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RESUMO: Este estudo tem o objetivo de analisar o romance A prostituta (1996), do 

escritor baiano Herberto Sales (1917 – 1999). Para tanto se levará em conta a imagem 

da mulher, filtrada na perspectiva da personagem central da obra, sendo essa uma 

transgressora das normas morais moldadas pela sociedade do século XX, sociedade essa 

carregada de tabus e preconceitos contra a mulher. A obra cogita a história de Maria 

Corumba e suas decepções de jovem que foi abandonada pelo noivo estando grávida 

que, sem o apoio dos pais viu-se obrigada a sair de casa, após o nascimento de sua filha 

viajou a Salvador em busca de seu objetivo: tornar-se uma prostituta, o que irá culminar 

numa transformação de identidade e ressignificação da dicotomia convencionada para 

as mulheres: “da vida” ou “de família”. Esta nova identidade será construída em defesa 

dos valores patriarcais e machistas, que constituem os atavismos da sociedade da época 

em que a obra é ambientada. Neste texto será abordada a trajetória acadêmica do autor. 

Para esta escrita, no aspecto metodológico da pesquisa bibliográfica e exploratória, 

serão utilizados como embasamento teórico textos de autores como: Auerbach (2013), 

Deleuze (1992), Hall (2011), Foucault (2013), Alves (2005) e outros.  

 

Palavras-chave: A prostituta; Herberto Sales; Literatura Baiana; Representação de 

identidade. 

 

 

Introdução 
 

 

Se os mundos ficcionais são tão confortáveis, por que não tentar ler o 

mundo real como se fosse uma obra de ficção?(Eco, 2012). 

 

A literatura como instrumento de construção identitária e artefato cultural, pode 

ser entendida como uma representação da realidade através de uma releitura de mundo 

que é passível de diversas interpretações. Nesta perspectiva, no diálogo entre escritor e 

leitor por meio da obra, o autor utiliza várias estratégias narrativas para atrair o leitor. 

E, para Auerbach (2013): 

[...] Os diversos membros dos fenômenos são postos sempre em clara 

relação mútua; um número considerável de conjunções, advérbios, 

partículas e outros instrumentos sintáticos, todos claramente 

delimitados e sutilmente graduados na sua significação, deslindam as 

personagens, as coisas e as partes dos acontecimentos entre si. [...] (p. 

4). 
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Deste modo, a representação se configura como uma imitação do que se entende 

por realidade, assim, essa significação de acontecimentos por meio de elementos 

sintáticos é trazida por Herberto Sales de maneira ilustre através da estética da 

linguagem, construção das personagens e crítica social presentes na construção do 

enredo. 

Logo, na esteira de Compagnon (2012) no contexto das representações, as 

referências se esvaem, pois o mundo já é uma interpretação. Desta forma, ao fazer uso 

da linguagem como arte o escritor desconstrói conceitos e ressignifica-os promovendo 

ao leitor uma amplitude de horizontes e outras possibilidades de enxergar o mundo em 

que está inserido. 

Ao se falar em representação da mulher na literatura, é possível inferir que esta 

sempre esteve em foco: “[...] a partir da Modernidade e da emergência da burguesia e do 

capitalismo, pode situar melhor a forma como a mulher é monitorada (dirigida, 

domesticada) dentro dessa sociedade. [...]” (ALVES, 2005, p. 121-2). 

Nesta perspectiva, Herberto Sales, na obra que encerra sua carreira de 

romancista, representa uma possível transgressão da mulher que se revela para além dos 

estereótipos para jovem solteira imaculada e a mulher casada submissa ao companheiro. 

Para tanto, o autor nos apresenta a jovem Maria Corumba que se transfigura no decorrer 

do enredo, passando da imaculada a espera de um casamento à profissional do sexo que 

intitula o livro. 

