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 Após movimentações importantes nas décadas de 1970 e 1980, a luta 
das mulheres trabalhadoras do audiovisual perdeu força e visibilidade, 
embora nunca tenha desaparecido. Na pauta daquele momento estavam: 
acesso; permanência; oportunidades e remuneração iguais; sets compatí-
veis com a maternidade; políticas públicas; entre outras demandas as quais 
infelizmente ainda não superadas.

 Nos últimos anos, no bojo de um movimento nacional e internacional 
de reemergência dos feminismos, tal luta ganha novo fôlego. É perceptível 
que as questões de gênero no audiovisual, com suas interseções com raça, 
classe, região, orientação sexual, entre outras formas de desigualdades e 
opressões, vêm ocupando um lugar de destaque como nunca antes havia 
ocorrido.

 Dentro desse cenário, abordado por uma crescente literatura acadê-
mica e não-acadêmica, insere-se o Cabíria Prêmio de Roteiro. Iniciativa pio-
neira nesse novo contexto que vivemos, foi lançado em 2015 com o lema 
“Por mais mulheres nas telas e atrás das câmeras”, e recebeu 427 roteiros 
em suas três edições. Desde então, vem expandindo suas áreas de atuação, 
primeiro para um festival e agora para o presente livro.

 Na condição de militante feminista, de pesquisadora das questões de 
gênero no audiovisual na Universidade Federal Fluminense e de cineasta 
que estreou seu primeiro longa-metragem (o documentário À luz delas, 
sobre diretoras de fotografia no Brasil) no 1º Cabíria Festival – Mulheres & 
Audiovisual, fico muito feliz em prefaciar esta publicação, cujos capítulos 
são tão diversos. Diversidade é uma palavra que deve orientar a nossa luta. 
A categoria mulher, fundamental para a criação, as análises e as políticas, 
precisa ser entendida como coalizão, e não como um grupo unitário.

 Desfrutem de “Mulheres nas telas e atrás das câmeras: CABÍRIA FES-
TIVAL 2020” e das várias outras atividades do Cabíria Festival e Prêmio de 
Roteiro, pessoas leitoras! 

Marina Cavalcanti Tedesco
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APRESENTAÇÃO

 Este livro digital, lançado na segunda edição do Cabíria Festival e 
Prêmio de Roteiro, começou a nascer em 2017. É o resultado do esforço de 
inúmeras mulheres que aceitaram o chamado do Cabíria, quando este 
ainda era apenas a premiação de roteiro, para lançar uma publicação cole-
tiva, de modo colaborativo, com textos escritos por mulheres – jornalistas, 
realizadoras, pesquisadoras, professoras, pensadoras – sobre mulheres 
(d)e cinema, tentando levar em consideração toda a pluralidade que este 
termo possibilita.

 Três anos depois, em meio à pandemia do Covid-19, todos esses esfor-
ços se materializam no lançamento desta obra, que é publicada num con-
texto um pouco diferente daquele no qual vivíamos quando o projeto se 
iniciou. Durante esse período – de 2017 a 2020 – foi possível acompanhar-
mos a criação e consolidação de diferentes grupos e iniciativas, tanto de 
profissionais quanto de pesquisadoras, que buscam de distintos modos visi-
bilizar o cinema e audiovisual produzidos (atrás e na frente das câmeras) e 
pensados por mulheres em diversos lugares do mundo.

 Além disso, a finalização deste trabalho ocorreu num contexto em 
que todas e todos tivemos que nos reinventar para superar os distancia-
mentos impostos pelo isolamento, o que gerou novas conexões através de 
diversas iniciativas online – como é o caso tanto desta obra quanto da pró-
pria edição 2020 do Cabíria Festival, que possibilitou que pessoas de todo o 
Brasil (que têm acesso à internet) pudessem acompanhar as atividades do 
evento e participar desta importante iniciativa de valorização do cinema 
feito por mulheres, ampliando ainda mais o seu alcance.

