bem do jeito que estava‖, na sua carreira. Além disso, a celebridade baseia 

todo o potencial de sua campanha somente no poder de sua persona pública, afirmando sobre 

um dos comícios que faria: ―Mesmo que não tenha nada, tem eu! Tem eu, acabou! Eu sou o 

evento!‖. Parece beirar a arrogância e ―estrelismo‖, mas, na verdade, é uma declaração bem 

realista: a sua coligação partidária é pequena e sem grande expressão política na região, e a 

sua equipe não tem recursos nem para os artigos básicos de uma campanha eleitoral – ela 

própria diz que ―dança ‗Piripipi‘ no final de semana, chega na segunda… Acaba o dinheiro!‖, 
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referindo-se às evidentes dificuldades financeiras presentes em sua candidatura. Gretchen não 

está mentindo quando afirma que seriam o seu nome e fama os responsáveis por movimentar 

o apoio do eleitorado, visto que esses constituem o único diferencial que a sua chapa ostenta 

em comparação com as outras. Os adversários tinham dinheiro, apoio de grandes partidos e 

tradição na região, mas o seu time tinha Gretchen. 

Já na entrevista ao ―Extra‖, essa autopercepção sobre a sua posição como uma estrela 

única no firmamento brasileiro fica mais uma vez evidente quando a celebridade afirma que 

seu bumbum é ―patrimônio nacional‖ e responde, categoricamente, que não possui 

―sucessoras‖. Gretchen se refere com orgulho a esse seu famoso atributo que lhe conferiu o 

título de ―rainha do rebolado‖ – ela diz, mais de uma vez nos objetos pesquisados, que seu 

bumbum é ―todo natural‖ e afirma vaidosamente que é a única parte do seu corpo em que 

―nunca mexeu, é só pilates‖ – e confirma que desconhece competição: Gretchen só há uma.  

Novamente, os posicionamentos da artista podem ser lidos como um ―orgulho 

exacerbado‖ ou ―narcisismo‖, mas é interessante notarmos como ela resiste a essa demanda 

constante da mídia por novos rostos, por substitutas e ―sucessoras‖, principalmente no caso 

das mulheres. Não se pergunta com a mesma frequência quem são os ―sucessores‖ de Roberto 

Carlos ou Silvio Santos, por exemplo. Eles estão vivos, na ativa e boa parte do público 

concorda que eles têm um legado consolidado, próprio, deixando uma marca na cultura 

nacional que é impossível de ser igualmente reproduzida por outra pessoa. Haverá outros 

vocalistas e apresentadores de TV que também serão populares e aclamados, mas não haverá 

outros Roberto‘s e Silvio‘s. Da mesma forma, Gretchen insiste que sua reputação não pode 

ser igualada: haverá outras dançarinas, cantoras, sex symbols e memes, mas não haverá outra 

Gretchen. 

Como já pontuamos no início deste tópico, o star quality de Gretchen não aparece 

somente quando ela está vivendo os seus momentos de maior exposição midiática ou os 

períodos considerados ―auges‖ da sua carreira. No documentário, enquanto apresenta em 

circos de chão de terra para plateias quase vazias, a energia e o magnetismo da celebridade 

ainda estão lá, como se estivesse realizando um show para uma arena lotada. Não há palco 

pequeno demais que não seja digno de sua total entrega: como a estrela mesmo diz, ela é, 

antes de qualquer outra coisa, a ―cantora do povão‖, e faz valer esse título por onde quer que 

passe. Mesmo quando ocorrem problemas técnicos, típicos dos desgastados aparelhos de som 

dos locais onde performa, Gretchen cumpre com o compromisso de entreter o seu público: ―O 
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CD está cansado de cantar…‖, brinca ela. Apesar do óbvio constrangimento, a artista não tira 

o sorriso do rosto e transborda simpatia, fazendo jus ao seu status célebre. 

 
Figura 01 - Frame de cena de Gretchen se apresentando em circo. Exibido em ―Gretchen Filme Estrada‖ (2010). 

 
Fonte: GRETCHEN FILME ESTRADA. 2010. Disponível em: <https://br.in-edit.org/programa-

2018/gretchen-filme-estrada/>. Acesso em: 09 de ago. 2021. 

 

Mas é claro que, ao olhar para trás, são os grandes marcos de sua trajetória que 

Gretchen lembra com mais carinho: também na entrevista ao ―Extra‖, a cantora declara que 

considera o encontro com a cantora norte-americana Katy Perry, em 2017, o seu momento de 

maior sucesso. Ela reconhece que essa oportunidade só foi possível diante do engajamento 

dos seguidores na disseminação de seus memes, fazendo-os chegar aos quatro cantos do 

mundo: ―Devo muito aos meus fãs da Internet, ao meu público gay, que eu amo de paixão…‖, 

diz ao ―Aqui na Band‖.  

Hoje, Gretchen comenta sobre os memes com orgulho, sabendo do papel que eles 

tiveram e ainda têm na renovação de sua imagem pública e em sua bem-sucedida reconquista 

dos olhares midiáticos, apoiada por um recorte etário que, antes, dificilmente faria parte de 

sua comunidade de fãs. Porém, nem sempre a sua relação com os memes foi amigável. À 

matéria da ―Época‖, ela comenta: ―Até eu entender o que era essa linguagem, foi muito 

complicado. Achava que estavam usando minha imagem sem minha autorização e 

pejorativamente. Mas com o tempo acabei achando muito engraçado. Compartilho meus 

próprios memes‖.  
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Essa reação inicial de rejeição aos memes pode ser explicada, entre outros motivos, 

por uma questão geracional: os chamados "millennials‖ e ―geração Z‖42, que já nasceram 

durante a difusão da Internet e, desde cedo, desenvolveram uma relação próxima com as 

tecnologias digitais, estão acostumados e familiarizados com o tipo de linguagem 

materializada pelos memes. Eles usam essa ―forma comunicacional‖ no dia a dia e, 

geralmente, são os próprios criadores desses conteúdos. Por isso, possuem uma maior 

facilidade em diferenciar – e definir – o que é um humor saudável do que é ofensivo e 

desrespeitoso. Já para Gretchen, nascida no fim da década de 1950, muito antes de qualquer 

conversa pública sobre o tema ―Internet‖, essa associação não é tão óbvia. Inicialmente, ela 

via os memes como sátiras detratoras de sua persona, e não promotoras, como ela viria a 

perceber no futuro. Mas, ao entender as dinâmicas e ―intenções‖ por trás da produção e 

viralização dos memes, a estrela soube incorporá-los com sucesso à sua imagem pública – 

atualmente, ela é amplamente reconhecida, ainda que por diferentes públicos, tanto como a 

―rainha do rebolado‖ quanto como a ―rainha dos memes‖ – e usá-los a seu favor, fortalecendo 

a ―marca Gretchen‖ inclusive a níveis internacionais. 

No entanto, não é de todos os aspectos de sua carreira que Gretchen se orgulha e fala 

com admiração. Nas entrevistas ao ―The Noite‖ e ―Extra‖, houve um assunto sobre o qual ela 

se recusou, veementemente, a comentar: os ensaios nus43 e a passagem pela indústria 

pornográfica. Apesar da insistência do apresentador Danilo Gentilli, a artista se negou a dar 

qualquer declaração sobre a sua participação em filmes eróticos e se mostrou extremamente 

desconfortável quando o tema foi abordado – mesmo esse sendo um dos tópicos tratados em 

sua biografia, cuja divulgação era o objetivo central da entrevista. Ao jornal ―Extra‖, ela foi 

ainda mais direta: quando perguntada sobre os ensaios nu, ela diz que isso é algo sobre o que 

não quer comentar. E, em seguida, quando questionada sobre ―o que a tira do sério‖, ela 

responde, entre gargalhadas: ―Perguntas como essa aí‖, se referindo à pergunta anterior.  

Entre as décadas de 1980 e 2000, posar nua para capas de revistas como ―Playboy‖, 

―Hunter‖ e ―Sexy‖ era muito comum entre as celebridades femininas do Brasil: de Juliana 

Paes a Elba Ramalho, Betty Faria a Adriane Galisteu, diversas personalidades femininas, de 

diferentes campos de atuação e com algum grau de fama, protagonizaram ensaios nu para as 

                                                
42 O instituto de pesquisa Pew Research Center classifica como millennials, ou Geração Y, os nascidos entre 
1980 e 1994. Já a Geração Z é a definição sociológica para pessoas nascidas entre 1995 a 2010. 
 
43 Gretchen posou nua pela primeira vez para a revista ―Status‖, em 1979. Nos anos seguintes, ela voltou a tirar a 
roupa para as lentes de diversas revistas masculinas brasileiras, incluindo a ―Homem‖ (1981), ―Hunter‖ 
(participou de três edições especiais entre 1984 e 1985) e ―Sexy‖ (1999 e 2000). Em 2003, aos 44 anos e grávida 
de sua sexta filha, Giulia, Gretchen protagonizou mais um controverso ensaio nu para a revista "Hunter". 
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lentes dessas revistas. Houve uma época em que isso era quase ―cultural‖ entre as 

―subcelebridades‖, ou ―celetoides‖ (ROJEK, 2001), brasileiras: era comum as mulheres 

participantes das primeiras edições do ―Big Brother Brasil‖ já saírem do reality show com um 

contrato assinado com a ―Playboy‖, visando a estender por mais alguns dias a sua exposição 

na mídia. Mas, apesar de terem feito muito sucesso entre o público masculino, a ―época de 

ouro‖ dessas publicações chegou ao fim – a última edição da ―Playboy‖ brasileira, por 

exemplo, foi lançada em dezembro de 2017 –, devido a uma série de polêmicas, protestos de 

grupos feministas e aumento do consumo de conteúdos eróticos gratuitos pela Internet. 

Diante disso, Gretchen salienta – não através de palavras, mas de um incômodo 

silêncio – que essas fases de sua carreira ficaram no passado e que não são mais consonantes 

com a imagem pública que ela vem desenvolvendo nos últimos anos – mãe dedicada e ícone 

do empoderamento feminino. Não afirmamos que essas são imagens impossíveis de coexistir 

ou que se anulam entre si, mas a recusa de fazer qualquer comentário a respeito mostra 

claramente que esses temas provocam grande constrangimento na celebridade, mesmo ela 

sendo um dos maiores símbolos sexuais da história do Brasil e conhecida por apresentar uma 

relação consideravelmente ―liberal‖ com a sua sexualidade e seu corpo. Para ela, esses 

momentos de sua trajetória não merecem nem mesmo uma única menção, devendo 

permanecer em um completo obscurantismo, na esperança de que, um dia, as pessoas se 

esquecerão disso. Os ensaios nu e atuações pornográficas são, inevitavelmente, parte da 

reputação da ―Gretchen estrela‖, mas compõem uma face que a artista se empenha em 

esconder no ―fundo‖, um fragmento de sua persona da qual ela se arrepende profundamente, 

como dá a entender na entrevista ao ―Extra‖ (quando perguntada sobre o seu maior 

arrependimento, Gretchen fica séria, dá uma pausa e responde: ―Olha, prefiro não comentar‖). 

 

5.3. Gretchen x Maria Odete: tensionamentos e acordos 

Como já foi discutido, a celebridade desenha uma bem definida linha que separa 

―Gretchen‖ e ―Maria Odete‖, vida pública e vida pessoal, em diversos trechos dos objetos 

analisados. No decorrer do documentário, essa divisão não está somente nas falas da artista, 

mas é caracterizada até mesmo por aspectos visuais: cada uma das ―duas Gretchens‖ ostenta 

uma construção de fachada (GOFFMAN, 2002) própria, com direito a cenários, figurinos e 

até trilhas sonoras distintas. Quando está realizando seus shows em circos decadentes no 

interior de Pernambuco, entra em cena a ―Gretchen artista‖, de roupas justas e curtas, 
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performando coreografias insinuantes – para uma plateia majoritariamente composta por 

crianças – enquanto dubla suas três canções de maior sucesso, com letras carregadas de teor 

sexual. Contudo, quando está nos palanques dos comícios de seu partido, na estação de rádio 

da cidade ou visitando os eleitores em seus lares, a ―Gretchen cidadã‖ toma o controle da 

fachada, vestindo roupas discretas e sóbrias, às vezes, até descalça, e com uma música 

evangélica ao fundo. Destacando essa ruptura entre as duas personas, ela diz para seu 

eleitorado: ―E se eu for eleita prefeita de Itamaracá, a Gretchen vai ficar só no imaginário de 

vocês‖, mais uma vez se referindo a essa ―outra Gretchen‖ na terceira pessoa. 

É fundamental evidenciarmos o papel da religião nessas construções de fachadas que 

diferem ―Gretchen cidadã‖ e ―Gretchen personagem‖. De acordo com o Censo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 201044, ano de lançamento do 

documentário e apenas dois anos após a corrida política de Gretchen, cerca de 42,3 milhões de 

brasileiros se denominavam evangélicos, representando 22,2% da população nacional. Desde 

então, esses números só vêm crescendo45 e ganhando cada vez mais protagonismo no meio 

político brasileiro: nas últimas eleições para os mais diferentes cargos públicos pelo país 

afora, denominações religiosas – principalmente, a evangélica – se provaram um poderoso 

capital político (MACHADO, 2018). Os candidatos, muitas vezes, recorrem a essas 

identificações como se elas, por si só, já fossem provas de sua ética e moral como pessoa, seu 

caráter e defesa pelos ―bons valores‖ e certas agendas, constituindo, nos últimos anos, um 

abstrato ―projeto de governo‖. 

Em 2008, antes de esse movimento tomar as proporções que hoje observamos, 

Gretchen e seus consultores políticos já sabiam da força que isso poderia ter para a sua 

candidatura, principalmente no seu caso em particular. Ela discursa, com uma música 

evangélica ao fundo compondo a cena, em certa passagem de ―Gretchen Filme Estrada‖: 

―Apesar de todo mundo falar da minha vida particular, eu sou evangélica, graças a Deus. E 

todas as pessoas que são evangélicas, no decorrer da vida dela, ela acaba se desviando. E hoje 

eu sou uma pessoa de Jesus, e eu sou a enviada dele para ser a prefeita de Itamaracá. Ele já 

                                                
44 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico de 2010. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso em: 18 de 
jun. 2021. 
 
45 Em 2020, o Instituto de Pesquisa Datafolha publicou uma nova pesquisa, informando que os evangélicos 
representariam 31% da população brasileira, equivalendo a 65,4 milhões de pessoas.  
 

50% dos brasileiros são católicos, 31%, evangélicos e 10% não têm religião, diz Datafolha. G1 Globo. 13 jan de 
2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-
31percent-evangelicos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml>. Acesso em: 18 de jun. 2021.  
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me deu a declaração da vitória, gente… [...] O meu Deus, o meu pai decidiu e eu estou aqui 

pra cumprir o que ele manda, porque o que ele manda, eu obedeço. [...] Eu estou aqui, em 

nome de Deus, em nome de Jesus, cuidando de vocês, se vocês quiserem, a partir do dia 05‖. 

Em outro momento do longa, ela aparece em um culto evangélico proclamando louvores e 

orações por sua candidatura, com o apoio de um líder religioso local. 

 
Figura 02 - Frame de cena de Gretchen em culto religioso, exibida em ―Gretchen Filme Estrada‖ (2010). 

 
Fonte: Cena retirada do filme ―GRETCHEN FILME ESTRADA (2010)‖. Acesso em: 09 de ago. 2021. 

 

Novamente, a midiatização acerca do que ela, paradoxalmente, chama de ―vida 

particular‖ se mostra um aspecto prejudicial para a sua campanha. Diante disso, a celebridade 

recorre à sua ―relação com Deus‖ e sua religiosidade para sustentar a imagem ―honrada‖ e 

―moral‖ da Maria Odete, em contraposição àquela Gretchen que está presente no imaginário 

nacional – considerada, por seus adversários e parte do eleitorado, menos ―digna‖ de um 

cargo público. Para reforçar o seu apelo, ela se autointitula como a ―enviada de Jesus para ser 

prefeita de Itamaracá‖, a detentora do direito divino ao cargo e a única capaz de ―salvar a 

cidade‖. Essa narrativa do ―herói messiânico‖ permanece sendo amplamente utilizada no 

contexto político atual46 e se provando, vez após vez, eficaz, devido à sua capacidade de gerar 

identificações com os públicos – principalmente o cristão. Tal narrativa parece convencê-los 

de que a personalidade em questão carrega um caráter quase ―santo‖ e ―imaculado‖ – 

                                                
46 Bolsonaro publica vídeo de pastor dizendo que ele foi "escolhido por Deus". EXAME. 19 de mai de 2019. 
Disponível em: <https://exame.com/brasil/bolsonaro-publica-video-de-pastor-dizendo-que-ele-foi-escolhido-por-
deus/>. Acesso em: 18 de jun. 2021. 
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representado, neste caso, pela ―Gretchen cidadã‖, ―irmã de fé‖ –, em oposição à natural 

condição ―carnal‖ e ―pecadora‖ do ser humano – a ―Gretchen figura pública‖, que ―no 

decorrer da vida dela, acabou se desviando‖, mas que está em busca de sua redenção. 