Vale salientar que neste artigo será abordada uma das possíveis leituras do 

romance A prostituta (1996) de Herberto Sales, visto que na arte literária não existe uma 

mensagem pronta e fechada, mas sim um texto passível de diversas interpretações, as 

quais serão feitas através das vivências de mundo, contexto sócio histórico e local de 

fala do leitor.   

Logo, esta pesquisa se dará no âmbito dos estudos literários e culturais para a 

qual serão feitas leituras basilares de textos teóricos que dialogam direta ou 

indiretamente com a temática, além da apreciação do romance em análise, sendo que 

nesta etapa será dada ênfase à discussão de identidade feminina na sociedade machista 

do século XX, época em que a obra é ambientada. 

Para a elaboração deste texto, na perspectiva do método qualitativo da pesquisa 

bibliográfica e exploratória, serão feitas análises teóricas de textos como: Stuart Hall no 

texto, Quem precisa de identidade? In: Identidade e diferença (2011) que fala acerca da 

construção da identidade do sujeito; Michel Foucault em Microfísica do poder (2013) o 
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qual será citado no intuito de mostrar o uso do corpo para obtenção de poder; Ivia Alves 

no texto, Interface: ensaios críticos sobre escritoras, este para referendar a 

representação feminina na obra em análise a partir da ótica masculina. 

Para tanto, serão apresentadas quatro seções: Abrindo os tecidos: o romancista 

e sua obra; Outras malhas: a identidade tecida por Maria Corumba; O avesso: a 

transgressão de Maria e Fechando estas costuras: considerações finais. 

 

1. Abrindo os tecidos: o romancista e sua obra  

 

O escritor baiano Herberto de Azevedo Sales (1917 – 1999) nasce em Andaraí-

Ba e falece no Rio de Janeiro. Quarto ocupante da Cadeira três da Academia Brasileira 

de Letras, o escritor publica seu primeiro romance, Cascalho em 1944 depois de 

reformulá-lo, consagrando-o, juntamente com seus outros dez romances, como um dos 

mestres da prosa brasileira. 
1
  

Além de romancista, Sales também foi contista, assim, dentre suas obras pode-se 

citar também Uma telha de menos: contos (1980) e Histórias ordinárias (1966) da qual 

se destacou o conto A emboscada, que se tornou inspiração para o curta-metragem: 

Emboscada (1971) de Bruno Barreto. 

Com efeito, a narrativa de A prostituta se dá em tempo cronológico, linguagem 

culta, que é uma característica do escritor baiano. O enredo é povoado pelos sonhos, 

decepções e conquistas da jovem recatada Maria Corumba, uma sergipana operária, que 

compartilhava seus anseios com as colegas da fábrica de tecidos, local onde a 

protagonista passava a maior parte dos seus dias. 

Assim, a trama se inicia com uma Maria romântica e sonhadora moldada nos 

padrões machistas e patriarcais da sociedade do século XX. Filha obediente, no seu 

restrito círculo social conhece o sargento Marinho e acaba se apaixonando por este que 

se esforça para conquista-la, os dois iniciam um namoro e, logo o rapaz entrega as 

alianças de noivado, o que simboliza um compromisso e confere ao casal uma certa 

liberdade.  

Numa determinada noite, depois do habitual cinema, Maria é induzida, por 

Marinho, a ter sua primeira experiência sexual: “Não, não... isto não... Ela pediu 

                                                           
1
ACADEMIA, Brasileira de Letras. Disponível em: 

<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=628&sid=103> 

Acesso em: 28/11/2014.  
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assustada. Não, Marinho, não... isto só depois da gente casar. Por enquanto não.” 

(SALES, 1996, p. 55).  Antes de ceder à insistência do noivo ela destaca a necessidade 

de se guardar para a noite de núpcias. Dessa forma, Maria demonstra uma submissão à 

figura masculina, neste caso o namorado, característica que pode ser entendida como 

um reflexo da sociedade patriarcal e machista, na qual a opinião do homem é que 

prevalece.  