 Esta obra segue esse mesmo objetivo: valorizar e visibilizar as mulhe-
res que estão atrás das câmeras, como também as que estão em frente às 
telas, refletindo sobre as diversas nuances e perspectivas do fazer cinema-
tográfico. Em última instância, o próprio fato de que este livro resulta do 

Danielle Parfentie� de Noronha
Maíra Ezequiel

Sobre coletividade e valorização do cinema
e audiovisual produzidos por mulheres
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esforço coletivo de escritoras mulheres, críticas e pesquisadoras, acrescen-
ta uma camada extra de relevância e representatividade à iniciativa. O que 
o(a) leitor(a) encontrará adiante configura-se como um rico exemplar da 
safra atual de brasileiras pensadoras, pesquisadoras, fazedoras e críticas 
de cinema.         

 Os textos que compõem o livro estão divididos em duas partes. A 
primeira parte, “O cinema e as mulheres: teorias e práticas”, conta com seis 
artigos e apresenta textos com perfis mais acadêmicos. O primeiro, Visibili-
dade e articulação nos festivais de cinema de mulheres no Brasil, o caso do 
Cabíria, escrito pelas organizadoras Danielle e Maíra, pretende discutir 
sobre os festivais que tratam exclusivamente de cinema realizado por mu-
lheres, tendo como foco principal o Cabíria, entendidos como ferramentas 
de resistência e visibilidade do cinema produzido e pensado por mulheres.

 Na sequência, Letícia Moreira de Oliveira, em Por uma intervenção 
decolonial na crítica feminista de cinema latino-americana, traz uma refle-
xão sobre uma possível intervenção epistêmica nos estudos do cinema na 
América Latina a partir do diálogo entre as teorias feministas com a pers-
pectiva decolonial, atenta às especificidades de nossas realidades. No ter-
ceiro capítulo, Breve reflexão sobre cinema, Nordeste e direção das nordes-
tinas, Maysa Santos discute a presença (muitas vezes invisibilizada) das 
diretoras mulheres no cinema realizado contemporaneamente no Nordeste 
e apresenta as trajetórias de algumas realizadoras que se destacaram nos 
últimos anos.

 O próximo texto, A representação do feminino nas telas: reflexões 
sobre cinema feminista e cerimônia do Oscar, é de autoria de Jéssica Perei-
ra Frazão que, em diálogo com as teorias feministas do cinema, em especial 
com as autoras Laura Mulvey e Ann Kaplan, discute a representação das 
mulheres em filmes que concorrem ao Oscar. Jéssica ainda propõe o Teste 
de Bechdel como uma alternativa para refletirmos sobre o tema. A seguir, 
Catarina Almeida reflete sobre a obra Mônica e o Desejo (1953), de Ingmar 
Bergman, como um dos “primeiros indícios de libertação da figura feminina 
diante as câmeras”. No filme, Mônica, interpretada por Harriet Andersson, 
representa uma mulher liberta e que deseja. 

 Para finalizar essa primeira parte, Bianca do Rêgo Silva e Felipe 
Corrêa Bomfim analisam as potencialidades do longa-metragem Elena, de 
Petra Costa, como desdobramento do domínio do filme-ensaio. No capítulo 
Memória fotográfica: investigações da linguagem ensaística em Elena, de 
Petra Costa são evidenciados os elementos ensaísticos no filme, uma vez 
que uma das sequências analisadas se passa inteiramente no inconsciente 
da diretora.

 A segunda parte, “As mulheres no cinema: contribuições para uma 
crítica feminista”, reúne resenhas críticas sobre filmes dirigidos e/ou prota-
gonizados por mulheres, nacionais e internacionais, sempre por um viés de 
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análise feminista. São oito textos que abordam diversos temas como repre-
sentação e representatividade, violência, protagonismo, subjetividade e sin-
gularidade, entre outros. O primeiro texto, escrito por Samantha Brasil, dis-
cute o filme Custódia (2017), dirigido por Xavier Legrand, com enfoque na 
obra como uma denúncia à violência de gênero.