O uso da religiosidade por figuras públicas como uma tentativa de afastamento de 

aspectos de sua imagem que não lhes convém mais não é algo incomum. Em tempos recentes, 

nós acompanhamos a ―conversão‖ de Andressa Urach à fé evangélica sendo representada à 

exaustão como uma ―redenção dos pecados passados‖ da celebridade: Urach conquistou 

notoriedade em 2012 ao se tornar vice-campeã do Miss Bumbum e, posteriormente, por sua 

emblemática passagem pelo reality show da Record TV ―A Fazenda 6‖, veiculado pela 

Record TV. Nesses dois momentos, a imagem pública de Andressa Urach ficara muito 

marcada pela sexualização de seu corpo e por sua personalidade ―desbocada‖ e sem pudores, 

que também fez dela um dos alvos preferidos dos produtores de memes. Já a partir de 2014, 

após passar dias internada entre a vida e a morte por causa de uma inflamação nas coxas, 

decorrente de intervenções plástico-cirúrgicas anteriores, o Brasil passa a conhecer a ―nova 

Andressa‖: mulher evangélica, dona de casa, mãe de família e orgulhosa de seus ideais e 

valores conservadores. Pesquisadora da trajetória midiática de Andressa Urach, Afonso 

(2019) discorre: 
Este foi um ponto de virada na vida de Andressa, enquanto celebridade e sujeito. 
Sua conversão religiosa desencadeou uma série de mudanças tanto no âmbito 
privado quanto no âmbito público. Ela retirou os apliques do cabelo, removeu 
tatuagens, transformou seu armário e se reconciliou com o ex-marido e pai de seu 
filho. Todos esses acontecimentos de sua vida pessoal foram relatados pela mídia 
especializada e/ou expostos em suas redes sociais. 
A conversão religiosa de Andressa gerou uma transformação na sua forma de ser e 
estar no mundo, o que, por conseguinte, reconfigurou a sua performance pública 
(AFONSO, 2019, p. 55). 

Assim como Urach, Gretchen também compõe a fachada da sua ―persona cidadã‖, em 

contraposição à imagem da ―Gretchen da televisão‖, através da união entre discurso religioso, 

elementos visuais mais ―comportados‖ e constante ênfase no seu papel como mãe, num 

esforço de reconfigurar a sua performance pública. A propósito, a ―rainha dos memes‖ 

comenta ao ―The Noite‖, anos após os acontecimentos retratados no documentário, sobre a 

sua participação na peça ―Paixão de Cristo‖ na cidade de Bom Jesus, no Piauí. Nela, a 

celebridade interpretou Maria Madalena, uma personagem bíblica com um arco muito 

semelhante ao que Gretchen tentou desenvolver durante sua caminhada política: uma mulher 

―pecadora‖ e conhecida por suas atitudes ―moralmente condenáveis‖, mas que se arrepende 

do seu passado e, diante disso, é abençoada por Deus, tornando-se uma das discípulas mais 

fervorosas de Jesus. 
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Mas, por que estamos chamando isso de ―fachada‖? A ―Gretchen evangélica e 

religiosa‖ não poderia ser, simplesmente, a ―forma genuína‖ de Maria Odete? Uma versão da 

celebridade que estava ―escondida no fundo‖ por décadas, mas que finalmente veio à tona 

naquele momento específico? Ainda durante a sua entrevista ao ―The Noite‖, quando 

perguntada sobre sua espiritualidade, Gretchen afirma não ser uma religiosa fervorosa. Já à 

publicação do jornal ―Extra‖, ela declara ter uma relação íntima e muito própria com a figura 

de ―Deus‖, mas sem dar mais detalhes sobre esse assunto. Em momento algum, ela cita 

denominações ou referências mais precisas à sua religiosidade – como faz no discurso político 

citado – e, entre os sete objetos analisados, essas são as únicas ocasiões em que o tema é 

abordado. O que também corrobora essa hipótese de que esses momentos durante sua 

campanha política faziam parte de uma estratégica composição de fachada é o fato de a estrela 

ler essas palavras em um papel avulso, sem espontaneidade e de maneira evidentemente 

ensaiada, como parte da agenda de seus consultores políticos e um meio para um fim (a sua 

vitória na eleição). É interessante pensarmos que, ao tentar se distanciar do que ela chama de 

―Gretchen personagem‖ e ―Gretchen da televisão‖, a artista acaba desenvolvendo uma outra 

personagem, que, no decorrer de décadas de exposição midiática, viria a se provar uma 

fachada momentânea, efêmera, desprovida de uma conexão mais profunda com a persona 

―Maria Odete‖. 

Todavia, as relações ―Gretchen x Maria Odete‖ não estão sustentadas somente sobre 

esses confrontos e tensionamentos, mas também sobre uma série de acordos e negociações. 

Apesar de a estrela expressar que sua campanha é ―de pés no chão‖, ―subindo as ladeiras do 

mesmo jeito que começou seu percurso biográfico‖, equivalendo suas experiências pessoais 

às dos seus eleitores, ela sabe que tem em mãos um trunfo que os outros candidatos não 

possuem: seu status como celebridade. Ao mesmo tempo em que tenta se afastar de certas 

faces de sua consolidada imagem pública como artista, Gretchen recorre a essa mesma 

imagem quando lhe é conveniente: ―Aconteça o que acontecer, na segunda-feira, a mídia de 

Itamaracá sou eu! Sou eu que vou dizer pro Brasil o que aconteceu aqui. [...] Eu não venho 

aqui fazer show não, eu já sou uma artista! Gostem ou não gostem, eu seja prefeita ou não, eu 

sempre vou ser a Gretchen conhecida nacionalmente e amada pelo Brasil. Sempre! Ninguém 

vai tirar isso de mim!‖. Esse ultimato dado pela candidata poucos dias antes da eleição resume 

perfeitamente a sua principal proposta de governo: trazer visibilidade para a Ilha de Itamaracá 

através do seu nome na mídia. Na passagem, ela sugere que a cidade tem muito mais a ganhar 

com a sua vitória do que ela própria, visto que, se por um lado, ela já tem uma cristalizada 
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reputação como artista ―conhecida nacionalmente e amada pelo Brasil‖ e não precisa desse 

cargo político, por outro, o município pode se beneficiar muito desse alcance midiático e do 

seu famoso legado como mulher disruptiva47 caso ela seja eleita. 

 Em outra cena do filme, a personalidade anuncia: ―Muita gente falou da minha 

candidatura... Disse que eu estava precisando aparecer. Eu acho que se tem alguém que 

aparece nessa mídia, sou eu. Vocês acham que eu, sendo quem eu sou, depois de 30 anos de 

carreira, precisava estar aqui falando com vocês e mentindo para vocês? Eu não preciso disso! 

Eu não preciso de poder, porque com o meu nome eu entro em qualquer lugar do Brasil, eu 

falo com o presidente, eu falo com todos os senadores, porque eu sou a Gretchen! Porque 

esses 30 anos de trabalho deram esse nome que eu tenho e que eu não tenho vergonha de 

ter!‖. É possível observar que, nesse trecho, a ―Gretchen da televisão‖ é uma aliada da 

―Gretchen cidadã‖, uma promotora, e não uma detratora como foi colocada em outros 

momentos: aqui, ela tem orgulho, e não vergonha, do nome que carrega e do poder que o 

acompanha. O fato de ela ser A Gretchen funciona tanto como uma garantia da veracidade do 

seu discurso – por que alguém como ela, com 30 anos de carreira consolidada, precisaria 

mentir para o seu público? – quanto como uma notável vantagem competitiva – com o seu 

nome, ela tem acesso aberto às maiores lideranças e autoridades do país, podendo, dessa 

forma, levar as demandas da cidade para aqueles que são realmente capazes de solucioná-las. 

 

Figura 03 - Frame de cena de Gretchen em comício político, ao lado de sua então vice, Anne.  

 
Fonte: Cena retirada do filme ―GRETCHEN FILME ESTRADA‖ (2010).48 Acesso em: 09 ago de 2021. 

                                                
47 Gretchen pergunta, em outra passagem do filme: ―Eu já fui pioneira de tanta coisa, por que eu não 
vou ser a pioneira de fazer uma cidade mudar?‖. 

Documento  (0949179)         SEI 23072.244897/2021-76 / pg. 82



67 
 

Durante o debate eleitoral entre os candidatos à prefeitura da Ilha de Itamaracá, 

Gretchen mais uma vez sustenta o seu projeto de governo sobre a sua reputação e potencial 

midiático: ―Sei que no dia 05 de outubro, eu prefeita, todos os olhares da sociedade 

econômica e política do país estarão voltados para Itamaracá. Queremos publicidade e mídia 

nas revistas, jornais e TV para divulgar as nossas belezas e as nossas necessidades, e mostrar 

para todos como vamos nos transformar‖. Esse é o acordo de paz entre as ―duas Gretchens‖: a 

Maria Odete, de roupas comportadas e falas ensaiadas, reconhece que a sua vitória depende 

do alcance que o nome Gretchen possui, e a ―Gretchen da televisão‖, por sua vez, necessita da 

imagem renovada construída pela Maria Odete ―cidadã estudada, mãe dedicada e evangélica‖ 

para se defender dos ataques de seus adversários. As duas faces da mesma moeda concordam, 

nesse momento, que uma não existe sem a outra e que ambas, juntas, são o que compõem a 

imagem pública e reputação da celebridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
48 10 vezes em que Gretchen surpreendeu em sua trajetória profissional. BOL. 04 de jul 2017. Disponível em: 
<https://www.bol.uol.com.br/listas/10-vezes-em-que-gretchen-surpreendeu-em-sua-trajetoria-profissional.htm>. 
Acesso em: 09 de ago. 2021.  
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6. AÇÕES E DISCURSOS DE GRETCHEN: A CELEBRIDADE 

PELOS OUTROS 

 

“Gretchen é uma brasileira tão real, que parece inventada.” 

―Gretchen Filme Estrada‖ (2010), de Paschoal Samora e Eliane Brum 

 

Por ser uma celebridade, cuja vida se desenrola, em grande medida, diante dos olhares 

coletivos, o que percebemos como imagem pública de Gretchen tem grande participação da 

alteridade, sendo construída nesse local de disputas entre a estrela e seus públicos. As 

imagens públicas não são fixas e inertes, mas sim, concepções mutáveis, elementos cognitivos 

(LIMA, 2018) sujeitos às interpretações, questionamentos e distorções da esfera pública: o 

que nós reconhecemos como a face pública de Gretchen é atravessado por uma série de 

dinâmicas e representações que ultrapassam a celebridade em si. Mendonça (2012), destaca: 
Convém lembrar que a representação não é neutra, é preciso compreendê-la tanto a 
partir da posição que os indivíduos ocupam em seu meio social e cultural quanto das 
políticas de visibilidade que os media adotam e que são, simultaneamente, políticas 
de invisibilidade, posto que implicam escolhas sobre o que vai ser mostrado e como 
(MENDONÇA, 2012, p. 69). 

Dito isso, quando pensamos na reputação em torno do nome ―Gretchen‖ acionamos, 

sim, as declarações e ações da própria artista, mas também as representações e 

enquadramentos da mídia, os comentários de anônimos em redes sociais digitais, o que outros 

famosos dizem sobre a personalidade e o que as pessoas de nosso convívio reproduzem no dia 

a dia quando o assunto é a ―rainha do rebolado‖. Neste capítulo, vamos atentar a este ―polo‖ 

da composição de imagem pública da celebridade: os seus públicos. Em outras palavras, o 

―outro‖. 

 

6.1. ―Mais uma Maria entre tantas outras‖: embates e negociações entre ―vida pública‖ 

e ―vida privada‖ de Gretchen 

 Após listar certos marcos do repertório profissional e aspectos da imagem pública de 

Gretchen, o programa de TV ―Aqui na Band‖ provoca: ―Essa é a Gretchen que todo mundo 

conhece. Mas, e a Maria Odete de Brito Miranda? Quem é a mulher, a companheira, a mãe 

por trás desse fenômeno no Brasil inteiro?‖. Novamente, é pintada uma separação entre a 

―Gretchen que todo mundo conhece‖ e a ―Maria Odete de Brito Miranda‖. Diante disso, o 
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programa nos convida a conhecer ―a mulher por trás do fenômeno‖, a acessar o ―fundo‖ de 

Gretchen, composto por sua imagem como mulher, companheira e mãe. Quem optasse por 

assistir àquela edição do ―Aqui na Band‖ teria a ―oportunidade única‖ de visitar a face – 

presumivelmente – privada da celebridade, a qual, segundo o produto, poucos conhecem.  

Para sustentar essa versão, o ―Aqui na Band‖ aciona os depoimentos de algumas 

pessoas do convívio íntimo de Gretchen, aquelas que realmente poderiam comentar com 

propriedade sobre essa ―Maria Odete de Brito Miranda‖ que o público, supostamente, não 

conhece. Notavelmente, a primeira convidada também é uma figura pública: Sula Miranda, 

cantora e irmã de Gretchen. Sula traçou uma trajetória profissional bastante diferente da irmã: 

ela se aventurou no sertanejo e gospel, gêneros musicais bem distintos dos que popularizaram 

Gretchen e As Melindrosas, grupo do qual também fez parte. Além disso, sua vida pessoal 

também tomou outros rumos: hoje, a artista é conhecida pelos posicionamentos conservadores 

alinhados à sua – bem midiatizada – fé evangélica, os quais, às vezes, se mostram 

confrontantes aos de sua irmã49. Entretanto, os percursos das duas também têm vários pontos 

em comum: além de compartilharem a mesma origem, é claro, ambas se destacaram em 

gêneros musicais dominados por interesses masculinos e, assim como Gretchen, Sula também 

já se pronunciou – apesar de preferir não tocar muito no assunto – sobre o comportamento 

violento do primeiro marido, o empresário Luís Flávio Rocha50. 

Sobre Gretchen, a sertaneja declara ao ―Aqui na Band‖: ―Ela (Gretchen) sempre foi a 

líder. Então, ela que ensinou a tocar violão, ela que ensinou a dançar, ela que ensinou a cantar, 

de uma certa forma. Na verdade, ela que colocou todo mundo nesse caminho artístico. [...] Ela 

que comandava, então, com certeza, ela fez toda a diferença. Virou uma referência para nós‖. 

Diante do que foi apresentado no parágrafo anterior, é importante sublinhar que Sula Miranda 

continua reconhecendo a irmã como uma ―referência‖. Apesar das diferenças entre os 

percursos pessoais e profissionais das duas, com ambas tendo encontrado sucesso em nichos 

diametralmente opostos e tendo consolidado imagens públicas bem distintas, Sula confessa 

que Gretchen ―virou uma referência‖ para ela e alguém que, desde seus primeiros passos no 

meio artístico, sempre considerou como uma ―líder‖, uma mentora. 

                                                
49 Evangélica, Sula Miranda revela que está há 14 anos sem sexo: ‗Quero compromisso‘. ISTOÉ Gente. 06 jun 
de 2021. Disponível em: <https://istoe.com.br/evangelica-sula-miranda-revela-que-esta-ha-14-anos-sem-sexo-
quero-compromisso/>. Acesso em: 21 de jul. 2021.  
50 Luis Flávio Rocha também era alcoólatra e, após uma briga com Sula por causa de ciúmes, ele se matou com 
um tiro na testa, em 1990.  
CASOS FAMOSOS. ESTADÃO. 26 nov de 2007. Disponível em: 
<https://emais.estadao.com.br/noticias/geral,casos-famosos,85884>. Acesso em: 28 de jul. 2021.  
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Ainda na homenagem do ―Aqui na Band‖ à ―rainha do rebolado‖, é dito: ―Realizada 

profissionalmente, foi a vez de cuidar da vida pessoal: Maria Odete casou-se 5 vezes, teve 8 

filhos – 2 adotivos e 6 biológicos –, mas um deles, Rafael, acabou falecendo durante o parto‖. 

Percebe-se que, aqui, é feita uma clara oposição entre vida profissional e vida pessoal: 

somente depois de ter se ―realizado profissionalmente‖, ―foi a vez‖ de Gretchen ―cuidar da 

vida pessoal‖. Uma mulher ser capaz de conciliar uma carreira de sucesso e uma vida em 

família não é nem mesmo cogitado como opção: para a ―Maria Odete‖ assumir, a ―Gretchen‖ 

tem que sair de cena, e vice-versa. É possível observar, inclusive, uma questão de semântica: 

quando se refere ao que chamam de ―vida pessoal‖, o ―Aqui na Band‖ escolhe usar o nome 

―Maria Odete‖, e não o famoso ―Gretchen‖. A imagem de mãe e esposa não é compatível com 

―Gretchen‖, um nome marcado por polêmicas e carga sexual. Somente à relativamente 

desconhecida ―Maria Odete‖, uma personagem cujo nome não carrega uma associação tão 

direta com a reputação controversa de sua outra face, é permitido ocupar o ―puro altar‖ da 

maternidade. Além disso, nesse caso, ―cuidar da vida pessoal‖ significa, necessariamente, 

casar e ter filhos: Gretchen só começou a ―cuidar da vida pessoal‖ quando assumiu o 

tradicional papel de dona de casa e mãe de família. Antes de se casar ou ser mãe, ela não tinha 

uma vida pessoal, ou, se tinha, não estava ―cuidando‖ dela de maneira devida. O trecho dá a 

entender que mulheres que se dedicam à profissão estão, inevitavelmente, renegando o seu 

―pessoal‖ e, em última instância, renunciando ao que as tornam ―humanas‖. 