Mesmo inserida num contexto de preconceitos e tabus relacionados à 

sexualidade da mulher solteira (moça), a sergipana aceita ter relações sexuais antes de 

se casar com o noivo que, para convencê-la argumenta que seria apenas uma 

demonstração de amor:  

[...] o sargento Marinho convenceu a noiva de que nada havia de 

errado ou censurável no que iam fazer ali, a céu aberto, sob a luz das 

estrelas. Iam, apenas, se dar a uma intimidade amorosa a que já 

tinham direito. Mesmo que esse direito ainda não lhes fosse dado pela 

lei, lhes era assegurados pelos ditames do coração [...]. (Cit., 1996, p. 

56). 

 

O fato de Maria ceder aos argumentos de Marinho é um elemento importante no 

desenrolar da narrativa, afinal essa entrega é que acarreta a saída de casa, quando o pai a 

expulsa. A valorização da virgindade é um fator emblemático na constituição da 

identidade da protagonista da trama, as vivências dela a partir da desilusão romântica é 

que promovem a maturidade necessária para desconstruir e ressignificar essas molduras 

sociais.  

Na singela vida de costureira que levava juntamente com sua madrinha – onde 

foi morar depois de sair da casa dos pais – Maria foi tecendo p(l)anos para o futuro: 

viajar a Salvador em busca de seu objetivo que a mesma se refere como seu destino, 

como o de tantas outras Marias que também foram expulsas de casa por não se 

encaixarem nos padrões morais criados para a mulher naquele contexto patriarcal.  

Na capital da Bahia é que a Maria ingênua e romântica dá lugar a outra, agora 

racional e centrada no seu objetivo de enriquecer como prostituta. Essa busca por 

dinheiro simboliza uma liberdade que a personagem ganhou ao ser expulsa de uma 

realidade de atavismos para a “mulher de família”.  

Cabe ressaltar que o conceito desta mulher digna, de família está pautado numa 

perspectiva tradicional na qual existem determinados espaços a serem ocupados por 

homens e outros por mulheres, assim, existe além da visão machista, uma influencia 

social e econômica. Sendo dependente dos companheiros, as mulheres não adquiriam 
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nenhuma autonomia na sociedade e, desta forma aceitavam passivamente as restrições 

impostas.  

 

2. Outras malhas: a identidade tecida por Maria Corumba 

 

O autor, na obra em análise, representa a prostituição como uma profissão digna 

que promove – não apenas a prosperidade financeira da personagem central, mas 

principalmente – uma amplitude de horizontes no sentido de que, os valores morais são 

desconstruídos para se construir uma nova identidade.  

Nesse sentido, a nova identidade de Maria é tecida na perspectiva da mulher 

moderna que vive na cidade grande – Salvador – trazendo uma nova roupagem às 

profissionais do sexo da época e ressignificando a moldura que coloca a mulher numa 

dicotomia: “de família”, pura, reservada e “perdida”, prostituta, que não é digna de 

continuar na casa dos pais ou de constituir uma família.  Assim, nas palavras de Deleuze 

(1992): 

[as sociedades] procedem à organização dos grandes meios de 

confinamento. O indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado 

a outro, cada um com suas leis: primeiro a família, depois a escola 

[...], depois a caserna [...], depois a fábrica, de vez em quando o 

hospital, eventualmente a prisão, que é o meio de confinamento por 

excelência. (p. 1). 

Para o teórico, o sujeito está em grandes meios de confinamento, assim, é 

possível pontuar que a fábrica onde Maria trabalhava está como uma metáfora, sendo 

esse controle de que Deleuze fala muito bem exercido nesta etapa da vida da 

personagem.  

Com o abandono do noivo e a falta de apoio da família, Maria se vê sozinha e 

deslocada, mas ao mesmo tempo enxerga uma liberdade antes obscura pelas convenções 

impostas pelo contexto em que vivia. Neste aspecto, o local de fala da personagem se 

faz emblemático na constituição de sua identidade. 