 A próxima resenha fala sobre o curta-metragem O dia de Jerusa 
(2014), de Viviane Ferreira. Escrito por Yasmine Paula Evaristo, o texto trata 
da urgência da pluralidade no cinema e audiovisual brasileiros e da impor-
tância da presença de negras e negros atrás e na frente das câmeras para 
que tenhamos histórias e perspectivas que deem conta da diversidade do 
nosso País. O texto de Ana Flávia L. M. Gerhardt se debruça sobre o longa-
-metragem Pariah (2011), dirigido por Dee Rees, que conta a história de Alike, 
uma jovem afro-americana que ao lutar pela construção de sua identidade 
se depara com diversas violências por ser mulher, negra e lésbica. Neste 
sentido, o filme se torna um importante instrumento de visibilização das 
vivências de muitas mulheres que têm suas realidades atravessadas por 
diferentes marcadores sociais, como raça, classe, geração e sexualidade.

 Na sequência, pensando as distintas violências às quais as mulheres 
estão expostas nas sociedades patriarcais, a resenha de Maria Caú discute 
o filme No limiar da vida (1958), roteirizado por Ulla Isaksson e dirigido por 
Ingmar Bergman. Na obra, três mulheres que se conhecem numa materni-
dade da Suécia falam e apresentam perspectivas distintas sobre o ser mãe, 
provocando reflexões sobre os papéis sociais das mulheres e dos corpos 
femininos. Mais de 60 anos após o seu lançamento, podemos reconhecer 
ainda os mesmos discursos, medos e controles sobre os nossos corpos.

 No texto seguinte, Isabel Wittmann escreve sobre a representação 
dos corpos femininos em Blade Runner 2049 (2017), sequência do clássico 
de 1982. Com direção de Denis Villeneuve, a narrativa do filme se passa no 
ano de 2049 e, como avalia a autora, aparentemente nos próximos 29 anos 
os corpos femininos também continuam a ser estereotipados e explorados 
para servir aos homens. Já Lorenna Montenegro fala sobre a construção 
das (duas únicas) personagens femininas das duas primeiras trilogias de 
Guerra das Estrelas, saga criada por George Lucas, Leia Organa e Padmé 
Amidala. Para a autora, a clássica narrativa mítica retratada nos filmes é 
subvertida na representação dessas duas personagens.

 O penúltimo trabalho, de Fernanda de Aquino, aborda o filme Amor, 
plástico e barulho (2013), de Renata Pinheiro, primeira mulher nordestina a 
dirigir um longa-metragem. Dialogando com o terceiro capítulo deste livro, 
o texto foca nas representações das duas protagonistas Jaqueline e Shelly, 
duas artistas envolvidas na cena brega do Recife, tratando questões como 
corpo, geração, relações de poder e as oportunidades e espaços que elas 
podem ocupar por serem mulheres. Para finalizar, Rafaella Britto apresenta 
a trajetória da atriz e cineasta Norma Bengell, mulher “autêntica, transgres-
sora, libertária”, que não se limitou às imposições que eram colocadas aos 
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corpos e práticas das mulheres e construiu uma sólida carreira no cinema 
nacional e internacional.

 Gostaríamos de terminar agradecendo a todas as mulheres que de 
alguma forma se envolveram na realização deste livro, bem como a todas 
as pessoas que estão se movimentando para visibilizar e fomentar o cinema 
e audiovisual realizados por mulheres e pelos demais grupos que não estão 
representados nos espaços hegemônicos de produção e exibição. Como 
dissemos no começo do texto, esta obra só foi possível devido à colabora-
ção de muitas pessoas. Está cada vez mais claro que o trabalho coletivo, 
plural e horizontal, é o método mais efetivo para a produção de conteúdos e 
saberes. Convidamos a todas e todos a conhecer mais sobre as mulheres 
(d)e cinema.