Esse é um estigma muito associado à infertilidade feminina, até hoje visto socialmente 

como uma ―maldição‖ ou um ―castigo‖ para as mulheres incapazes de procriar. Barbosa e 

Coutinho (2007) declaram:  
Apesar das intensas mudanças por que vem passando a sociedade nas últimas 
décadas, pesquisas como a de Trindade e Enumo (2002) apontam para o fato de que 
a mulher infértil continua a ser vista como triste e incompleta. Segundo os autores, 
isto se daria porque as pessoas acreditam que elas estão impedidas de vivenciar o 
que é apontado como a fonte máxima da realização feminina, a maternidade. Além 
disso, acredita-se que essas mulheres são solitárias, frustradas e inferiores, entre 
outras coisas. 
O que se pode observar no estudo de Trindade e Enumo (2002) é a manutenção de 
uma representação social da infertilidade que implica depreciação e estigmatização 
da mulher e que está intrinsecamente associada às representações tradicionais da 
maternidade, ora vista como destino biológico, ora como valor social inseparável da 
concretização da identidade feminina (BARBOSA; COUTINHO, 2007, p. 166). 

Podemos observar um claro paralelo entre a imagem social da mulher infértil com o discurso 

promovido pelo ―Aqui na Band‖: o trecho citado sugere que, antes de ―cuidar da vida 

pessoal‖, Gretchen era ―incompleta‖, vivendo uma experiência longe da ―plenitude feminina‖. 

Somente quando se casou e teve filhos, priorizando o ―pessoal‖ em detrimento do 
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―profissional‖, ela atingiu a ―realização máxima‖ e, finalmente, cumpriu com o seu ―destino 

biológico‖ (BARBOSA; COUTINHO, 2007, p. 166). Ao atender às expectativas 

tradicionalmente estabelecidas ao feminino, Gretchen se tornara, enfim, uma ―mulher por 

inteiro‖.  

Curiosamente, o próprio programa da Band apresenta insumos que contradizem a 

narrativa desenvolvida de que a ―vida pessoal‖ e a ―vida profissional‖ de Gretchen são uma 

―mistura heterogênea‖, duas faces não interpenetráveis da celebridade. Convidado pelo ―Aqui 

na Band‖, o médico ginecologista, Péricles Ramalho Bauab, amigo pessoal da artista, diz que 

Gretchen, então no sétimo mês de uma gravidez de gêmeos, rompeu a bolsa enquanto dançava 

no palco, o que acabou resultando no nascimento prematuro das crianças e posterior 

falecimento de uma delas. É difícil pensar em um exemplo mais claro do cruzamento entre a 

―vida pública‖ e a ―vida privada‖ de uma celebridade: um dos momentos mais íntimos e 

delicados da vida de Gretchen teve início nos palcos, diante de uma plateia.  

Esse relato ilustra muito bem por que é tão complexo – quiçá, inviável – sugerir uma 

cisão definitiva entre o que é o ―pessoal‖ e o ―profissional‖ no caso de uma figura pública: 

como determinar com precisão essa dicotomia quando a vida de uma estrela é percebida como 

―um espetáculo grandioso e ininterrupto‖ (HERSCHMANN; PEREIRA, 2000, p. 46) pelos 

olhares públicos? Quando a sua ―intimidade‖ é, ao mesmo tempo, investigada, esquadrinhada, 

apreciada e condenada por milhões de pessoas? As suas trajetórias – pessoais e profissionais, 

muitas vezes unidas em um único ―combo simbólico‖ – compõem um épico cujas páginas são 

folheadas continuamente por inúmeros ávidos leitores? Um livro aberto no qual 

acontecimentos tradicionalmente reservados a ambientes restritos – como, por exemplo, um 

parto – se dão em meio a aplausos de uma audiência ao vivo? 

Isso é reforçado quando identificamos que vários dos grandes momentos do que, 

geralmente, é considerado como a ―vida profissional‖ de Gretchen são listados lado a lado 

daqueles comumente relacionados à sua ―vida pessoal‖. Em certo trecho de ―Gretchen Filme 

Estrada‖, a narração em off anuncia: ―(Gretchen) Teve seis filhos com cinco pais diferentes. 

Perdeu um filho logo depois do parto. Amamentou os outros cinco. Trocou cinco vezes as 

próteses de silicone do peito. [...] Adotou a sexta filha. Quis casar de véu e grinalda. Virou 

evangélica. Posou nua. [...] Fez filme pornô‖. Nessa passagem, os ensaios nu e filmes 

pornográficos de Gretchen são posicionados logo em seguida a eventos como a amamentação 

dos filhos e casamento. Marcos que a celebridade tenta, a todo custo, manter omitida nos 

bastidores da ―Gretchen da televisão‖, aqui, estão diluídos entre as facetas da ―Gretchen 
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cidadã‖, como partes integrantes de uma única reputação. Também é digno de nota o caráter 

contraditório sugerido sobre a artista: Gretchen é alguém que ―quis casar de véu e grinalda‖, 

―virou evangélica‖, ―posou nua‖ e ―fez filme pornô‖.  

Reforçamos que esses fragmentos da imagem pública da celebridade não são, 

necessariamente, incompatíveis entre si, mas a estratégica ordem em que são apresentados diz 

muito sobre a representação da estrela no longa: Gretchen é desenvolvida como uma figura 

ambígua, que incorpora em sua persona pública aspectos que podem ser lidos como mais 

―conservadores‖ – como ―casar de véu e grinalda‖ e ―virar evangélica‖ – e outros mais 

―disruptivos‖ – como posar nua. Gretchen constitui ―várias mulheres‖, ou vários estereótipos 

de feminilidade (MORIN, 2002) – a dona de casa, a mãe, a vamp, a beata – em uma só.  

Os reality shows, atrações que propõem mostrar a ―vida como ela é‖ – depois de 

passar pelo crivo técnico da edição e produção, é claro –, podem ser vistos como a epítome 

desse ―embaçamento‖ nas linhas que separam intimidade e publicidade nos tempos 

contemporâneos. Esses programas têm como premissa acompanhar – às vezes, 24h por dia – a 

rotina ―sem filtros‖ de anônimos e/ou celebridades, seja em seu seio familiar ou nas tarefas 

profissionais. O objetivo é que, independente do que aconteça, nós, espectadores, não tiremos 

os olhos desses personagens.  

Como já argumentamos, os reality shows possuem um papel central na exposição 

midiática de Gretchen nas duas últimas décadas. Uma dessas iniciativas foi ―Os Gretchens‖, 

reality veiculado em 2018 pelo canal televisivo Multishow e que acompanhou o dia a dia da 

celebridade e sua família. Sobre o projeto, a ―Veja Rio‖ explica: ―Os Gretchens foi gravado 

ao longo de quatro meses por uma equipe de mais de vinte pessoas. Ao todo serão quinze 

episódios, estrelados pelos sete filhos e pelas duas irmãs de Gretchen — uma delas, a cantora 

Sula Miranda, conhecida como rainha dos caminhoneiros, precisou fazer terapia para lidar 

com o sucesso estrondoso da primogênita‖. Novamente, observamos a fusão entre ―Gretchen‖ 

e ―Maria Odete‖: a ―Gretchen‖ dá nome ao programa que teria a ―Maria Odete‖ e seus 

relacionamentos interpessoais como protagonistas. Além disso, é colocado que o sucesso da 

―Gretchen‖ acaba afetando os relacionamentos da ―Maria Odete‖ com a sua irmã, algo que 

também seria explorado pelo reality. É uma conexão de interafetação tão simbiótica que 

qualquer divisão baseada na ideia de que é possível apreender ―vida profissional‖ e ―vida 

pessoal‖ da estrela em seus estados ―puros‖, sem uma mútua ―contaminação‖, nos parece 

inverossímil. 

Documento  (0949179)         SEI 23072.244897/2021-76 / pg. 88



73 
 

Essa ―mútua contaminação‖ entre ―Gretchen‖ e ―Maria Odete‖ fica bem evidente 

quando recortamos três pautas relativas à reputação da artista no imaginário nacional: os 

casamentos, a relação com os filhos – principalmente, Thammy – e os relatos pessoais de 

violência doméstica. Esse último, por exemplo, ainda é visto por uma considerável parcela da 

população brasileira como algo que deve ficar limitado a quatro paredes51, já que ―em briga 

de marido e mulher, ninguém mete a colher‖.  
A dualidade convencional entre vida pública e vida doméstica contribuiu para 
impedir a tematização da violência doméstica e do estupro no casamento. A primeira 
foi, por muito tempo, tida como um problema particular e, em forte medida, 
naturalizada como parte constitutiva da relação esperada entre homens e mulheres 
(BIROLI, 2014, p. 26). 

Diante disso, espera-se que a mulher vítima de violência doméstica se cale perante as 

agressões sofridas, a fim de não confrontar a posição de autoridade do homem, tida como 

natural nas dinâmicas da ―vida particular‖ de um casal.  

No entanto, sobre o caso específico de Gretchen, o ―Aqui na Band‖ declara: ―Além da 

música, a cantora também influenciou a vida de muita gente em outro aspecto: ela expôs a 

intimidade, tornou pública as agressões que sofria dentro de casa, afirmou que apanhava e era 

humilhada na maioria dos relacionamentos amorosos. Serviu para encorajar as mulheres na 

luta contra a violência doméstica‖. Aqui, a música, o repertório artístico da estrela, é colocado 

no mesmo patamar de relevância que a sua vocalização acerca das ―agressões que sofria 

dentro de casa‖: ao ―expor a intimidade‖, trazendo a ―Maria Odete‖ para a fachada, Gretchen 

gerou processos de identificação com o seu público feminino, servindo como influência para 

outras mulheres que vivem situações parecidas. Ao tornar público um tópico que, para muita 

gente, é – e deve ser – algo particular, a celebridade cristalizou o seu status como ―ícone 

feminista‖ e vem provocando impactos sociais para além de suas músicas e filmes, para além 

do ―profissional‖.  

Outro campo geralmente visto como um componente da ―vida pessoal‖ de um 

indivíduo, mas que, no caso de Gretchen, é tão parte de sua persona pública quanto, por 

exemplo, seu rebolado e os memes, são os seus casamentos. Como abordamos anteriormente, 

esse tema já se tornou, inclusive, uma recorrente piada na cena pública, e o número exato de 

matrimônios da estrela é praticamente uma ―lenda urbana‖, devido às várias especulações e 

destoantes versões em torno disso. No ―The Noite‖, Danilo Gentili e seus colegas de palco 

                                                
51 ALVES, Juliana. Caso DJ Ivis exemplifica naturalização da violência contra mulher, diz promotora. CNN 
Brasil. São Paulo, 12 jul de 2021. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/2021/07/12/caso-dj-ivis-exemplifica-naturalizacao-da-violencia-
contra-mulher-diz-promotora>. Acesso em: 24 de jul. 2021.  
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fazem uma brincadeira sobre esse assunto: quando Gretchen confirma ter se casado ―apenas‖ 

cinco vezes, o apresentador passa uma quantidade de dinheiro para um integrante da banda do 

programa. Gentili explica para Gretchen (evidentemente confusa) que havia apostado que a 

cantora tinha se casado ―48 vezes‖ e, por ter perdido a aposta, precisava pagar o valor 

combinado. Ainda sobre os casamentos da ―rainha do rebolado‖, a ―Veja Rio‖ afirma: 

―(Gretchen) Já se casou dezessete vezes, mas considera apenas cinco matrimônios de 

verdade‖. Já o portal ―Bol‖ escreve: ―A musa, que tem como nome de batismo Maria Odete e 

escolheu a alcunha artística por causa de um filme, possui 17 discos lançados. Aparentemente, 

seu número da sorte, uma vez que, na vida pessoal, ela está também em seu 17º casamento, 

embora os biógrafos considerem como oficiais apenas cinco uniões‖. 

 Todos esses três exemplos ilustram essa face da celebridade que é construída com 

grande participação do público: apesar de Gretchen e os biógrafos que a estudam afirmarem 

que, oficialmente, ela tenha se casado ―somente‖ cinco vezes, o que é repercutido na mídia e 

na sociedade é que a estrela é uma ―casamenteira inveterada‖, com 17, 18 ou, até, 48 

matrimônios na conta. Nesse caso, não importa o que é ―verdadeiro‖: as versões oficiais, 

comprovadas por fontes realmente confiáveis – como a própria Gretchen –, são ignoradas em 

prol dessa imagem que já está consolidada, a imagem de uma ―predadora de homens‖, sempre 

em busca do próximo marido. Não importa se a ―Maria Odete‖ só teve cinco casamentos 

diferentes, porque a ―Gretchen‖ já se casou ―48 vezes‖. Esse é um exemplo que ratifica o 

caráter incontrolável e relacional da imagem pública: aparentemente, não há nada que 

Gretchen possa fazer para mudar algo que, para os públicos, já é tomado como fato. 

 À primeira vista, pode soar como uma mera brincadeira inocente, uma piada sem 

grandes efeitos prejudiciais à imagem pública de Gretchen. Mas não é bem assim. Um dos 

leitores da entrevista ao ―Extra‖ comenta na página web do jornal52: ―Como uma pessoa pode 

ser exemplo pra alguém . Casou um monte de vez . Interesseira . Não tem nada a passar pra 

ninguém. Só uma vida de derrotas . Ainda quer falar de felicidade . É uma pessoa deprimida e 

doente‖. 

Essa declaração com alto teor agressivo é um reflexo direto das ―piadas inofensivas‖ 

envolvendo o nome da artista, reproduzidas pelos meios de comunicação e reverberadas na 

opinião pública. Gretchen é representada pelo internauta como ―uma pessoa deprimida e 

doente‖, ―interesseira‖ e com ―uma vida de derrotas‖, o que é relacionado ao fato de ela ter se 

casado ―um monte de vez‖ – 5, 17, 48… O número exato parece não significar muito para o 

                                                
52 O comentário está transcrito na íntegra, sem qualquer tipo de correção ou interferência. 
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comentarista: ele sabe que foi um ―monte de vez‖, e isso é o suficiente. A sua vida doméstica 

é considerada um fracasso por não se encaixar nos moldes tradicionais da sociedade brasileira 

e, por consequência, a sua persona pública não pode ser considerada ―exemplo por ninguém‖. 

Alguém que se casou ―um monte de vez‖ nem mesmo conhece o que é ―felicidade‖ e, por 

isso, só pode ser uma pessoa vazia, que não tem nada a oferecer para os outros. Algo que 

nasceu como uma ―piada‖ concernente à ―vida particular‖ de Maria Odete, uma 

―desinformação‖ repetida como um fato por diferentes âmbitos da sociedade, hoje, é usada 

para definir Gretchen como pessoa e questionar a sua posição célebre. 

 Como apontamos, a relação entre Gretchen e seus filhos, sobretudo Thammy, também 

é um fator que ultrapassa os limites do que seria considerado o ―espaço íntimo‖ da cantora. 