O termo prostituição vem do verbo latino prostiture, que significa expor 

publicamente, por a venda, denota utilizar o corpo como mercadoria, mediante 

remuneração, ou seja, comercialização de sexo. Maria Corumba vê na prostituição não 

apenas um comércio, mas uma forma de superação de limites, e conquista de poder 

através do enriquecimento proporcionado pela profissão na época. 
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Logo, é possível inferir que o corpo está como principal marca da construção da 

nova identidade de Maria, assim, para Foucault (2013): 

O corpo: superfície de inscrição dos acontecimentos [...] lugar de 

dissociação do Eu (que supõe a quimera de uma unidade substancial), 

volume em perpétua pulverização. A genealogia como análise de 

proveniência, está, portando, no ponto de articulação do corpo com a 

história. [...] (p. 65).  

 

Na esteira de Foucault (2013) podemos inferir que o narrador do romance em 

análise sugere uma metáfora para o corpo da prostituta. Para se sentir livre, Maria tem a 

necessidade de se restringir ao seu corpo e ao que este pode lhe oferecer. Assim, a 

personagem herbertiana redireciona o olhar em relação à concepção que tinha de 

felicidade, redefinindo dessa forma, sua identidade enquanto mulher.  

A identidade de Maria poderia ser construída através de qualquer outra 

profissão, porém ela escolhe ser prostituta, especificamente, o que se configura como 

uma representação, no romance em análise, do atavismo social para a mulher até 

meados do século XX, em que, ao ter relações sexuais antes do casamento a mulher 

manchava a imagem da família, assim, o mais corriqueiro era ser expulsa de casa pelo 

pai. 

No caso da protagonista do romance em análise, existe uma gestação indesejada 

antes de se consolidar o matrimônio, o que evidencia e confirma a quebra das regras 

convencionadas naquela cultura, com a fuga do noivo torna-se impossível Maria 

esconder o fato da família e continuar vivendo naquela cidade.   

Cabe salientar que a mãe de Maria Corumba se apropria do discurso de que a 

filha pecou e, portanto se fazia merecedora da fúria do pai: “– Filho de seu pecado, 

desgraçada! Porque você pecou – a mãe atalhou, num assomo de irada intolerância, os 

olhos brilhando, cristais em brasa.” (SALES, 1996, p. 105).  

Logo, a mulher recatada e conservadora que não é nomeada pela voz narrativa 

do romance, mesmo comovida com a situação da filha, aceita passivamente a decisão do 

marido, seu Izidro: “– Tenho pena de você, minha filha. Seu pai é capaz de matar você 

quando souber que você „tá grávida.” (Cit., 1996, p. 106).  

É dessa forma que Sales, no romance A prostituta, representa os atavismos 

presentes na sociedade machista do século XX em que a obra é ambientada. Já não 

havia outra perspectiva para Maria se não ser excluída daquele meio, o que foi feito pelo 

seu pai de maneira decisiva:  
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– Você desonrou seu pai, desonrou sua mãe, desonrou esta casa. Aqui 

não há mais lugar pra você. 

E, num grito, apontando-lhe a porta da rua: 

– Saia! (Cit., 1996, p. 109). 

 

O fragmento da obra reflete uma sociedade moldada nos padrões machistas em 

que o homem da casa tomava todas as decisões e às mulheres competia apenas o papel 

de boa dona de casa, mãe dedicada e esposa obediente, como aponta o seguinte 

fragmento da obra: 

– Minha filha (ela disse), o que seu pai decide, está decidido pra mim. 

Eu sou sua mãe, mas ele é meu marido. (...) E perguntou. Pura e 

simplesmente, perguntou se a filha poderia ir para a casa da madrinha 

dela. A madrinha dela é que sabe, por mim, pode, foi a resposta do 

marido [...] Uma resposta desdenhosa dada por cima dos ombros. 