Boas leituras!
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dissemos no começo do texto, esta obra só foi possível devido à colabora-
ção de muitas pessoas. Está cada vez mais claro que o trabalho coletivo, 
plural e horizontal, é o método mais efetivo para a produção de conteúdos e 
saberes. Convidamos a todas e todos a conhecer mais sobre as mulheres 
(d)e cinema.

Boas leituras!
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Nada será feito sobre nós, sem nós.
Manifesta – Festival de Brasília, 2019.

 Os estudos pioneiros de pesquisadoras como Claire Johnston (1973), Laura 
Mulvey (1975) e Mary Ann Doane (1987) iniciaram um processo de reflexão sobre a 
representação das mulheres no cinema e audiovisual. A crítica feminista dos anos 
1970, localizada geográfica e culturalmente no Norte global, a partir de diálogos 
com diferentes campos teóricos, como a semiótica e a psicanálise, passou a ques-
tionar a imagem da ‘mulher’ no cinema, a construção de estereótipos e sua produ-
ção para satisfação do olhar/desejo masculino (VEIGA, 2017). Nesse mesmo perío-
do, como escreve Ana Maria Veiga (2017, p. 1355), também foram criados os festi-
vais, “sendo o mais conhecido deles o Festival International de Films de Femmes 
[fundado em 1978], que acontece até hoje em Créteil, na França, e foram publicadas 
revistas especializadas, como a estadunidense Women & Film (1972-1975) e o cader-
no argentino La Mujer y el Cine, dos anos 1980 aos 2000”.

 Desde então, o movimento – que se intensificou na última década – de pensar 
as nuances da relação entre cinema, audiovisual e gênero ganhou olhares diversos, 
que se atentaram para a pluralidade de perspectivas e realidades que o tema possi-
bilita, e começaram a levar em consideração as intersecções entre os marcadores 
sociais da diferença, como raça, classe, sexualidade e origem, e a fugir do binarismo 
feminino/masculino e de uma concepção universal da mulher¹.  Além disso, partimos 
da premissa que para pensar a representação das mulheres no cinema e audiovisu-
al é preciso levar em consideração por quem essas imagens estão sendo construí-
das e olhar para a presença das mulheres atrás das câmeras. Neste sentido, são 
diversos estudos e iniciativas de profissionais, pesquisadoras e público do cinema 
que buscam de diferentes modos visibilizar as mulheres que realizam filmes – em 
todos os departamentos –, conquistar equidade em todas as funções do setor e 

1. Sobre esse tema ver, por exemplo, hooks (1992) e Ferreira (2018)

Visibilidade e articulação nos festivais 
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construir imagens, histórias e representações que deem conta da diversidade em 
torno das mulheres e fujam dos estereótipos mais comumente encontrados nas 
narrativas audiovisuais. 

 Podemos citar algumas iniciativas como os coletivos Movielas, que reúne mu-
lheres da técnica do Distrito Federal; DAFB - Coletivo de Mulheres e Pessoas Trans-
gênero do Departamento de Fotografia do Cinema Brasileiro; e Elviras - Coletivo de 
Mulheres Críticas de Cinema; a APAN, a Associação dxs Profissionais do Audiovisual 
Negro, entre outros, além de livros, como Feminino e Plural – Mulher no Cinema Bra-
sileiro (HOLANDA; TEDESCO, 2017); Mulheres de Cinema (HOLANDA, 2019) e Mulhe-
res atrás das câmeras – As cineastas brasileiras de 1930 a 2018 (LUSVARGHI E 
SILVA, 2019), e filmes, tais como E a mulher criou Hollywood (2016), dirigido por  Julia 
e Clara Kuperberg, Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do 
mundo (2018), de Pamela B. Green, que buscam contar a história esquecida de mu-
lheres que atuaram no início do desenvolvimento do cinema na Europa e Estados 
Unidos, além do documentário brasileiro À luz delas (2019), de Luana Farias e Marina 
Tedesco, que dá voz às diretoras de fotografia do cinema brasileiro contemporâneo.