No ―Aqui na Band‖, é dito: ―Gretchen se acostumou a lidar com as mudanças, e não só as 

delas. Quando a filha decidiu ‗trocar de sexo‘, a artista estava em Portugal e declarou: ‗a 

decisão é dela e eu sempre a apoio em tudo‘‖. Podemos observar que, mesmo no que tange, 

principalmente, à ―privacidade‖ do seu filho, e não diretamente a Gretchen, espera-se uma 

declaração da estrela a respeito. Isso porque a celebridade não é famosa apenas por suas 

performances e memes, mas também por seus relacionamentos interpessoais e dia a dia com a 

família. Esse é um elemento tão relevante em sua trajetória midiática que, segundo o ―Bol‖, a 

―saudade dos filhos‖ foi um dos maiores motivos que estimularam a desistência de Gretchen 

em ―A Fazenda 5‖, culminando na sua saída precoce da competição. É curioso pensar que o 

status célebre da artista foi o que motivou a sua entrada no programa – todos os participantes 

de ―A Fazenda‖ carregam um certo grau de fama anterior ao reality –, mas foi um aspecto da 

sua ―vida pessoal‖, a saudade dos filhos, que motivou a sua saída. O momento que marca a 

―ressurreição‖ da estrela nos olhares públicos está, também, fortemente ligado a aspectos 

comumente vistos como ―particulares‖, demonstrando, outra vez, as várias interseções entre a 

―Gretchen da televisão‖ e a ―Gretchen cidadã‖.  
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Figura 04 - Frame do momento em que Gretchen desiste do reality show ―A Fazenda 5‖ 

 
Fonte: Cena retirada do site R7 em matéria sobre o reality show ―A Fazenda 5‖, exibido pela Record TV.53 

 

 Insistindo nessa separação entre ―Gretchen‖ e ―Maria Odete‖, a ―Veja Rio‖ declara: 

―Naquelas bandas (Mônaco, país onde a artista então morava), vale lembrar, a cantora não é 

conhecida como a rainha do bumbum, nem da internet, mas apenas como Maria Odete 

Miranda‖, e continua: ―Artista no Brasil e dona de casa no exterior, Gretchen leva uma vida 

surpreendentemente pacata nos arredores de Mônaco, como vinha mostrando em seu canal no 

YouTube, com mais de 200.000 inscritos‖. Ironicamente, após dizer que a cantora era 

reconhecida no exterior apenas como ―Maria Odete Miranda‖, uma ordinária ―dona de casa‖, 

a matéria cita o canal de Gretchen no YouTube, que já contava com ―mais de 200.000 

inscritos‖, um número bem expressivo para uma ―anônima‖. Ainda à ―Veja‖, Tatiana Issa, 

uma das diretoras de ―Os Gretchens‖, opina: ―A Gretchen é a cara do Brasil, ela é mais uma 

Maria entre tantas outras. Criou os filhos sozinha, com dificuldade. Foi criticada, desprezada, 

mas deu a volta por cima‖. Sim, Gretchen exibe, ao longo de seu percurso midiático, uma 

trajetória de ―superação‖, com a qual certos públicos podem facilmente se identificar. Mas, 

será mesmo que ela é só ―mais uma Maria entre tantas outras‖? Qualquer ―Maria‖ pode dizer 

que já passou pela experiência de entrar em trabalho de parto num palco, em frente a dezenas 

de pessoas? Quantas ―Marias‖ veem os seus relacionamentos pessoais se tornarem motivo de 

especulação e zombaria por um país inteiro? Há ―tantas outras Marias‖ com um canal no 
                                                
53 Expulsões e desistências: veja quem deixou saudade em A Fazenda. R7. 21 ago de 2020. Disponível em: 
<https://recordtv.r7.com/esquenta-a-fazenda-12/fotos/expulsoes-e-desistencias-veja-quem-deixou-saudade-em-a-
fazenda-21082020>. Acesso em: 09 de ago. 2021. 
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YouTube com mais de 200.000 inscritos? Cuja vida é, constantemente, alvo de produtores de 

reality shows e outras atrações midiáticas?  

Em diversos aspectos, a estrela é, sim, uma ―Maria entre tantas outras‖, mas não pode 

ser resumida a isso: além de Maria, ela é Gretchen, uma figura única no imaginário nacional. 

França (2014, p. 27) diz: ―O ídolo, a celebridade nos atrai pelo que nos assemelha, pela força 

do mesmo. Outras vezes, é exatamente a distância, o estranhamento que ele nos provoca 

enquanto ‗outro‘ que nos fascina e nos convoca‖. Portanto, Gretchen é ―a cara do Brasil‖ 

justamente por ser uma mulher real, complexa, multidimensional e, também, singular, 

incorporando em sua imagem pública valores e representações que superam dualidades 

reducionistas entre ―vida profissional‖ e ―vida pessoal‖, ―Gretchen‖ e ―Maria Odete‖. 

 

6.2. ―Você é a rainha do bumbum, né?  Ainda dança?‖: Gretchen como objeto sexual 

 A sequência de abertura de ―Gretchen Filme Estrada‖ é composta por uma série de 

close-ups54 em partes do corpo da celebridade e enquadramentos em ângulos próximos e 

reveladores, enquanto a cantora dança suas coreografias tipicamente sensuais ao som de 

"Conga, Conga, Conga". A cena que introduz o documentário dita o tom que vai guiar a 

maioria das representações da ―Gretchen estrela‖ ao longo do filme: antes de ser uma mente 

pensante, ela é um corpo. Essa visão – oposta ao que a celebridade diz sobre si mesma, como 

já vimos – é reforçada quando o narrador discorre sobre a imagem da personalidade na cultura 

nacional: ―Apenas ela, sua mitológica bunda e um playback. Gretchen nunca teve uma 

proposta política no exercício da arte: sua arte é rebolar, e seu ofício é levar alegria no 

movimento de seus quadris‖. Nesse trecho, a obra afirma que Gretchen nunca empreendeu 

grandes contribuições artísticas além do ―movimento de seus quadris‖, e que isso, por si só, 

não carrega nenhum teor político. ―Sua arte é rebolar‖, e ―sua mitológica bunda‖ é tudo o que 

ela tem a oferecer. 

 Mas pode-se, realmente, afirmar que Gretchen ―nunca teve uma proposta política no 

exercício da arte‖? Segundo Afonso (2019), é impossível dissociar as vivências femininas, 

tanto no ―mundo do trabalho‖ quanto no ―mundo doméstico‖, de uma experiência política. 

Não há como explicitar melhor essa ideia do que através de uma das principais enunciações 

do movimento feminista dos anos 1960 em diante: ―o pessoal é político‖. Ser e agir 

                                                
54 Planos fechados em que a câmera se encontra bem próxima do objeto em foco, de modo que ele ocupa quase a 
tela toda. 
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politicamente não é somente se candidatar a cargos públicos, mas também compreende as 

pequenas – ou grandes – ações diárias de resistência ao status quo hegemônico. 

Para agir politicamente, as pessoas precisam ser capazes de se identificar 
com uma identidade coletiva que ofereça uma ideia de si próprias que elas 
possam valorizar. O discurso político não tem para oferecer somente 
programas políticos, mas também identidades que possam ajudar as pessoas 
a compreender o que estão vivenciando e lhes dê esperança para o futuro 
(MOUFFE, 2015, p. 24 apud AFONSO, 2019, p. 30). 

Como bem coloca Mouffe (2015), qualquer ato que provoque identificações e 

proporcione chaves de leitura acerca de outras realidades, nos inspirando a traçar nossas 

próprias trajetórias, é um ato político. Diante disso, quantas mulheres não se veem 

representadas pela liberdade sexual de Gretchen? Ou quantas não a percebem como uma 

possibilidade de existência feminina no mundo, diferente daquela imposta por uma sociedade 

patriarcal? Quantas não olham para a estrela como uma referência de mulher forte e 

independente, um símbolo de empoderamento? Ou, ainda, quantas não se identificam com os 

relatos da celebridade sobre a violência doméstica que viveu e, a partir dessas narrativas, não 

encontram forças para enfrentar, em seu próprio dia a dia, um cenário semelhante? Essas 

questões e todas as outras imbricações que as contornam não podem ser reduzidas a uma 

inferência simplista como ―sua arte é rebolar e, por isso, Gretchen nunca teve uma proposta 

política no exercício da arte‖. É exatamente por rebolar e explorar sua sexualidade em TV 

aberta, resistindo ao ideal machista de que ―lugar de mulher é na cozinha‖, que Gretchen age 

politicamente. 

 Outro ponto a ser problematizado sobre essa declaração expressa em ―Gretchen Filme 

Estrada‖ e que exige a nossa atenção é a diferença histórica entre o que é considerado um 

―homem público‖ e uma ―mulher pública‖. De acordo com Afonso (2019), 
a problemática da presença midiática das mulheres se estabelece a partir de 
dois eixos, segundo Lana (2012): o primeiro, surge a partir da diferença entre 
os termos ―homens públicos‖ e ―mulheres públicas‖. Os homens públicos 
são políticos ou personalidades do espaço público que se aproximam de 
questões importantes para a sociedade. Os valores que se ligam a eles se 
relacionam à virtude e ao bem-comum. Já as mulheres públicas seriam as 
prostitutas, ligadas à vergonha e à dissimulação (AFONSO, 2019, p. 32). 

Gretchen é uma figura pública, mas, diferente dos ―homens públicos‖ na mídia, a ela é negado 

um caráter político. A associação natural a ser feita em relação a uma ―mulher pública‖ como 

ela é a pautas como sexo, corpo e beleza (as quais, ainda em 1962, Morin chamava de ―temas 

femininos‖, como já foi explorado no Referencial Teórico deste trabalho), não aos valores de 

―virtude e bem-comum‖. Nas palavras ditas pelo narrador, a imagem da celebridade é 

esvaziada de qualquer representatividade significativa para a sociedade: como uma ―mulher 
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pública‖ que ―leva alegria no movimento de seus quadris‖, Gretchen está mais próxima do 

papel de uma prostituta do que de uma política.  

O documentário volta a reforçar essa visão quando reserva a sua última cena para uma 

gravação de cerca de 2 minutos ininterruptos de Gretchen dançando "Conga, Conga, Conga" 

na sua juventude. Ao compor as suas sequências de abertura e de fechamento com takes e 

propostas tão similares, quase idênticos, sendo a idade de sua protagonista e o cenário no 

entorno as únicas diferenças mais notáveis, é como se a obra expressasse que, independente 

do que aconteça ou do tempo que passe, Gretchen sempre foi, é e sempre será apenas um 

corpo, nada além disso. 

 Ao ―Aqui na Band‖, Mister Sam, o produtor que ―descobriu‖ Gretchen no fim da 

década de 1970, também destaca que o que lhe chamou a atenção na artista foram seus 

atributos físicos. Ele diz: ―Gretchen [...] simbolizava tudo que eu queria, que era 18 anos, 

loira, bonita‖. Aos 18 anos, Gretchen já era uma cantora e dançarina treinada, que havia 

aprendido a tocar violão sozinha e vinha de um berço com tradição artística, mas não foi 

nenhuma dessas qualidades profissionais que ―brilhou os olhos‖ de Mister Sam, mas sim a sua 

aparência: ela era jovem e atraente. Ao estudar a trajetória de algumas ex-chacretes55, Bispo 

(2015) chama a atenção para um movimento semelhante no processo de seleção das 

dançarinas para o programa televisivo do ―Velho Guerreiro‖: 
Ter certo traquejo e interesse em danças com coreografias marcadas, bem 
como um pequeno domínio de ritmos populares aprendidos ao longo da vida, 
como o samba, auxiliava na abertura das portas do mundo artístico a certas 
jovens, mas o fato de serem consideradas pelos selecionadores de ―boa 
aparência‖, ―atraentes‖, era mais importante, sendo este o primeiro critério, 
ou pelo menos o mais imediato a ser observado, capaz de desclassificar 
rapidamente várias candidatas. [...] A vocação está inscrita no físico, na 
aparência (BISPO, 2015, p. 241-242). 

Da mesma forma, antes de perceber os talentos artísticos de Gretchen, Mister Sam 

tomou os elementos estéticos da estrela como o ―primeiro critério‖ para um contrato 

profissional, vendo neles um grande potencial lucrativo, o que começaria a explorar logo no 

início de sua parceria com a cantora. Como ele mesmo diz ao programa, o lançamento do 

primeiro disco solo de Gretchen foi cancelado pela censura do regime militar, por causa de 

uma apresentação na qual ela dançaria em roupas transparentes ao meio-dia na televisão 

aberta. Desde os primórdios de sua carreira, a celebridade foi trabalhada para ser um ―objeto 

                                                
55 As chacretes eram dançarinas e assistentes de palco dos programas de TV comandados pelo apresentador 
Chacrinha (também conhecido como ―Velho Guerreiro‖). Além de exibirem coreografias consideradas 
―insinuantes‖, as dançarinas recebiam nomes exóticos e chamativos, como Rita Cadillac, Índia Amazonense e 
Fernanda Terremoto, a fim de desvesti-las de identidade e ressaltar a erotização de seus corpos. 
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sexual‖ antes de ser uma artista, um corpo antes de uma voz, a fim de atender aos interesses 

masculinos tanto de sua equipe quanto de parte da audiência, mesmo que isso significasse um 

fim prematuro de sua trajetória profissional, vítima do contexto político extremamente 

restritivo pelo qual o Brasil passava. Para Mister Sam, esse era um risco que valia a pena 

correr. 

 Divulgando a sua biografia ―Gretchen – Uma Biografia Quase Não Autorizada‖ 

(2015), Gretchen comenta ao ―The Noite‖ que é ―metade extraterrestre‖, com base em uma 

história, contada por sua mãe, de que seu pai seria um alienígena. O relato, naturalmente, 

provocou histéricas risadas na audiência presente e foi alvo de piadas durante todo o tempo 

em que ela participou da entrevista, mas, o que queremos salientar aqui é uma das reações do 

apresentador Danilo Gentili diante dessa declaração. Gentili brinca: ―Tem uma parte sua aqui 

que é de outro mundo realmente…‖, se referindo, sugestivamente, à bunda de Gretchen. A 

partir desse episódio, é possível observar que 
corpos femininos são vendidos em partes e não associados a outros atributos 
da mulher: músculos bem torneados e grandes ganham as mídias, enquanto 
seu poder intelectual pouco é abordado. Considerando esses aspectos, 
podemos citar o termo ―bundalização‖ da mídia, cunhado por Lessa (2005), 
que afirma que a mídia, especialmente a publicidade, utiliza um padrão de 
corpo para a promoção de venda, oferecendo corpos femininos como 
pedaços de carne (BELMIRO; DE PAULA; LAURINDO; VIANA, 2015, p. 
02). 

Consonante a esse fenômeno que Lessa (2005) chama de ―bundalização‖, a 

celebridade também parece ser reduzida a essa sua característica física em outros trechos dos 

objetos analisados: como pode ser observado na Figura 05, numa seção da matéria da ―Veja 

Rio‖56 que conta com citações de famosos sobre a ―rainha do rebolado‖, Xuxa declara que 

―quando falamos no nome dela (Gretchen), não tem como não pensar em um bumbum‖. De 

acordo com a apresentadora brasileira, é como se ―Gretchen‖ e ―bumbum‖ fossem 

praticamente sinônimos. Aos olhos de Gentili, Xuxa e o narrador de ―Gretchen Filme 

Estrada‖, a visibilidade e reputação de Gretchen estão necessariamente atreladas à sua bunda: 

após 40 anos de trajetória midiática, é por uma região corporal que ela é lembrada. Para eles, 

a artista não é muito mais que uma forma desprovida de conteúdo. Uma mera silhueta. Um 

―pedaço de carne‖ (BELMIRO; DE PAULA; LAURINDO; VIANA, 2015, p. 02). 

 

 
                                                
56  PESSOA, Daniela. Rainha da web, Gretchen estreia reality show e fatura alto com publicidade. VEJA Rio. 
30 mar de 2018. Disponível em: https://vejario.abril.com.br/programe-se/rainha-da-web-gretchen-estreia-reality-
show-e-fatura-alto-com-publicidade/. Acesso em 29 jul de 2021. 
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Figura 05 - Citações de famosos sobre Gretchen 

 
Fonte: imagem extraída da matéria da ―Veja Rio‖50. Acesso em 29 jul de 2021. 

 

 A sexualização de Gretchen também vem à tona, é claro, sempre que são mencionadas 

as suas experiências na indústria pornográfica. Como já foi apontado no capítulo anterior, a 

celebridade evita falar sobre o assunto, mas isso não impede que os outros públicos se 

manifestem a respeito. Apesar dos esforços da artista para que essa fase de sua carreira seja 

totalmente omitida, ou que, pelo menos, ela tenha controle sobre o que é veiculado quanto a 

isso, essa pauta se mostrou presente, direta ou indiretamente, em quatro dos sete objetos do 

nosso corpus. O próprio Danilo Gentili insiste veementemente nesse tema no decorrer da 

entrevista, procurando, em vão, extrair alguma declaração de Gretchen – visivelmente 

incomodada – sobre o tópico. Já em certa cena do documentário, a relação entre Gretchen e 

sua até então candidata a vice, Anne, se revela bastante abalada diante da rejeição eleitoral 

que a chapa estava sofrendo, da qual uma das principais causas seria o passado pornográfico 

da celebridade57. Até o momento em que a aliança entre as duas é, finalmente, descontinuada, 

                                                
57 Anne diz: ―[...] a partir do momento que chega na casa do eleitor e existe uma rejeição a Gretchen por artista, 
porque fez um filme, por isso, por A, B ou C [...]. E que a rejeição existe e muito... Se você fez um filme pornô, 
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Anne não esconde o seu descontentamento pela persona pública de Gretchen: aos olhos dela, 

uma estadista ―séria‖ e com um aparente renome no meio, a empreitada política de sua 

companheira de chapa é apenas um passatempo, um hobby do qual a estrela em pouco tempo 

se cansaria. Quando a imagem erótica de Gretchen se consolida como um fator detrator de sua 

candidatura, os conflitos de interesses e visões de mundo entre ambas atingem o seu ápice, 

culminando num rompimento pouco amigável – apesar de nunca exibido explicitamente, visto 

que Gretchen impede a filmagem desse momento –, no qual Anne opta por não ter seu nome 

mais associado ao de uma ―ex-atriz pornô‖. 