(Cit., 1996, p. 110). 

 

No romance em questão é explicita a representação da mulher submissa ao seu 

marido, é importante salientar que Maria Corumba estava inclusa nessa cultura de forma 

que concordava com as normas destinadas à ideia de família que se tinha na época. A 

quebra de tais preceitos ocorre devido ao abandono do noivo às vésperas do casamento. 

Nesta perspectiva, quem fugisse a essas regras estava sujeita a sofrer preconceito 

e repulsa como aconteceu com a jovem Maria. A personagem foge à regra logo ao 

aceitar ter relações sexuais com seu noivo antes do casamento, posteriormente, mesmo 

com o abandono desse, decide a não abortar, a jovem afronta os desafios e preconceitos 

firmemente e rasura as convenções daquela sociedade.  

 

3. O avesso: a transgressão de Maria 

 

A viagem de trem à Paraíba simboliza a transformação dos objetivos e conceitos 

da protagonista que deixa sua cidade e, com ela as ilusões românticas para almejar 

outros horizontes. Com isso, a personagem central do romance mostra seu outro lado, 

que é uma mulher centrada no seu objetivo e decidida a alcança-lo.  

Dessa forma, Maria leva na modesta bagagem ideias que lhe fazem pensar numa 

nova perspectiva de vida. Na casa da madrinha, a moça encontra apoio e afeto. Na 

monotonia daquela vida tranquila, Maria se dedicava exclusivamente à confecção do 

enxoval da criança por vir, que depois de nascida trouxe muita alegria à casa de 

Ricardina.  
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A capital da Bahia sempre despertou fascínio em Maria e foi exatamente esta 

cidade que testemunhou todas as vivências de uma das mais desejadas garotas de 

programa de Salvador. 

Logo, o corpo passa a ser o principal instrumento de trabalho da personagem que 

em pouco tempo aprende a agir com profissionalismo diante dos diversos homens que a 

procuravam em busca de prazer sexual, essas negociações se configuram como uma 

maneira de obter poder naquele contexto. 

Neste sentido, sugiro um diálogo com as pontuações de Weeks (2000):  

Nossas definições, convenções, crenças, identidade e comportamentos 

sexuais não são o resultado de uma simples evolução, como se 

tivessem sido causados por algum fenômeno natural: eles têm sido 

modelados no interior de relações definidas de poder. [...] a 

sexualidade tem sido um marcador particularmente sensível de outras 

relações de poder. (p. 28).  

 

Maria exerce muito bem este poder através da sexualidade de que Weeks (2000) 

fala, as relações entre Corumba e os frequentadores do bordel onde ela trabalha são 

muito bem definidas, a personagem utiliza sua incomparável beleza física de maneira 

prática, de forma que fazia questão de estabelecer um valor consideravelmente alto para 

quem lhe quisesse por uma noite.  

Na perspectiva dos estudos culturais, o conceito de identidade pode ser 

entendido como uma categoria que se dá sob rasura, a qual é negada a individualização 

do Eu, sendo a diferença a principal característica da construção de identidade. 

 Dessa maneira, a disciplina com que Maria separa corpo de personalidade 

constitui a identidade de uma nova mulher, agora pautada nos próprios anseios de 

enriquecer para, dessa forma, conquistar um espaço na sociedade, outrora perdido, 

assim: 

[as identidades] surgem da narrativização do eu, mas a natureza 

necessariamente ficcional desse processo não diminui, de forma 

alguma, sua eficácia discursiva, material ou política, mesmo que a 

sensação de pertencimento, ou seja, a “suturação à história” por meio 

da qual as identidades surgem, esteja, em parte, no imaginário. 

(HALL, 2011, p. 109). 