 O fato é que, nos últimos anos, temos acompanhado um crescimento subs-
tancial de eventos, iniciativas e espaços de articulação entre mulheres em diversos 
lugares do mundo, não apenas no audiovisual, mas também nas mais diversas 
áreas da vida social e cultural². Somados aos exemplos citados, as premiações e os 
festivais exclusivos para produções de autoria feminina têm sido também uma fer-
ramenta política poderosa contra a histórica dominação masculina tanto dos even-
tos quanto das narrativas. Os festivais, que se tornam locais onde é possível conhe-
cer produções, realizadoras, pesquisadoras e críticas, proporcionam um movimen-
to de valorização, troca e reflexão sobre as imagens produzidas sobre e pelas mu-
lheres, bem como sobre o cinema e audiovisual de modo geral, visando sua transfor-
mação. 

 O efeito dessa “virada feminista” recente no audiovisual brasileiro se corporifi-
ca em iniciativas como o Cabíria - Festival e Prêmio de Roteiro, que é o foco deste 

 

2. Para Santos e Tedesco (2017, p. 1373): “É possível afirmar que nos últimos dois anos a palavra feminismo 

adquiriu um novo peso, conquistando um espaço significativo nas redes sociais, na mídia e nas ruas. Segundo 

estudo elaborado pelo coletivo Think Olga e a Agência Ideal (2015), de janeiro de 2014 a outubro de 2015 o 

número de buscas pelo termo “feminismo” no Google aumentou 354,5% só no Brasil. Trata-se de um salto de 

8.100 para mais de 90 mil buscas. Desde então, vimos a multiplicação de sites, blogs, páginas e grupos em 

redes sociais dedicados ao tema. A internet transformou-se no principal espaço para troca de informações, 

teorias, notícias e opiniões relacionadas às pautas feministas, e o Facebook consolidou-se como a ferramen-

ta primordial para tal, sobretudo na formação de grupos de apoio entre mulheres”. 

18
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Unidos, além do documentário brasileiro À luz delas (2019), de Luana Farias e Marina 
Tedesco, que dá voz às diretoras de fotografia do cinema brasileiro contemporâneo.
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lugares do mundo, não apenas no audiovisual, mas também nas mais diversas 
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festivais exclusivos para produções de autoria feminina têm sido também uma fer-
ramenta política poderosa contra a histórica dominação masculina tanto dos even-
tos quanto das narrativas. Os festivais, que se tornam locais onde é possível conhe-
cer produções, realizadoras, pesquisadoras e críticas, proporcionam um movimen-
to de valorização, troca e reflexão sobre as imagens produzidas sobre e pelas mu-
lheres, bem como sobre o cinema e audiovisual de modo geral, visando sua transfor-
mação. 

 O efeito dessa “virada feminista” recente no audiovisual brasileiro se corporifi-
ca em iniciativas como o Cabíria - Festival e Prêmio de Roteiro, que é o foco deste 

 

2. Para Santos e Tedesco (2017, p. 1373): “É possível afirmar que nos últimos dois anos a palavra feminismo 

adquiriu um novo peso, conquistando um espaço significativo nas redes sociais, na mídia e nas ruas. Segundo 

estudo elaborado pelo coletivo Think Olga e a Agência Ideal (2015), de janeiro de 2014 a outubro de 2015 o 

número de buscas pelo termo “feminismo” no Google aumentou 354,5% só no Brasil. Trata-se de um salto de 

8.100 para mais de 90 mil buscas. Desde então, vimos a multiplicação de sites, blogs, páginas e grupos em 

redes sociais dedicados ao tema. A internet transformou-se no principal espaço para troca de informações, 

teorias, notícias e opiniões relacionadas às pautas feministas, e o Facebook consolidou-se como a ferramen-

ta primordial para tal, sobretudo na formação de grupos de apoio entre mulheres”. 