 Essa não é a única ocasião em que iniciativas profissionais de Gretchen foram 

prejudicadas devido ao seu passado na pornografia. Sobre os efeitos dicotômicos que uma 

imagem erotizada pode acarretar no mundo material para uma celebridade feminina, tomando 

como base o caso das chacretes, Bispo (2015) desenvolve:  

A noção de beleza que percorria os bastidores dos programas de auditório 
nos anos 1970 nos ajuda a ponderar e a pensar sobre os limites desses 
―corpos fartos‖ selecionados e exaltados, permitindo-nos constatar o que eles 
alcançavam em termos de estrelato. Se, por um lado, vemos que eles são 
capazes de excluir, por outro, percebemos o quanto eles podem ser 
excluídos. Como destaca Pontes (2009:141-142), a beleza — seguindo, é 
claro, a relatividade dos padrões estéticos de uma época — é pouco levada 
em consideração nas análises antropológicas das trajetórias femininas e nas 
carreiras artísticas, apesar de ser um fator tanto positivo, de estímulo à 
conquista de alguns espaços, como negativo, por impedir certos voos 
profissionais e gerar muitos preconceitos (BISPO, 2015, p. 251). 

A persona sexual de Gretchen é, sem sombra de dúvidas, um fator que não pode ser 

ignorado quando falamos sobre seu seu status célebre, mas, por outro lado, ela também já se 

mostrou, em diferentes ocasiões, um aspecto negativo, ―por impedir certos voos profissionais 

e gerar muitos preconceitos‖ (BISPO, 2015, p. 251).  Confirmando isso, a ―Veja Rio‖ declara 

que a artista ―sofre preconceito no mercado publicitário, em grande parte pelo fato de já ter 

estrelado um filme pornô, assunto vetado por ela (Gretchen) em entrevistas‖. É curioso que, 

apesar de afirmar que esse é um ―assunto vetado por ela em entrevistas‖, a revista faz questão 

de mencioná-lo. Chega a ser contraditório: ao mesmo tempo que denuncia o preconceito 

sofrido por Gretchen, a ―Veja‖ reproduz em sua matéria essa pauta tão sensível para a 

celebridade e que, de acordo com seu próprio artigo, causa danos à imagem dela. Mais uma 

vez, Gretchen é tratada como apenas um corpo, cujos sentimentos e vontades são secundários 

aos objetivos comerciais do canal em questão. A ―Veja Rio‖ sabe que os leitores da matéria 

estão muito mais interessados nas dimensões controversas da figura pública do que nas 
                                                                                                                                                   
se fosse artista, tivesse dançado, tudo bonitinho… Você hoje, na última pesquisa que está saindo, eu tive acesso, 
você está em terceiro lugar‖. 
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conquistas de sua vida profissional e pessoal. Afinal, ―sexo vende‖, e não seriam os 

―caprichos de um símbolo sexual‖ que impediriam o veículo de agarrar essa oportunidade. 

Nos espaços reservados para comentários dos leitores nas matérias do ―Extra‖ e do 

―Bol‖, é possível acessar uma pequena amostra do que repercute sobre a artista na opinião 

pública. Neles, internautas ―sem rosto‖, escondidos atrás de pseudônimos, destilam críticas 

repletas de ofensas e termos rudes, geralmente sobre a aparência de Gretchen e sua imagem 

sexualizada. Destacamos aqui o conteúdo de alguns desses comentários58: 
Um mau exemplo, afinal uma mulher que já saiu com meio mundo, que faz 
filmes pornos nao pode ser estrela em lugar algum!, ainda mais hoje que está 
parecendo a cuca do sitio do pica pau amarelo. 
 
Por que a Gretchen ficou tão feia assim? Ela até q era bonitinha quando 
jovem. Fez o q pra ficar assim? 
 
Vai fazer plástica no furico só pode kkkkkkkkk 
 
Esqueceram de incluir o filme pornô. 
 
Nem li, matéria inútil só p/ destacar piriguetes entupidas de silicone, sem 
amor próprio, alienadas, consumistas e fúteis, tudo em nome desse padrão 
machista e imposto. #MudaBOL 
 
COMO ELA E A TAMMY JUNTAS. 
 

Em todos os comentários selecionados, Gretchen é tratada, de uma maneira ou de 

outra, como um mero objeto. Logo no primeiro, observamos que é feita uma relação entre ela 

ter ―saído com meio mundo‖, ―ter feito filme pornô‖ e ser um ―mau exemplo‖: ela ―não pode 

ser estrela em lugar algum‖ porque suas atitudes não condizem com os papéis sociais 

tradicionalmente estabelecidos para as mulheres e com a régua moral do internauta em 

questão. O fato de Gretchen já ter tido vários parceiros românticos – algo considerado 

absolutamente aceitável e até natural para homens – é interpretado aqui como algo condenável 

e que faz dela, inclusive, um ―mau exemplo‖. Apesar de negar o status de ―estrela‖ de 

Gretchen, o comentarista afirma que ela é, ainda que ―mau‖, um ―exemplo‖, ou seja, admite 

que ela possui um alcance capaz de criar processos de identificações – ou, neste caso, 

contraidentificações – compatível ao de uma celebridade, podendo ser vista como referência 

por outras pessoas. Dito isso, o teor político da visibilidade de Gretchen se manifesta mais 

uma vez, mesmo que por um viés crítico: ela, como uma figura pública, teria como dever usar 

                                                
58 Todos os comentários estão transcritos na íntegra, sem qualquer tipo de correção ou interferência. Alertamos 
que os conteúdos podem apresentar vocabulário sensível. 
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sua plataforma para perpetuar o arquétipo da mulher ―recatada e ‗do lar‘‖, incentivando o seu 

público feminino a ser da mesma maneira. Contudo, ela escolhe empregar sua exposição 

midiática para ―fazer filmes pornô‖ e ―se posicionar‖ como um objeto sexual, ―desvirtuando 

as mulheres brasileiras‖ e sendo, portanto, um ―mau exemplo‖. 

No quarto excerto indicado, nos deparamos com o termo ―piriguetes‖. Essa 

terminologia, tipicamente brasileira, é utilizada para se referir, geralmente com um peso 

pejorativo, a mulheres que se comportam de maneira considerada particularmente sexualizada 

e que apresentam uma relação mais ―liberal‖ com o corpo. 
O termo piriguete (ou periguete), de conotação pejorativa, tem sido usado 
(na música popular, na mídia, na conversa informal) para definir a mulher 
que não está adequada aos padrões tradicionais de conduta feminina, seja 
por ter muitos parceiros sexuais, seja por agir ou se vestir de maneira 
considerada provocante. A mulher piriguete é vista como um perigo para a 
sociedade, pois ameaça valores tradicionais com seu comportamento sexual 
fora de relações estáveis/aceitas ou pela exposição do corpo, que pode 
sugerir conduta inadequada (CERQUEIRA; CORRÊA; ROSA, 2012, p. 
133). 

Portanto, a mulher ―piriguete‖ exibe um perfil desviante do que é visto como socialmente 

adequado e, por isso, ela é ―perigosa‖. Ela é um ―mau exemplo‖. O comentário prossegue 

dizendo que, além de ser uma ―piriguete entupida de silicone‖, Gretchen não tem ―amor 

próprio‖, é ―alienada, consumista e fútil, tudo em nome desse padrão machista e imposto‖. O 

comentarista faz, nesse trecho, uma associação entre os aspectos estéticos da estrela e sua 

personalidade e caráter: por ser uma mulher que explora sua sexualidade e seu corpo, e que já 

recorreu a procedimentos estéticos, ela é ―alienada, consumista e fútil‖, mesmo que esses 

sejam fatores sem nenhuma conexão lógica. E, após apresentar diversos argumentos 

machistas que inferiorizam as vivências de Gretchen como mulher por causa de sua aparência, 

o comentário, contraditoriamente, finaliza afirmando que ela só faz o que faz por causa de um 

―padrão machista imposto‖. 

 Essa conclusão, porém, não é totalmente ―absurda‖, visto que críticas análogas 

também podem ser encontradas nos discursos de certos grupos feministas. Segundo eles, 

mulheres públicas como Gretchen, cuja imagem carrega uma forte associação com o erótico, 

―personificam as objetificações e as subordinações típicas de sociedades consideradas 

machistas‖, e seriam, portanto, ―a representação eficaz de uma feminilidade que serve aos 

interesses das hierarquias sociais e da perpetuação da desigualdade entre os gêneros, produtos 

descartáveis de uma lógica social sexista‖ (BISPO, 2015, p. 257). Por outro lado, como 

argumentamos ao longo de toda esta pesquisa, a postura e ações de Gretchen também podem 
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ser compreendidas como ―libelos do feminismo, observando a sexualidade como um campo 

possível para as subversões, servindo para retirar mulheres da subalternidade e não para jogá-

las nos porões da ‗dominação masculina‘‖ (BISPO, 2015, p. 257). Essas diferentes visões 

sobre o papel da cantora na representatividade feminina e no imaginário nacional estão 

sempre se dialogando e se confrontando, mesmo dentro da classe feminista. Logo, não é 

objetivo nosso apresentar aqui uma conclusão definitiva quanto a isso. Como bem coloca 

Bispo (2015), ―dessas confrontações e disputas‖ surge ―apenas a certeza de que a sexualidade 

é mesmo uma questão política a ser debatida e enfrentada no domínio público durante certos 

períodos da trajetória de um país‖ (p. 257). 

 Prova disso é que, ao contrário do que vem sendo mostrado até aqui neste tópico, a 

liberdade sexual de Gretchen e sua atitude ousada e resoluta no que tange ao seu corpo e 

aparência também são percebidas como inspiração por muita gente. A ―Época‖ expressa: 

‗Haters gonna hate.‘ A frase é repetida à exaustão na internet. Em tradução livre, significa 

‗odiadores odiarão de qualquer jeito‘. Faz sentido. Protegidos pela segurança que uma tela de 

distância pode proporcionar, internautas não poupam os dedos para criticar, ofender e 

perseguir. Ironicamente, quanto mais pessoas digitam seu desgosto, mais atenção um assunto 

recebe. O que estava no limbo pode experimentar uma ascensão estratosférica – e ‗haters 

gonna hate‘ pode se tornar ‗lovers gonna love‘ num só clique‖. Apesar de esse não ser um 

movimento tão simples como dá a entender o veículo, é visível que, além dos haters, 

Gretchen também coleciona muitos ―lovers‖ que vão à Internet para defendê-la das críticas e 

enaltecer o potencial inspiracional de sua imagem pública. Sobre isso, Danilo Faro, então 

empresário da cantora, diz à reportagem da ―Veja‖: ―Não há mais espaço para esse tipo de 

preconceito (se referindo ao preconceito sofrido pela celebridade por ter participado de 

produções pornográficas), é feio. Até porque a Gretchen é sempre atual. É corajosa, 

inspiradora, não tem medo do trabalho‖.  

Vemos um exemplo dessa ―Gretchen inspiradora‖ representado em uma cena do filme, 

quando ela é mostrada nos bastidores de um circo no qual performaria, conversando com uma 

outra mulher mais jovem. Segundos depois, assistimos a essa mesma mulher se apresentando 

no palco com poucas roupas e coreografias sensuais. A comparação com Gretchen é 

inevitável, e a maneira como essa sequência é composta dá a sensação de que a celebridade 

foi, ainda que por poucos minutos, como uma tutora para essa mulher: é dada a impressão de 

que presenciamos uma interação professora-aluna, da qual a ―aprendiz‖ saiu ainda mais 

inspirada pela coragem com a qual a sua ―mentora‖ enfrenta – e já vem enfrentando por mais 
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de 40 anos – as críticas à sua arte e persona pública. Aquela que, para alguns, é um reles 

objeto sexual e ―mau exemplo‖ para o público feminino brasileiro, nessa passagem parece se 

mostrar um modelo de sucesso a ser atingido, uma agente influenciadora das trajetórias de 

outras mulheres com origens e desafios semelhantes aos seus. 

E não são somente as ―pessoas comuns‖ que reconhecem e admiram o impacto de 

Gretchen no imaginário nacional, mas também várias celebridades. Na Figura 05, lemos uma 

citação do ex-BBB e político Jean Wyllys, na qual ele afirma: ―Valesca Popozuda, Anitta, 

todas essas figuras que estão sendo cultuadas por um novo feminismo devem muito à 

Gretchen, à liberdade que ela tinha com o próprio corpo‖. Isso é confirmado pelos próprios 

depoimentos dessas duas artistas citadas e, também, de outras famosas consideradas símbolos 

sexuais nacionais, como a ex-chacrete Rita Cadillac e a dançarina Viviane Araújo, ao ―Aqui 

na Band‖. Anitta declara: ―Você (Gretchen) é uma mulher que eu admiro muito por sua 

autenticidade, o seu jeito verdadeiro de ser. Eu amo você, sua amizade, você é uma mulher 

incrível‖. Para Anitta, uma cantora também conhecida por suas performances sensuais, a 

personalidade, arte e ―estética‖ de Gretchen não representam uma concessão passiva aos 

―padrões machistas impostos‖ – como deu a entender um dos comentários analisados acima –, 

mas, sim, o seu ―eu autêntico‖, o ―seu jeito verdadeiro de ser‖ e, exatamente por isso, gera 

admiração na funkeira.  

Cadillac, por sua vez, diz: ―Que você continue essa mulher guerreira, com essa força 

que você tem de lutar, de viver, de ser: você é a rainha do bumbum, você é a rainha do 

rebolado, você é a rainha da internet! Enfim, Gretchen é Gretchen!‖. A fala de Rita Cadillac 

aqui é muito simbólica: ela e Gretchen despontaram aos olhares públicos por volta da mesma 

época (década de 1970) e sempre foram pintadas como rivais pela mídia, seja por aspectos da 

vida pessoal delas – Rita teria sido, supostamente, o pivô da separação entre Gretchen e um de 

seus maridos, o cantor sertanejo Chrystian59 –, seja pela semelhança entre suas trajetórias 

profissionais – ambas atuaram juntas no clássico da pornochanchada ―Aluga-se Moças‖ 

(1982, de Deni Cavalcanti), se aventuraram no meio político e na indústria pornográfica, e 

viveram um ressurgimento na mídia após participarem de diferentes edições do reality show 

―A Fazenda‖. Rita e Gretchen também compartilharam, ao longo de suas respectivas carreiras, 

essa posição de enfrentamento aos valores vigentes, principalmente no que diz respeito ao 

papel da mulher na sociedade, corpo e sexualidade. Consequentemente, suas personas 
                                                
59 Rita Cadillac relembra rixa com Gretchen: 'Diziam que eu tinha saído com marido dela'. Extra Globo. 17 out 2018. 
Disponível em: <https://extra.globo.com/tv-e-lazer/rita-cadillac-relembra-rixa-com-gretchen-diziam-que-eu-
tinha-saido-com-marido-dela-23163454.html>. Acesso em: 10 de jul. 2021.  
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públicas sempre foram alvo de críticas muito similares, normalmente manifestadas através de 

discursos machistas e misóginos.  

Portanto, apesar de suas diferenças, é bem possível que Rita Cadillac se veja em 

Gretchen e se identifique com a objetificação e tantas outras violências simbólicas vividas 

pela ―rainha do rebolado‖ no decorrer de seu percurso midiático. Quando ela chama Gretchen 

de ―mulher guerreira‖, listando em seguida os seus atributos, como a ―força de lutar, de viver 

e de ser‖, Cadillac também está falando sobre si mesma e sobre outras celebridades femininas 

com trilhas parecidas com as delas, que sempre foram julgadas através das lentes do 

machismo, muitas vezes por pessoas que nem sabem como é viver na pele o status de ―mulher 

pública‖. Mas, por fim, a ex-chacrete reforça o caráter singular de Gretchen: entre tantos 

casos análogos aos delas, Maria Odete segue em destaque e seu impacto na cultura nacional e, 

principalmente, na representatividade feminina na mídia brasileira é inigualável. Afinal, 

―Gretchen é Gretchen‖. 

 Ainda na Figura 05, Fernanda Lima, então apresentadora do programa ―Amor & 

Sexo‖, da Rede Globo, também tece elogios à Gretchen. A atração comandada por Fernanda 

Lima, lançada em 2009 e finalizada em 2018, tinha como proposta central discutir temas 

tabus na sociedade brasileira, como sexualidade e gênero, sempre com a presença de 

especialistas e celebridades convidadas. Por causa do forte teor político que, inevitavelmente, 

perpassava todos os episódios do programa, às vezes conflitante com os ideais e valores 

tradicionais já consolidados no imaginário nacional, ―Amor & Sexo‖ começou a sofrer um 

grande boicote por parte de grupos religiosos e de direita no Brasil – principalmente em suas 

últimas temporadas, quando o país vivia um fortalecimento da onda conservadora e 

reacionária –, culminando em seu cancelamento no fim de 2018.  