Para Hall, as identidades atuam num espaço ficcional, político, porém isso não 

diminui seu teor de constituição do eu, nesta perspectiva, a identidade de Maria é tecida 

na transgressão da moça casta para a prostituta. Identidade esta que será construída em 
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defesa dos valores patriarcais e machistas, que constituem os atavismos da sociedade da 

época em que a obra é ambientada.  

O desfecho do enredo sugere, não apenas um romantismo à narrativa, quando 

traz um final feliz para a protagonista, mas uma conquista de poder e de uma vida 

comum, independente de ter sido casta ou prostituta. No momento em que ganha seu 

espaço na sociedade e sua independência financeira, Maria decide encerrar sua carreira 

de prostituta e aceitar o pedido de casamento feito por Estêvão quando os dois se 

conheceram em Pernambuco. 

Com o casamento, Maria Corumba rompe com o atavismo imposto às demais 

mulheres da sua família que, como ela, perderam a virgindade antes do casamento e se 

desviaram do espaço cedido às mulheres de família. Desse modo, é possível inferir que 

a prostituição foi exercida por Maria como um instrumento de poder e meio de 

protestação a uma sociedade que considera a mulher como dama de família ou objeto 

sexual que é desejado apenas durante a juventude. 

 

4. Fechando estas costuras: considerações finais 

 

A jovem sergipana que protagoniza o romance estudado desconstrói valores e 

ressignifica os conceitos acerca da mulher no século XX.  Neste sentido, a 

representação de gênero é feita, nesta narrativa, através da autoria masculina, 

característica que nos faz enxergar um teor romântico no enredo, exemplo deste aspecto 

é a ausência de detalhes nas cenas de sexo, além disso, a rotina da profissão é descrita 

de maneira descontraída e otimista, com descrição das belas paisagens de cartão postal 

da capital da Bahia.  

Assim, percebe-se uma perspectiva diferente da representação da mulher nos 

romances do século XIX, nos quais traziam uma visão idealizada como pontua Alves 

em: (2005): 

Além de idealizar um perfil de mulher, completamente diverso da 

mulher “real”, eles passaram o modelo para a mulher burguesa, de três 

tipos de comportamento: a mulher-anjo, a mulher-sedução – estas 

duas aceitas pela sociedade – e a terceira, a excluída, a mulher-

demônio, a mulher tentação, precisamente a prostituta. (p. 124). 

 

A Maria que no início do romance esperava ser amada, após a viagem a 

Salvador adquire outras concepções, passando a utilizar seu corpo como um bem 
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comercial. É pertinente salientar que a personagem central da narrativa se direcionava 

aos homens de maior poder aquisitivo, o que lhe trazia maior prestigio naquele meio. 

Com efeito, a literatura ocupa um espaço no qual é possível expor e desdobrar 

realidades silenciadas ou manipuladas pela sociedade, assim, é pertinente promover um 

diálogo com as palavras de Derrida (2014): 

O espaço da literatura não é somente o de uma ficção instituída, mas 

também o de uma instituição fictícia, a qual, em princípio permite 

dizer tudo. Dizer tudo é, sem dúvida, reunir, por meio da tradução, 

todas as figuras umas nas outras, totalizar formalizando; mas dizer 

tudo é também transpor [...] os interditos. (DERRIDA, 2014, p. 22). 

 

Nesta perspectiva, Sales denuncia a sociedade patriarcal do século XX através 

da protagonista do romance, que se mostra disposta a desconstruir os estereótipos e 

atavismos preestabelecidos para a mulher que pratica relação sexual antes do 

casamento, para tanto, Maria Corumba almeja adquirir uma boa condição financeira na 

tentativa de ocupar um espaço na sociedade, já que foi expulsa da cidade onde vivia 

com os pais. 

Com efeito, a personagem central do romance herbertiano escolhe a capital da 

Bahia para traçar sua história e reconstruir seus conceitos, desse modo, Sales remete à 

ideia da Bahia alegre e encantadora constituinte do estereótipo cultural e midiático da 

Bahia de Salvador e seu Recôncavo.  
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