artigo e a razão mesma da existência deste livro digital. Nossa intenção é lançar luz 
sobre esses esforços e iniciativas que colaboram de forma primordial para essa 
“virada”, caracterizando-a como um processo histórico contemporâneo político, 
cultural e social de alta relevância para a articulação entre mulheres contra a 
opressão patriarcal no meio audiovisual, artístico, cultural e social brasileiro. Num 
primeiro momento, traremos alguns dados sobre a presença das mulheres na pro-
dução cinematográfica brasileira. Na sequência, apresentaremos o caso do Cabíria 
e, por fim, listaremos algumas outras iniciativas recentes de festivais e mostras em 
diversas cidades do País. Como lembra o texto “A ManifestA”³, produzido pelas reali-
zadoras presentes no Festival Brasília de 2019, tomaremos “as rédeas de nossa par-
ticipação sem (nunca mais) permitir que nada seja feito sobre nós, sem nós”.

A invisibilidade em números

 Quando, em 2018, a ANCINE finalmente divulgou os resultados da primeira 
pesquisa sobre participação feminina e de grupos minoritários no mercado cinema-
tográfico brasileiro4, referente ao ano de 2016, tivemos a certeza do que muitas mu-
lheres já vinham denunciando e buscando combater. Assim como em todas as 
áreas da criação e produção cultural e artística da sociedade brasileira – mas não 
somente –, nós, mulheres de cinema, sempre existimos5, somos muitas, mas não 
figuramos nos dados que geram visibilidade e relevância para efeitos de registro 
histórico. E, consequentemente, temos passado invisíveis pela memória da nossa 
atividade ao longo de todas essas décadas. Nas posições que rendem visibilidade e 
prestígio e nos espaços de decisão política continuamos ocupando uma vergonho-
sa minoria numérica. Mas, como sabemos, nunca foi por insuficiência de esforços, 
persistência, e, muito menos, talento.

3. “Manifesta: À Curadoria: A curadoria de um festival deve pensar a multiplicidade de gênero, raça, sexuali-

dade e territorialidade. Não deve validar discursos feminicidas, racistas, LGBTQIfóbicos e gordofóbicos. Ao 

mercado audiovisual: Produções audiovisuais devem interromper a exploração irresponsável de nossos 

corpos nas telas. Não precisamos mais de imagens de mulheres violentadas. É injustificável a nossa ausência 

na liderança dos departamentos criativos de roteiro, direção, direção de fotografia e montagem. (O Mercado 

Audiovisual) Deve assumir a responsabilidade pela construção do olhar coletivo sobre nós em suas obras 

audiovisuais. Atores e atrizes cisgênero não devem representar pessoas trans e travestis. À Comissão Orga-

nizadora: A comissão organizadora de um festival deve compor uma curadoria e um júri diversos em gênero, 

raça, sexualidade e território. Não deve assediar, interromper, silenciar ou censurar trabalhadoras e trabalha-

dores do audiovisual. Foram muitas as que construíram o caminho para que estivéssemos aqui e agora. Nada 

será feito sobre nós, sem nós”.

4. Disponível em: <https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/Apresentra%C3%A7%C3%A3 

o%20Diversidade%20FINAL%20EM%2025-01-18%20HOJE.pdf>. Acesso em setembro de 2020.

 5. Sobre este tema ver, por exemplo, Alves et al. (2011).
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 Um levantamento feito por Santos e Tedesco (2017) aponta algumas iniciati-
vas que, até 2017, despontavam nesse crescente cenário de eventos, mostras, políti-
cas de fomento e ações de engajamento e articulação por meio de ciberativismo 
entre as mulheres do audiovisual. Era uma resposta à divulgação da pesquisa inédi-
ta da ANCINE, que tinha traduzido em números a realidade chocante da nossa invi-
sibilidade:

 Quando o recorte se concentra em raça, a situação é ainda mais alarmante. 
No mesmo artigo, as autoras mencionam os boletins desenvolvidos pelo Grupo de 
Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa - GEMAA, da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro, que destacaram que entre 2002 e 2012 as mulheres dirigiram 
13,7% dos filmes de maior bilheteria, e as pessoas negras e pardas apenas 2%. Nesse 
período nenhum filme de longa-metragem foi dirigido ou roteirizado por mulheres 
negras, apesar delas estarem realizando uma intensa e rica produção audiovisual 
em outras metragens. O boletim Raça e Gênero no Cinema Brasileiro (1970-2016) 
conclui que em quase 50 anos “o mesmo padrão se mantém para o cinema brasilei-
ro de maior circulação: intensa desigualdade de gênero e, sobretudo, de raça. A pro-
dução cinematográfica do país é mais um campo em que a gravidade da questão 
racial se evidencia, e com particular intensidade para as mulheres negras” (CANDI-
DO et al., 2017, p. 5). Para Santos e Tedesco (2017, p. 1377):

As mulheres do audiovisual no Brasil possuem alto grau de escolaridade e mais de 80% encon-

tram-se em idade produtiva. No entanto, é alarmante que 45,8% não sobrevivam exclusivamen-

te da renda advinda de seu trabalho no audiovisual. Tal informação se solidifica quando anali-

sado conjuntamente com outro dado, a faixa salarial: a maioria, 44,7%, não possui salário 

mensal, ou seja, trabalha como autônoma/freelancer, com renda variável. O cinema brasileiro 

confirma-se ainda como um espaço dominado por mulheres brancas e heterossexuais: elas 

representam, respectivamente, 66% e 66,1% das profissionais. O dado de que 77,6% não 

possuem filhos também pode ser útil para investigarmos as condições da maternidade no meio 

audiovisual. A instabilidade da área, a falta de regulamentação das profissões, a ausência de  

De acordo com o Informe Anual de Produção de Longas-Metragens do Observatório Brasileiro 

do Cinema e do Audiovisual da ANCINE – OCA, dos 114 longas-metragens lançados em 2014, 99 

(86,8%) foram dirigidos por homens, 11 (9,6%) por mulheres e 4 (3,5%) tiveram direção mista. 

Destes, 82 obras obtiveram autorização para captar recursos por meio dos mecanismos fede-

rais de fomento indireto, e nelas foi verificado que as proporções de gênero praticamente não 

se alteraram: foram 71 longas (86,6%) com direção masculina, 8 (9,8 %) com direção feminina e 

3 (3,7 %) com direção mista. Quando nos voltamos para os filmes concluídos, os números são 

igualmente díspares. Dos 186 longas-metragens concluídos em 2014, 156 (83,9%) foram dirigi-

dos por homens, 28 (15,1%) por mulheres e 2 (1,1%) tiveram direção mista. Nas 76 obras concluí-

das que obtiveram autorização para captar recursos por meio de mecanismos federais de 

fomento indireto, verificou-se uma desigualdade de gênero ainda maior: foram 65 longas 

(85,5%) com direção masculina, 10 (13,2 %) com direção feminina e 1 (1,3 %) com direção mista 

(SANTOS e TEDESCO, 2017, p. 1375). 
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 A pesquisa da ANCINE ainda revelou que os homens dominam também algu-
mas funções, como é o caso da direção de fotografia (85%) e da direção de arte 
(59%). As mulheres assinaram sozinhas a fotografia e a arte de apenas 11 e 8 filmes 
lançados comercialmente em 2016, respectivamente, e as mulheres são maioria 
apenas nas funções relacionadas à produção. Para pensar a falta de pluralidade no 
cinema e audiovisual brasileiros, a pesquisa ainda traz outros dados que merecem 
atenção, como o fato de nenhum filme ter sido produzido na região Norte do País e 
não haver nenhum(a) indígena entre os perfis dos profissionais analisados(as).