Dito isso, é notável que Fernanda considere Gretchen como uma ―musa inspiradora‖, 

partindo de uma causalidade direta com o ―Amor & Sexo‖: o progressismo e a coragem para 

discorrer sobre temas polêmicos – tais como as pautas primárias do programa –, que sempre 

fizeram parte da imagem pública de Gretchen, são elementos vistos com admiração pela 

apresentadora, os quais ela deseja incorporar à sua própria face pública. Mesmo tendo 

consciência da resistência de parcela do público quanto à natureza vanguardista da cantora e 

do que isso poderia significar em seu caso pessoal, Fernanda Lima julga que, para estar à 

frente de um projeto como o ―Amor & Sexo‖, é necessário refletir alguns dos papéis 

assumidos por Gretchen ao longo de suas quatro décadas de carreira. 
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 Algo que chamou a nossa atenção durante a análise do corpus foi a comparação, em 

duas ocasiões diferentes e por motivos distintos, entre Gretchen e as Kardashians. Os 

Kardashian são um clã de socialites e magnatas norte-americanos que conquistou grande 

popularidade através do reality show ―Keeping Up with the Kardashians‖, veiculado pelo 

canal E! e que gira em torno das tramas pessoais e profissionais e estilo de vida dessa família 

de classe alta, sobretudo de suas integrantes femininas. Ao se referir a alguns novos 

empreendimentos da estrela brasileira, como sua rede de lojas de produtos e roupas femininas 

na Europa e o reality do Multishow ―Os Gretchens‖, as comparações com as socialites 

estadunidenses vêm à tona nos textos da ―Veja Rio‖ e do ―Bol‖, sendo que esse último chega 

a apelidar Gretchen de ―Kardashian brasileira‖.  

Por que essa analogia se mostra relevante para a nossa pesquisa? Assim como no caso 

de Gretchen, a visibilidade das Kardashians está raramente associada a algum talento ou 

realização profissional, mas a aspectos da vida ―íntima‖ delas e do carisma (GEERTZ, 1996) 

que carregam, fatores que se provaram capazes de sustentar a audiência do ―Keeping Up with 

the Kardashians‖ por 20 temporadas e fazer das socialites as personagens favoritas de 

tabloides e paparazzi do mundo inteiro. E as semelhanças não param por aí: as irmãs 

Kardashian – Kim, Khloe e Kourtney – também são regularmente representadas pela mídia 

como apenas ―corpos‖ e objetos sexuais, sem inteligência e conteúdo. Kim Kardashian, a 

mais famosa da família, despontou aos olhares públicos com mais intensidade quando, em 

2007, foi disponibilizada na Internet uma sextape60 na qual apareciam ela e seu ex-namorado, 

o cantor norte-americano Ray J. Desde então, esse acontecimento é constantemente revisitado 

pela imprensa, com o objetivo de corroborar o seguinte argumento: Kim e suas irmãs não são 

dignas da fama que possuem, uma vez que elas devem isso a uma ―comercialização do sexo‖ 

e, portanto, não são ―bons exemplos‖ para as mulheres. Críticas e representações essas, como 

já foi discutido neste trabalho, muito parecidas com as direcionadas à Gretchen. 

Contudo, essas comparações são realizadas pelo ―Bol‖ e ―Veja‖ através de um prisma 

diferente: assim como as Kardashians61, Gretchen se consolidou como uma empreendedora de 

sucesso. Nos dois cenários, essas mulheres se provaram mais do que meros ―objetos sexuais‖ 

e demonstraram inteligência e competência suficientes para transformar ―fama injustificada‖ 
                                                
60 Vídeo pornográfico caseiro, geralmente gravado para o usufruto do próprio casal. 
 
61 Kim, por exemplo, tem hoje uma fortuna avaliada em cerca de 1 bilhão de dólares.  
 

BERG, Madeline. Kim Kardashian West Is Worth $900 Million After Agreeing To Sell A Stake In Her 
Cosmetics Firm To Coty. Forbes. 29 jun de 2020. Disponível em: 
<https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2020/06/29/kim-kardashian-is-selling-a-stake-in-her-cosmetics-firm-
to-coty-for-200-million/?sh=53f750e65150>. Acesso em: 11 de jul. 2021.  
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em impérios, e nomes em marcas62. Mesmo diante de um contexto adverso – principalmente 

no caso de Gretchen, que, ao contrário das Kardashians, não vem de uma origem privilegiada 

–, essas mulheres prosperaram. 

Sobre a artista, é dito no ―Aqui na Band‖: ―Cheia de personalidade, ela disse que não 

se importa com as críticas sobre a aparência. Constantemente, é alvo dos haters nas redes 

sociais. A artista nunca saiu de moda e, para os fãs, está ainda melhor. Em 2019, é uma 

Gretchen sempre atual‖. É como se, nas entrelinhas, esses produtos midiáticos minimizassem 

as violências sofridas pela celebridade e perguntassem: ―o que são algumas críticas para uma 

legião de fãs que a admiram? O que são alguns comentários machistas quando se está 

ganhando uma fortuna?‖. Quem ri por último ri melhor, e, segundo esses objetos, a 

―Kardashian brasileira‖ está gargalhando. 

 

6.3. ―Uma figura onipresente na cultura pop‖: as migrações de Gretchen 

 É assim que a já citada matéria de 2017 do ―The New York Times‖ pinta Gretchen: 

―uma figura onipresente na cultura pop‖. Desde o primeiro momento que conquistou a 

atenção do público brasileiro, ainda na década de 1970, a celebridade vem se reinventando 

continuamente e se adequando às novas exigências para se manter no ―radar midiático‖, se 

consolidando, com muito sucesso, como uma ―figura onipresente‖ na cultura nacional.  

A longeva exposição pública da estrela e o que isso diz sobre o país que, por décadas, 

a confere palco são alguns dos tópicos levantados ao longo de "Gretchen Filme Estrada‖. 

Escutamos o narrador dizer: ―Gretchen rebolou em oito copas do mundo. Rebolou por quatro 

papados. Rebolou com e sem inflação. Antes e depois da internet. Pré e pós utopias. [...] 

Gretchen virou moderna, brega, moderna de novo e cult. [...] Por três décadas, Gretchen 

atravessa vários Brasis‖. Novamente, a celebridade é reduzida ao seu rebolado, sendo despida 

de personalidade e substância: enquanto o mundo se transformava, Gretchen fazia nada além 

de rebolar. Entretanto, nos parece que, para um indivíduo conseguir se manter nos olhares 

públicos por tantos anos, a despeito das mudanças no contexto macro, ―atravessando vários 

Brasis‖, ele precisa representar mais do que somente um movimento de quadris, certo? Diante 

                                                
62 Uma amostra das habilidades que Gretchen exibe ao gerir a sua própria carreira é revelada em certa cena de 
―Gretchen Filme Estrada‖, quando observamos a estrela ligando para circos e financiadores, definindo os 
próximos passos de seu percurso profissional. A sequência é eficaz em demonstrar que existe uma mente por 
detrás do famoso corpo e uma empresária por detrás da performer. 
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disso, o que faz da artista um caso tão bem-sucedido, alguém que conseguiu ser ―moderna, 

brega, moderna de novo e cult‖, mas sem jamais deixar de ser Gretchen? 

 Gretchen é uma estrela de superlativos: entre os nichos dos quais fez parte no decorrer 

de sua carreira, ela sempre foi o modelo para comparação. Como símbolo sexual da década de 

1980, ela era o símbolo sexual. Ela não é somente uma grande dançarina: ela é a rainha do 

rebolado. Existem os memes antes de Gretchen e os memes depois de Gretchen. Ela é fator 

central na popularização dos reality shows fora do ―eixo BBB‖. Enfim, mesmo questionado, o 

seu impacto no universo pop brasileiro não pode ser ignorado, e parece que a celebridade 

segue sendo, em vários quesitos, aquela a ser superada.  

O ―Aqui na Band‖ coloca isso muito bem: ―Ela acostumou-se com realeza. E o título 

caiu tão bem que já são mais de quatro décadas sustentando esse sucesso. E mesmo hoje, aos 

60 anos de idade, ela continua rainha. Quem se lembra da década de 1980, conviveu com esta 

Gretchen: cantora, dançarina, sedutora, a rainha do rebolado. A geração mais nova já se 

deparou com a celebridade polêmica, autêntica, também sensual e com a mesma referência: 

rainha! Mas agora, dos memes. Estrela pop, candidata política, participante de reality show: 

Gretchen sobreviveu às mudanças da nova era e se reinventou‖. O aspecto migratório 

(DRIESSENS, 2014) da trajetória da artista é destacado como principal justificativa para a 

―durabilidade‖ da relevância de Gretchen no imaginário nacional: quando ser a rainha do 

rebolado já não era mais suficiente, ela se tornou candidata política; da política foi para os 

reality shows; e esses, por sua vez, fizeram dela a rainha dos memes. A celebridade rebolou – 

e rebola –, sim, por vários ―Brasis‖, mas isso não significa que ela não tenha também se 

adaptado a cada um deles: é exatamente por ter ―sobrevivido às mudanças da nova era‖ e ter 

se reinventado, vez após vez, que Gretchen foi capaz de expandir a sua comunidade de fãs – 

e, como efeito, também a de haters – e resistir ao ostracismo que acometeu vários de seus 

contemporâneos. 

 Guilherme Zattar, diretor do Multishow, canal que hospedou o reality ―Os Gretchens‖, 

diz à ―Veja Rio‖: ―A Gretchen é hilária. Ela conseguiu se reinventar e, ainda por cima, virou 

cult‖. Essa é a segunda vez que vemos o termo ―cult‖ sendo utilizado para caracterizar 

Gretchen, mas o que isso significa? Geralmente usada para se referir a produtos culturais, a 

denominação cult é dada àquilo que, com o passar do tempo, angaria seguidores fiéis. Em 

outras palavras, passa a ser cultuado por um grupo de fãs. Na maioria dos casos, algo 

considerado cult continua a ter entusiastas e consumidores mesmo após não estar mais em seu 

―ápice de exposição‖, ou ainda, torna-se cult justamente por não ter recebido o devido 
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reconhecimento durante a sua ―vida útil‖. Por exemplo, a série ―Twin Peaks‖, criada por Mark 

Frost e David Lynch e lançada originalmente em 1990 pela emissora norte-americana ABC, 

conquistou um sucesso moderado no período de seu lançamento, mas acabou sendo cancelada 

por causa de um roteiro complexo e personagens pouco convencionais, fatores que 

dificultaram a aderência da audiência na época. Contudo, nos anos seguintes, a obra passaria a 

ser amplamente cultuada pelo público mais jovem, se tornando referência para outras séries 

de televisão de sucesso, quadrinhos, jogos eletrônicos, filmes e músicas. O seu impacto nas 

novas gerações foi tão grande que, em 2017, quase 30 anos após a exibição de seu primeiro 

episódio, ―Twin Peaks‖ retornou com uma terceira temporada, veiculada pelo canal 

Showtime. Em suma: ―Twin Peaks‖ tornou-se cult. 

De forma similar, Gretchen nunca foi ―levada a sério‖, por assim dizer, pelo público 

brasileiro durante o período apontado como o primeiro auge de sua carreira. Quando 

―lançada‖ por Mister Sam no fim da década de 1970, a celebridade trazia consigo um som 

genérico, letras rasas e incoerentes e vocais inexpressivos, sustentados por um óbvio playback 

e energéticas coreografias. Em um Brasil de Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia e 

Milton Nascimento, com composições que condenavam diretamente o regime militar e sons 

com uma identidade mais ―original‖, Gretchen era vista apenas como um guilty pleasure, um 

entretenimento barato, sem a relevância cultural e prestígio artístico de seus contemporâneos. 

Segundo a ―Época‖, durante essa fase, a estrela ―amargou no limbo da cultura nacional‖ ou, 

como anuncia a ―Veja Rio‖, ―amargou anos no purgatório da cultura trash brasileira‖, até 

―renascer como a rainha dos memes e virar estrela internacional‖ em tempos recentes.  

Ao longo da última década, Gretchen foi redescoberta e ressignificada. Seu impacto 

em vários campos da cultura brasileira passou a ser, finalmente, reconhecido, servindo até 

como influência para grandes nomes do entretenimento contemporâneo, como Fernanda 

Lima, Anitta e Ivete Sangalo. Não é mais vergonhoso admitir: ―sim, eu gosto de Gretchen!‖. 

Pelo contrário, pode ser, inclusive, lucrativo, como dá a entender a ―Veja Rio‖. A matéria 

comenta: ―A brasileira gravou também uma versão em português do single em que diz: ‗Eu 

sou a rainha da internet, aceita‘. A Reserva aceitou. Tanto que a grife lançou uma linha de 

camisetas estampadas só com memes da cantora‖. Diante disso, Pedro Cardoso, gerente de 

novos negócios da marca Reserva, prossegue: ―Ela (Gretchen) agrega valores como 

autenticidade e irreverência‖. A ―autenticidade e irreverência‖ de Gretchen não são mais 

apreendidas unicamente através de um viés jocoso, como acontecia durante os seus ―anos no 
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purgatório da cultura trash brasileira‖, mas como valores capazes de, até mesmo, impulsionar 

as vendas de uma grande marca. Isso porque, hoje, Gretchen é cult. 

 Como já foi dito por diversas vezes neste estudo, os memes tiveram um papel 

primordial nesse movimento de ―ressignificação‖ da imagem pública de Gretchen. A ―Época‖ 

é ainda mais categórica, dizendo que Gretchen foi ―redimida pelos memes‖ e, somente por 

isso, ―ascendeu ao patamar de estrela internacional‖. O texto explica: ―Graças aos 

ascensoristas da rede mundial de computadores, a rainha brasileira do rebolado tornou-se 

assunto de manchete lá fora e ostenta, neste momento, a coroa de rainha internacional da 

internet‖. O termo ―redenção‖ e suas derivações se referem ao ato de reparar erros passados, e 

estão muito ligados a uma filosofia cristã, na qual ―redimir-se‖ significa expiar pecados 

anteriores e recuperar a ―moral perdida‖ através da salvação religiosa (RYRIE, 2000). A 

escolha de palavras não é um processo aleatório e impensado, principalmente num veículo de 

grande circulação como a ―Época‖, portanto, o uso da expressão ―redimida‖ nesse trecho diz 

muito sobre como o canal percebe Gretchen: para ele, a reputação da celebridade até então 

havia sido alicerçada sobre ―erros e pecados‖, o que teria feito com que ―amargasse anos no 

limbo da cultura nacional‖. Contudo, ―graças aos ascensoristas da rede mundial de 

computadores‖ – e não aos seus próprios esforços –, a artista encontrou a sua ―salvação‖ nos 

memes e, pela primeira vez na sua quadragenária carreira, obteve o status de ―estrela 

internacional''. 

 Isso é reforçado na matéria da ―Veja Rio‖, que comenta: ―Apesar de ter iniciado a 

carreira há quarenta anos cantando músicas em outros idiomas (ela arranhava o inglês, francês 

e espanhol), Gretchen nunca emplacou no exterior. Tempos depois, no entanto, em 2012, teve 

sua ascensão no mundo virtual depois de participar do reality show A Fazenda, da Record, 

conhecido por recrutar celebridades B. Não venceu, mas fez sua fama na internet através dos 

memes – e foi assim que Katy Perry a conheceu‖. Aqui, podemos observar várias 

semelhanças com o texto da ―Época‖: Gretchen ―nunca emplacou no exterior‖ e era uma 

―celebridade B‖, mas que, por meio dos memes, conseguiu ―fazer sua fama na internet‖ e ser 

reconhecida até mesmo por uma figura de exposição global, como Katy Perry. Mesmo não 

usando exatamente a palavra ―redenção‖, é esse tipo de narrativa que a ―Veja‖ insinua: de 

―celebridade B‖ ao sucesso no exterior, a estrela percorreu uma trajetória de ―redenção‖. 

 Gretchen nunca deixou de ser famosa ao longo de suas décadas de carreira e, por isso, 

nos parece que afirmar que ela ―amargou anos no limbo da cultura nacional‖ talvez seja um 

tanto quanto exagerado. Porém, apesar de ser uma ―figura onipresente na cultura pop‖ 
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nacional, a artista, inegavelmente, passou por alguns ―maus bocados‖ em sua vida 

profissional, o que é muito bem explorado no documentário. Pelas ruas sem asfalto das 

cidades interioranas de Pernambuco, as apresentações de Gretchen em circos locais eram 

anunciadas por carros de som da seguinte maneira: ―Hoje, você vai assistir de perto Gretchen: 

a sensacional artista do rádio, do disco e da televisão brasileira. E atenção: preço único de 

dois reais pra todo mundo!‖. Seria o valor de dois reais realmente compatível com o show de 

uma ―sensacional artista do rádio, do disco e da televisão brasileira‖? Naquele momento, sim: 

era esse o preço que Gretchen e sua arte ―valiam‖. E, mesmo diante de um valor 

consideravelmente baixo para uma estrela ―do calibre‖ de Gretchen, a assistimos se 

apresentando a plateias cada vez mais vazias e, muitas vezes, desinteressadas, com 

espectadores bocejando enquanto a celebridade rebola no centro do picadeiro. 

 É claro que há momentos nos quais as interações com o público são mais ―positivas‖, 

quando, por exemplo, uma eleitora diz que ela ―é a rainha‖ e ―não vai perder a majestade‖, ou 

quando um outro cidadão exalta que ―o povo do interior nunca acredita que uma artista a nível 

internacional‖, como Gretchen, viria para uma cidade como a dele. Contudo, essas cenas são 

parcas e não compensam todos os outros trechos que corroboram a narrativa de que a 

celebridade estava, realmente, vivendo o vale de sua carreira. De acordo com os 

enquadramentos desenvolvidos em ―Gretchen Filme Estrada‖, fica claro que a personalidade, 

definitivamente, precisaria se reinventar para se manter nos olhares públicos. 

 Dois anos após o período retratado no documentário, em 2012, Gretchen participa da 

quinta edição do reality show da Record TV, ―A Fazenda‖, um programa conhecido por 

recrutar ―celebridades B‖, como diz a ―Veja Rio‖. Apesar dessa infame reputação, ―A 

Fazenda 5‖ é amplamente considerado o ―primeiro passo‖ da reconquista do interesse coletivo 

por Gretchen e de sua caminhada rumo à coroação como ―rainha internacional da internet‖. A 

―Época‖ confirma: ―Em 2012, participou do reality show A fazenda – conhecido por recrutar 

artistas que estão fora do radar –, mas desistiu na sexta semana e deixou o programa por conta 

própria. Sua carreira estava fadada a desaparecer, não fosse alguma mente criativa que 

resolveu usar cenas do programa para criar gifs (formato de imagens de baixa qualidade) 

animados e fotos que simulam reações zombeteiras‖. Conforme sugere o excerto, após desistir 

da competição, a carreira de Gretchen estava ―fadada a desaparecer‖: aparentemente, ela não 

tinha mais nada a oferecer para o público brasileiro e, por isso, a única perspectiva possível 

para ela era o inevitável esquecimento, como acontece com tantas celebridades depois de 
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algum tempo na mídia. Gretchen tinha chegado ao fim de sua ―vida útil‖ e o seu ―prazo de 

validade‖ estava prestes a expirar. Mas, ninguém contava com o poder dos memes. 

 ―A Fazenda‖ foi apenas a porta de entrada para a redescoberta do legado da estrela 

pelo público. Segundo a ―Época‖, ―os jovens encontraram em Gretchen uma fonte rica de 

memes. Sua personalidade expansiva rende caras e bocas que podem ser usadas nas mais 

diversas situações. Eles surfaram os arquivos da internet e recuperaram cenas dos anos 

dourados da cantora em entrevistas, programas de auditório e shows, buscando ainda mais 

material para se divertir. [...] Em outubro do ano passado (2016), ela lançou seu próprio canal 

no YouTube, com vídeos que mostram seu cotidiano em Mônaco (onde vive atualmente com 

o marido, um empresário português, e os filhos) e que só aumentam a fonte de cenas 

engraçadas para gifs divertidos‖. A partir de sua passagem pelo reality da Record, toda a 

longeva trajetória midiática de Gretchen foi resgatada e ressignificada através do prisma dos 

memes e, dessa forma, gerações que, dificilmente, teriam acesso ou interesse pelos ―anos 

dourados da cantora‖, passaram a conhecer a sua história. Até mesmo a ―Maria Odete por 

detrás da Gretchen‖ foi assimilada e difundida pelos memes, tendo como base o seu canal 

pessoal no YouTube. Graças a essas, à primeira vista, despretensiosas e divertidas imagens de 

baixa qualidade, uma massa de novos fãs passou a ter contato não somente com a Gretchen 

cantora e ícone da televisão brasileira, mas também com a Gretchen mãe e esposa. 

 A ―Época‖ diz que a reputação de Gretchen como ―rainha dos memes‖ está sustentada 

sobre ―sua personalidade expansiva‖ que ―rende caras e bocas que podem ser usadas nas mais 

diversas situações‖. No entanto, a ―Veja Rio‖ apresenta uma outra justificativa: ―Graças, em 

parte, ao seu visual plastificado, outro fator que, inegavelmente, ajuda a construir uma 

imagem pitoresca de fácil viralização. Ela é a primeira a reconhecer a conexão: em tom de 

brincadeira, diz que, toda vez que recorre à micropigmentação nos lábios, tatuagem que deixa 

a boca mais carnuda, ganha 10.000 seguidores no Instagram, rede na qual arrebanha 750.000 

fãs (mais do que Maria Rita e Latino)‖63. Para a publicação, não é a personalidade de 

Gretchen a maior responsável pelo sucesso de seus memes, mas sim suas características 

estéticas.  

Mais uma vez, o aspecto visual da artista é pautado de forma a esvaziá-la de conteúdo: 

a sua personalidade e carisma (GEERTZ, 1996) não têm grande papel em seu título como 

―rainha dos memes‖, mas sua ―imagem pitoresca‖ e ―visual plastificado‖ sim. O artigo tenta 
                                                
63 No momento de produção desta pesquisa, Gretchen já conta com mais de 2,9 milhões de seguidores na sua 
conta oficial no Instagram.  
Informação retirada da conta oficial @mariagretchen. Disponível em: 
<https://www.instagram.com/mariagretchen/?hl=pt-br>. Acesso em: 18 de jul. 2021. 
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confirmar a sua teoria com uma versão de Gretchen sobre o seu alcance no Instagram, mas 

isso, na verdade, não exibe uma ligação causal direta com a popularidade de seus memes – há 

influencers com grande visibilidade nas redes sociais que nunca viralizaram através de memes 

– e, portanto, não funciona como a ―prova definitiva‖ que a ―Veja‖ procura para a sua 

narrativa proposta. O Instagram é, por natureza, uma rede social voltada para o visual e o 

estético, então, é mais do que justificável que publicações relacionadas a esses tópicos 

obtenham bons números. Isso, porém, não significa que a celebridade e o impacto dos memes 

que a envolvem podem ser resumidos a um ―visual plastificado‖ e uma ―imagem pitoresca de 

fácil viralização‖: Gretchen é muito mais do que cirurgias plásticas, e a sua permanência, por 

décadas, no cenário popular é evidência disso. 

Até aqui, os memes foram descritos como banais ―fotos que simulam reações 

zombeteiras‖, que apresentam o único objetivo de provocar risadas no público atingido por 

eles. Entretanto, esses elementos humorísticos também carregam peso político, visto que ―um 

meme pode dizer muito sobre um país. De forma sutil e debochada, representa um recorte da 

cultura local. Somos bombardeados diariamente com memes americanos, mas, de vez em 

quando, outros países se destacam‖, desenvolve a ―Época‖. Por meio das expressões e 

atitudes de Gretchen traduzidas pelos memes, foi a vez do Brasil se destacar na rede 

internacional de computadores, levando um pouco da nossa cultura para o resto do globo.  

Segundo Joel Penney, professor de comunicação da Universidade Montclair State e 

especialista em novas mídias entrevistado pela reportagem da ―Época‖1, ―é comum que os 

memes sejam interpretados como pilhéria, mas, ao mesmo tempo, a imagem dos países passa 

a ser pesquisada e conhecida por pessoas que, em outra situação, não iriam atrás dessa 

informação‖. De uma maneira bem inusitada, Gretchen acabou se tornando um tipo de 

―embaixadora do Brasil‖, contribuindo para que o nosso país alcançasse uma significativa 

visibilidade nos quatro cantos do planeta: por causa dos memes que recorrem à imagem da 

celebridade, milhões de pessoas em diferentes países – e, até mesmo, o ―The New York 

Times‖ –  tiveram acesso e se interessaram por uma representação da nossa produção cultural 

e, por extensão, do nosso povo. ―Vi diversos artigos explicando quem era a Gretchen, todos 

incluindo as palavras ‗Brasil‘ ou ‗brasileira‘. O nome do país está lá fora e ganha 

conhecimento. Mostra para as pessoas que há memes e cultura sendo criados em outras partes 

do mundo‖, continua Penney. De acordo com o estudioso, na ―era do digital‖, quando os 

usuários assíduos da Internet ditam como se comportar e o que consumir, ―os memes se 

tornam uma forma de exportar a cultura nacional tão expressiva quanto a produção 
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cinematográfica e televisiva‖. Os memes de Gretchen se consolidaram como uma das portas 

de entrada para a cultura brasileira, assim como o cinema de Almodóvar é para a cultura 

espanhola e o K-pop é para a coreana.  

Hoje, para muitos estrangeiros, a imagem associada ao Brasil não é mais uma Carmen 

Miranda com um arranjo de frutas na cabeça ou um Pelé marcando gol. Aos olhos 

internacionais, uma das principais figuras representativas do nosso país atualmente é uma 

expansiva e irreverente mulher de meia-idade, que já foi de ―rainha do rebolado‖ a ―rainha 

dos memes‖, atravessando ―vários Brasis‖. É o inconfundível rosto dessa ―brasileira tão real, 

que parece inventada‖: Gretchen. 
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7. IMAGINÁRIOS, VALORES E CONTEXTOS 

 

 No decorrer dos dois últimos capítulos, exploramos como Gretchen se coloca e se 

apresenta para os seus públicos e como ela é percebida e representada por esses últimos, num 

cíclico fluxo de interações que, por sua vez, compõem a imagem pública e a reputação da 

celebridade. Já neste tópico, atentaremos ao domínio dos imaginários: com base no que foi 

analisado, o que a imagem pública de Gretchen diz sobre a sociedade brasileira? Ao longo de 

suas quatro décadas de carreira, houve mudanças em suas representações para se adequarem a 

novos valores vigentes? Ou foi o contrário: a imagem pública de Gretchen estimulou a 

renovação de um imaginário coletivo? O que a trajetória midiática de uma dançarina, cantora, 

sex symbol, candidata política, mãe, esposa e meme revela sobre o Brasil – ou sobre diferentes 

―Brasis‖? Essas questões aparecem, de maneira mais ou menos explícita, ao longo de toda a 

monografia. Dito isso, o objetivo desta seção em específico é compilar, sintetizar e evidenciar 

os vários imaginários e valores que a imagem pública da artista suscita e o que eles dizem 

sobre o ―Brasil de Gretchen‖. 

 A primeira grande pauta que se mostrou recorrente tanto nas representações da 

―celebridade por si mesma‖ quanto da ―celebridade pelos outros‖, ainda que através de 

perspectivas distintas, é a imbricação dos valores relativos ao corpo, sexualidade e juventude. 

Como já foi discutido, os imaginários em torno desses valores estão fatalmente marcados pela 

desigualdade entre gêneros. O corpo feminino é tomado como objeto de desejo ou repulsa e 

fator caracterizador de uma mulher, enquanto o corpo masculino é visto em segundo plano, 

com menor relevância em comparação à inteligência e habilidades de um homem. Enquanto 

mulheres são condenadas quando manifestam sua sexualidade, homens são considerados 

conquistadores, uma vez que a sexualidade masculina é percebida socialmente como algo 

natural e admirável. Por último, ao passo que o envelhecimento de uma mulher é sinônimo de 

desleixo, negligência e decadência, a ―maturidade masculina‖ é símbolo de experiência, 

sabedoria e, até mesmo, charme (MENDONÇA, 2012). Todos esses imaginários que circulam 

historicamente pela sociedade são materializados na imagem pública de Gretchen, seja por 

meio da perpetuação desses, seja pelo confronto. 

 Peguemos, como exemplo, a caminhada política da celebridade, retratada em 

―Gretchen Filme Estrada‖ (2010): entre os quatro candidatos à prefeitura da Ilha de Itamaracá 

no ano de 2008, Gretchen era a única mulher (e, até certo ponto, compunha a única chapa 

totalmente feminina). E mais: era a única que possuía o status de pessoa célebre, carregando 
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uma reputação que a precedia. Nesse cenário, ficam evidentes alguns imaginários sociais em 

torno do que são considerados papéis femininos e papéis masculinos, quais locais podem ser 

ocupados por quem: a celebridade parece ter sido a única cujo fator ―sexualidade‖ não apenas 

foi questionado, como se provou determinante para o sucesso – ou, neste caso, o fracasso – de 

sua candidatura. Enquanto, no pouco tempo em que aparecem no documentário, os candidatos 

masculinos são representados em debates e comícios, defendendo seus projetos políticos, 

Gretchen é representada como um símbolo sexual que precisa defender não somente as suas 

propostas para a prefeitura da cidade, mas, sobretudo, a sua dignidade como mulher.  

O tempo inteiro, a artista procura, exaustivamente, se legitimar como uma opção 

viável para o cargo, enfrentando uma altíssima rejeição, motivada não por uma oratória que 

deixa a desejar ou por projetos mal fundamentados, mas por sua imagem pública, intimamente 

atrelada a algo considerado como praticamente uma falha moral: a sexualidade feminina. Se 

para mulheres, no geral, se inserir no meio político brasileiro já é um grande desafio – 

evidência disso é que, em 92 anos de democracia, apenas uma mulher foi eleita para o cargo 

político mais alto do país e, ainda assim, foi impedida de completar o seu segundo mandato –, 

para ―mulheres como Gretchen‖, que celebram sua sexualidade e corpo e que não reproduzem 

exatamente a representação da ―bela, recatada e do lar‖, é praticamente impossível. 

 Diante disso, numa tentativa de se adequar a esse imaginário compartilhado por seus 

eleitores, Gretchen se aproxima daquilo que é tomado, muitas vezes, por um valor em si 

mesmo: a religião. A partir desse ponto, a estrela passa a desenvolver uma narrativa de 

redenção: ela não é mais a ―mulher pecadora‖ que o público conhecera. Agora, ela é uma 

―enviada de Jesus‖, uma ―mulher casta‖, que, apesar de ter ―se desviado no decorrer da vida‖, 

finalmente encontrara o ―caminho divino‖. Aqui, a religiosidade é colocada como um 

contraponto à sexualidade, perpetuando a dicotomia simplista entre os estereótipos da vamp e 

da beata.  

É importante salientar que, a fim de atender às expectativas do eleitorado, essa 

―renovação de imagem‖ não está limitada apenas ao discurso de Gretchen, mas envolve 

também toda uma composição visual que o acompanha, personificando o imaginário de que 

―ambiente‖, ―maneira‖ e ―aparência‖ devem ser compatíveis (GOFFMAN, 2002): a 

―Gretchen cidadã‖ usa roupas comportadas, sóbrias e que cobrem maior parte do seu corpo, 

em oposição às ―vestimentas lascivas‖ e reveladoras da ―Gretchen da televisão‖. Além disso, 

nos comícios da ―Gretchen cidadã‖ não se escuta ―Conga, Conga, Conga‖ ou ―Melô do 

Piripipi‖, marcas registradas dos shows da ―Gretchen personagem‖, mas sim, hinos e louvores 
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evangélicos. Mesmo após todos esses esforços para construir uma nova ―fachada‖ perante o 

seu público e, a partir disso, sair bem-sucedida na eleição que almejava, Gretchen termina sua 

empreitada política em terceiro lugar, com uma irrisória porcentagem dos votos. A resposta 

final do eleitorado da Ilha de Itamaracá, uma pequena amostra de um amplo imaginário 

social, é que, independente do que faça e do quanto tente mudar sua persona pública, 

independente da qualidade de suas propostas e de suas competências, uma ―mulher como 

Gretchen‖ jamais será digna de uma posição de autoridade. 

Em vários momentos ao longo de nossa análise, observamos outros exemplos como 

esse, que tendem a reduzir Gretchen a uma única face de sua imagem pública: o corpo e o 

sexo. A celebridade é referida por anônimos, por famosos e por produtos midiáticos como um 

mero ―rebolado‖, um ―movimento de quadris‖, cujo nome é sinônimo de ―bumbum‖. Por 

mais de uma vez nos objetos estudados, a estrela reafirma ser ―mais que um símbolo sexual‖, 

por também possuir inteligência e não ser ―totalmente vazia‖. Porém, o que percebemos é 

que, aos olhares dos ―outros‖ – não todos, mas uma parcela considerável –, ela segue sendo 

apenas um ―pedaço de carne‖. Mais uma vez, a sexualidade feminina é tomada como um 

elemento detrator ou anulador de possíveis outras qualidades de Gretchen: um ―símbolo 

sexual‖ não pode ser nada além de um corpo desprovido de conteúdo, uma mulher fútil e 

―vazia‖. ―Corpos femininos são vendidos em partes e não associados a outros atributos da 

mulher: músculos bem torneados e grandes ganham as mídias, enquanto seu poder intelectual 

pouco é abordado‖ (BELMIRO; DE PAULA; LAURINDO; VIANA, 2015, p. 02). 

O grande impacto de Gretchen no que tange à representação feminina na mídia 

nacional no decorrer das últimas décadas também não passa despercebido e vem sendo revisto 

através de novos olhares. Hoje, o seu legado é reconhecido por outras mulheres públicas – e, 

também, por anônimas –, que afirmam ver a celebridade como uma inspiração, alguém que 

abriu caminhos para uma maior emancipação sexual feminina no Brasil, explorando em rede 

nacional outras possibilidades de existência diferentes do tradicional estereótipo da ―dona de 

casa‖ e contribuindo para uma renovação do imaginário social. Contudo, a sua sexualidade e 

relação com o corpo também são percebidas, inclusive por alguns grupos feministas, como 

uma sexualização que, ao invés de renovar valores consolidados, proporciona uma 

perpetuação da objetificação do corpo feminino, produto de uma ―concessão passiva‖ aos 

interesses masculinos.  

Alguns dos argumentos usados nessa narrativa se baseiam na incansável busca de 

Gretchen pela ―beleza eterna‖: numa sociedade em que a juventude é imposta como um ideal 
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a ser mantido e na qual os cabelos grisalhos e rugas no rosto de uma mulher são tomados 

como motivos para envergonhar-se (BIROLI, 2014), os vários procedimentos estéticos 

realizados pela artista ao longo dos anos podem representar uma reprodução e, até, incentivo 

aos rígidos padrões de beleza. Todavia, acreditamos que isso precisa ser colocado em 

perspectiva: seria Gretchen uma agente promotora de um imaginário que prega a juventude 

como uma virtude, ou, de certa maneira, seria ela uma ―vítima‖ dele? A estrela não esconde – 

pelo menos, não em palavras – a sua idade e, pelo que ela diz, isso é algo que a enche de 

orgulho. Portanto, diante das demandas e expectativas de parcela da sociedade, que exige que 

um ―símbolo sexual‖ ofereça um corpo sempre jovem e em forma, é possível que a ―rainha do 

rebolado‖ tenha encontrado nas plásticas a única forma para não ser ―descartada‖ pelo 

público. Talvez, depois de décadas de cobranças estéticas, Gretchen tenha internalizado o 

imaginário hegemônico de que somente mulheres jovens – ou que aparentam ser jovens – são 

merecedoras dos holofotes. Ou então, isso pode representar simplesmente uma expressão da 

liberdade de Gretchen para com o seu próprio corpo: ela se sente bem com as plásticas, então, 

por que não fazê-las? 

Família, casamento e maternidade também são valores socialmente estabelecidos que 

estão constantemente dialogando entre si. Eles se mostraram recorrentes nas diferentes 

representações da imagem pública de Gretchen, expondo, novamente, uma clara assimetria 

entre os imaginários atrelados ao que é considerado ―função masculina‖ e ―função feminina‖ 

na sociedade. É comum vermos homens sendo representados em posições de poder e situados 

em ambientes profissionais que indicam uma bem-sucedida carreira, entretanto, a ―mulher 

normal‖ – usando as palavras da própria Gretchen – é aquela que se dedica de corpo e alma ao 

marido e filhos, sacrificando, em vários momentos, o sucesso profissional.  

A ―maternidade compulsória‖ – Gretchen, por exemplo, teve oito filhos – como um 

valor, associada a um ideal de total abnegação à família, não é algo novo. Na verdade, esse é 

um modelo bastante consoante ao que é tradicionalmente reproduzido no imaginário social: ―a 

nova imagem da mulher ‗normal‘ será a da dedicação e do sacrifício, características estas que 

alguns psicanalistas descreviam como pertencendo à ‗natureza‘ da mulher‖ (BADINTER, 

1980 apud CORREIA, 1998, p. 368-369). Esses valores relacionados à ―vida doméstica‖ e, 

geralmente, à ―privacidade‖ de uma mulher são tão simbólicos na persona pública de 

Gretchen que acabam se confundindo com aquilo que é comumente abordado como sua ―vida 

profissional‖: ela personifica tão intensamente o imaginário da ―dedicação e sacrifício 
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materno‖ que abriu mão do prêmio – 2 milhões de reais – oferecido ao vencedor de ―A 

Fazenda 5‖ porque estava ―com saudades dos filhos‖. 

Apesar de Gretchen ter se consolidado, ao longo de seu percurso midiático, como um 

ícone de resistência ao ideal da ―bela, recatada e do lar‖, é notável que, em diferentes 

ocasiões, ela também contribui para a sua propagação. Em várias de suas declarações, a 

celebridade retorna ao seu lugar de ―mãe‖ e ―esposa‖ para ressaltar as suas virtudes como 

mulher e defender a sua ―integridade pessoal‖, em contraste à ―vulgaridade‖ e ―anormalidade‖ 

da ―Gretchen da televisão‖. Afonso (2019) diz: 

A família também é uma importante fonte moral, pois é a instância da vida 
em que aprendemos a conectar com o outro, evocando em nós uma dimensão 
ética que só é possível pelo afeto criado dentro desse núcleo. Assim, a 
família se converte em um valor absoluto em si mesma, de extrema 
importância, especialmente para as mulheres, que são as encarregadas de 
construir, educar e manter esse núcleo básico de afeto entre indivíduos 
(AFONSO, 2019, p. 126). 

Se, por um lado, a paternidade é vista socialmente como um ―papel menor‖ e que 

denota escolha, a maternidade é um dever, uma obrigação moral definidora da experiência 

feminina na sociedade. Não é à toa que Gretchen reforça, vez após vez, a maternidade como a 

maior realização de sua vida: dessa maneira, ela se alinha às demandas do imaginário social, 

equilibrando a sua imagem pública de forma a ser ―palatável‖ a diferentes públicos (a 

―disruptiva‖ para os mais progressistas e a ―mãe e esposa‖ para os mais conservadores). 

Somente assim, ela pode ser considerada uma ―mulher completa‖ pelos olhares coletivos. 

Como discutimos no decurso desta análise, é esperado que a mulher priorize a ―vida 

pessoal‖ em detrimento da profissional, casando, tendo filhos e ficando em casa. Quando ela 

não o faz plenamente, traições e outros problemas matrimoniais – mesmo quando a mulher na 

relação é a principal vítima – são representados como decorrência da ―falta de dedicação da 

esposa‖, que preferiu correr atrás de conquistas profissionais ao invés de ―cuidar devidamente 

do seu casamento‖. No imaginário tradicional, a manutenção da vida doméstica e, por 

extensão, do casamento – heterossexual e monogâmico, neste caso –, é uma obrigação 

feminina, da qual o homem é isento de qualquer participação em seu sucesso ou fracasso. Se o 

casal apresenta uma relação saudável, é porque a mulher ―conhece o seu lugar‖, cumpre com 

suas ―funções como esposa‖, respeita o espaço do marido e, até mesmo, ―deixa passar alguns 

tropeços‖ do cônjuge, naturais da ―essência masculina‖. Mas, se algo dá errado, a 

responsabilidade também é da mulher: no caso de Gretchen, por exemplo, a culpa pela traição 

de seus parceiros recai sobre os seus ombros, visto que foi ela quem optou por privilegiar a 

carreira em vez da rotina doméstica. Isso se dá porque, no imaginário social, as mulheres ―que 
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são as encarregadas de construir, educar e manter esse núcleo básico de afeto entre 

indivíduos‖ (AFONSO, 2019, p. 126). 

Essa é uma visão tão enraizada na sociedade que é possível ver com frequência, 

principalmente nas redes sociais digitais, pessoas culpabilizando as vítimas – geralmente, 

mulheres – pelos casos de violência doméstica, tão comuns no Brasil64. Não é preciso 

procurar muito para se deparar com comentários como: ―mas, com certeza, santa ela não era‖; 

―se ela tivesse empenhado por seu casamento, isso não teria acontecido‖; ―ninguém apanha se 

não provocar‖; ―um cara tão legal… Essa história está mal contada!‖, e por aí vai. Mesmo 

quando o agressor admite o crime, a vítima feminina segue em suspeita, o que também pode 

ser observado em ocorrências de estupro, por exemplo. Ao vocalizar as agressões sofridas em 

seus relacionamentos ―amorosos‖, Gretchen colabora para a renovação desse imaginário, 

colocando a mulher no controle de sua própria narrativa: não, violência doméstica não é um 

assunto que deve ficar limitado a ―quatro paredes‖ e, não, a culpa não é da vítima. Uma 

celebridade com a visibilidade de Gretchen falando tão abertamente sobre esses assuntos – 

inclusive dando palestras a respeito – é muito significativo para a alteração desses ―valores‖ 

tão difundidos no nosso país, valores sustentados sobre imaginários sexistas.  

No parágrafo acima, nós colocamos o termo ―amorosos‖ entre aspas quando nos 

referimos aos relacionamentos de Gretchen. Por quê? A ideia do amor romântico costuma ser 

associada ao ato do casamento, como se a primeira fosse pré-requisito para o segundo. Porém, 

será que podemos afirmar que existe amor envolvido em relações que implicam traições e 

violência? Apesar de muito difundido no imaginário, o conceito de ―amor‖ não é facilmente 

definido com precisão no mundo material, podendo ser expresso de diferentes maneiras. 

Entretanto, nos parece que, com base no caso de Gretchen, a mera formalidade do casamento 

já é compreendida como um valor em si mesmo, uma exigência social que não depende 

necessariamente da presença do amor romântico. Uma mulher só alcança a sua ―totalidade‖ 

quando está casada, mesmo que o relacionamento envolva traições, agressões físicas e verbais 

e mais uma série de violências simbólicas e abusos. E, é claro, um casamento é admirável, 

mas matrimônios em excesso já representam, no imaginário social, uma vida pessoal 

fracassada, um motivo para piadas. 
                                                
64 Em 2020, o Brasil contabilizou 105 mil denúncias de violência contra mulher, segundo dados das plataformas 
do Ligue 180 e do Disque 100. (MARTELLO, 2021). 
 

MARTELLO, Alexandro. Brasil teve 105 mil denúncias de violência contra mulher em 2020; pandemia é fator, 
diz Damares. G1 GLOBO. 07 de mar de 2021. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/07/brasil-teve-105-mil-denuncias-de-violencia-contra-mulher-
em-2020-pandemia-e-fator-diz-damares.ghtml>.  Acesso em: 08 de ago. 2021. 
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Ao longo de quarenta anos de exposição pública, Gretchen acompanhou as mudanças 

no Brasil, assim como o Brasil acompanhou as mudanças de Gretchen. A sua trajetória 

midiática se configura praticamente como um acervo histórico, um índice dos diferentes 

imaginários que povoaram e povoam a sociedade brasileira nas últimas décadas: alguns 

valores se transformaram, outros, desde a década de 1970, permanecem quase inalteráveis. E, 

durante todo esse tempo, Gretchen se manteve como uma figura constante na cultura nacional, 

seja por meio de adaptações na sua imagem pública, seja por incitar adaptações nos diferentes 

contextos que a celebraram e ainda celebram. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, buscamos compreender como a imagem pública de Gretchen é 

construída ao longo de décadas de exposição midiática, e o que a trajetória e a consolidada 

reputação dessa celebridade dizem sobre o imaginário da sociedade brasileira. Para isso, nós 

recorremos, sobretudo, aos conceitos de celebridades, imagem pública, reputação e 

imaginário, que se mostraram intercomplementares e profícuos para a análise aqui proposta. 

O nosso corpus foi composto por sete unidades de análise de gêneros distintos, desde matérias 

jornalísticas escritas até um documentário de longa-metragem, todos lançados entre 2010 e 

2019 e cujos conteúdos giram em torno da longeva trajetória pessoal e profissional de 

Gretchen. 

 A partir de uma perspectiva praxiológica e pragmatista de análise, que atenta para o 

domínio da experiência em que o ―fenômeno das celebridades‖ emerge (FRANÇA; SIMÕES, 

2020), nós dividimos a pesquisa em três eixos principais: 

● ―Ações e discursos de Gretchen: a celebridade pela celebridade‖, no qual 

evidenciamos como Gretchen se descreve, suas declarações e suas 

―autorrepresentações‖;  

● ―Ações e discursos de Gretchen: a celebridade pelos outros‖, focado nos olhares dos 

―outros‖ sobre a estrela, como os públicos percebem e participam na construção de 

imagem pública de Gretchen; 

● ―Imaginários, valores e contextos‖, tópico no qual procuramos apreender os valores e 

os imaginários manifestados através do percurso midiático da celebridade, sua imagem 

pública e reputação. 

Apesar de desenvolvidos aqui, por motivos metodológicos, de maneira apartada, os três eixos 

estão intimamente conectados e, na prática, operam paralela e concomitantemente no 

ininterrupto processo de composição de imagem pública de Gretchen. Isso pode ser observado 

mais claramente no terceiro eixo, cuja proposta cumulativa dos dois eixos anteriores explicita 

as dinâmicas relacionais, multifacetadas e contextuais (SILVA; SIMÕES, 2021) da 

construção de imagem pública e reputação da estrela. 

 Esta foi uma investigação de cunho qualitativo, não quantitativo, portanto, os 

resultados obtidos não apresentam – e nem procuram apresentar – um ensaio definitivo sobre 

a imagem pública e reputação de Gretchen e sobre os contextos que a celebram, até porque, 

como já foi discutido, esses são elementos que pressupõem mutabilidade. E foi exatamente 
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isso que constatamos ao longo do nosso estudo: Gretchen é uma figura ambígua, cuja face 

pública é adaptável e aciona diferentes valores em diferentes contextos, seja através de 

acordos com o imaginário vigente, seja por enfrentamentos. Dessa forma, a celebridade pode 

ser observada como um reflexo da sociedade em que está inserida: Gretchen é uma 

personalidade complexa, multifacetada, porque a cena pública também é complexa e 

multifacetada. Para ser capaz de se manter relevante por décadas a fio, a artista precisou 

acompanhar as transformações no imaginário nacional, incorporando em sua fachada valores 

e crenças hegemônicas e equilibrando, o tempo todo, faces mais ―vanguardistas‖ e outras mais 

―conservadoras‖, o que dá a ver a sua dimensão paradoxal.  

Ademais, concluímos que, ao contrário do que muitas vezes é reproduzido na opinião 

pública – inclusive pelos objetos aqui analisados –, as celebridades e, no caso do nosso 

trabalho, em especial Gretchen, são mais do que meros ―produtos do consumo midiático‖, 

indivíduos fúteis e vazios de conteúdo. Essas ―vedetes‖ (MORIN, 2002, p. 32) carregam 

consigo grande potencial para provocar debates na sociedade, gerar processos de identificação 

por meio de suas narrativas e, por conseguinte, renovar valores que circulam no imaginário 

social, provando, assim, o teor político de suas ações, discursos e representações. Devido a 

sua visibilidade e imenso alcance midiático, Gretchen, por exemplo, ajudou a impulsionar a 

discussão em torno de pautas como a violência doméstica e a transexualidade, temas de 

grande relevância social, mas que, por muitos anos, se mantiveram limitados ao espaço 

privado e que eram praticamente proibidos de serem abordados publicamente. Os impactos 

socioculturais de iniciativas como essas não podem ser simplesmente ignorados, com o 

pretexto de que celebridades seriam figuras banais e desimportantes, ou que Gretchen, em 

particular, seria apenas um ―movimento de quadris‖. 

Por fim, esperamos ter confirmado a possibilidade de estudar celebridades também 

pelo prisma de teorias das Relações Públicas: imagem pública e reputação não são conceitos 

aplicados somente a contextos organizacionais, como muitos dos trabalhos acadêmicos da 

área dão a entender. O nome de uma celebridade também pode funcionar como uma ―marca‖, 

visto que está sujeito a ―valorizações‖ e ―desvalorizações‖, por assim dizer: a imagem pública 

e a reputação de uma estrela são o seu maior ―patrimônio‖, uma vez que eles são 

determinantes para a sua permanência – ou declínio – na cena pública. Por outro lado, a ideia 

de ―gestão de imagem pública‖, muito usada no meio corporativo, é insuficiente para 

pensarmos na perspectiva de celebridades, por se tratarem de seres sociais e relacionais, cujas 

imagens são construídas com a participação dos públicos, sem depender unicamente dos 
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esforços da personalidade e seu RP. ―Gerir algo‖ pressupõe controle sobre o objeto ou 

processo em questão, o que não é plenamente possível quando consideramos a imagem 

pública e reputação de uma figura célebre. 

Como já mencionamos, fica em aberto, como desdobramento futuro, uma investigação 

mais focada em cada uma das ―grandes fases‖ da carreira de Gretchen, a fim de 

compreendermos, com mais precisão, como as dinâmicas de imagem pública da artista se 

alteraram ou se conservaram de contexto para contexto: quem era a Gretchen durante o 

regime militar que assolou o nosso país entre as décadas de 1960 e 1980? E qual era o Brasil 

que celebrava a ―Gretchen da pornochanchada‖? A nossa pesquisa perpassou por essas 

questões, mas, devido ao caráter relativamente recente das nossas unidades de análise e ao 

limite de tempo imposto à produção de um Trabalho de Conclusão de Curso, acreditamos que 

ainda há muito a ser explorado. 
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