 No caso do roteiro, o estudo da ANCINE mostra que em 2016 os homens bran-
cos assinaram sozinhos 59,9% das histórias, 16,9% em parceria com mulheres bran-
cas e 3,2% com homens negros; que as mulheres brancas assinaram sozinhas 16,2% 
dos roteiros, que os homens negros assinaram sozinhos apenas 2,1% e, como já dito, 
que nenhuma mulher negra assinou o roteiro de um longa naquele ano. Além disso, 
a pesquisa ainda destaca que apenas 13,2% do elenco principal dos longas lançados 
em 2016 é composto por pessoas negras e apresenta que quando o diretor do filme 
é negro, a chance do roteirista também ser negro aumenta em 43,1% e a chance de 
haver mais atores ou atrizes negros(as) no elenco aumenta em 65,8%.

 Entretanto, por mais que essa pesquisa tenha sido muito importante para 
quantificar o tamanho da desigualdade do cinema comercial brasileiro e apontar 
para a estrutura racista e machista do nosso audiovisual, é necessário destacar que 
tanto mulheres quanto homens, cis e trans, de diferentes raças e etnias, das mais 
variadas regiões do País para além de Rio e São Paulo, estão produzindo e realizan-
do cinema e audiovisual, como curtas e medias-metragens, séries, videoclipes, que, 
apesar de invisibilizados, existem e resistem. 

 Essa invisibilização pode ser percebida também nos festivais, tanto na cura-
doria quanto, como efeito, nos filmes exibidos. Em 2018, por exemplo, o GEMAA 
divulgou um novo boletim em que analisou 19 festivais que ocorreram em 2017 e 
num grupo de 84 curadores 56,6% eram homens brancos, 6,11% pardos e 1,20% 
negros; e 32% eram mulheres brancas; 2,40% negras e 1,20% pardas. Outra pesquisa 
do grupo, que analisou o gênero dos(as) diretores(as) dos filmes selecionados para 
concorrer à mostra competitiva do Festival do Rio, entre os anos de 2015 e 2017, 
mostrou que a presença de mulheres variou de 22% a 27% e que todas as pessoas 
que concorreram eram brancas. 

 Como efeito desse cenário, em diálogo com o crescente avanço de discussões

creches em produtoras e as longas jornadas de trabalho podem ser alguns dos motivos que 

levam esse grande índice de mulheres a optar por não ter filhos, mas tal debate ainda se encon-

tra distante da realidade de empresas e profissionais. 
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e reivindicações protagonizadas por mulheres nas mais diversas áreas políticas e 
sociais, surgem as iniciativas que buscam visibilizar o cinema e audiovisual realiza-
dos por mulheres que – ainda – não encontram espaços no circuito comercial, nos 
grandes festivais, tampouco nas pesquisas. Esse é o caso de algumas iniciativas 
como as que citamos no tópico anterior e do Cabíria - Festival e Prêmio de Roteiro, 
sobre o qual nos debruçamos a seguir.

Cabíria - Festival e Prêmio de Roteiro 

 Idealizado por Marília Nogueira, roteirista, assistente de direção e diretora, 
sob o lema “Por mais mulheres nas telas e atrás das câmeras”, o Prêmio Cabíria de 
Roteiro foi lançado em 2015. Sua criação colocou em pauta três objetivos principais: 
estimular roteiristas a criarem histórias com protagonistas mulheres relevantes, 
diversas e inspiradoras; converter o prêmio em um selo de qualidade para os proje-
tos premiados, visando a ampliação das suas chances de encontrar financiamento 
e chegar às telas; e contribuir para o aumento de oportunidade e visibilidade a rotei-
ristas mulheres. O nome do prêmio foi inspirado na protagonista de Federico Fellini 
em Noite de Cabíria (1955) que, para Marília, é “uma jovem prostituta lutando para 
sobreviver à miséria e à solidão na Itália do pós-guerra. São muitos os revezes, mas 
Cabíria se levanta continuamente e segue adiante. Assim, além de uma grande pro-
tagonista feminina, Cabíria é símbolo da perseverança e resiliência” (NOGUEIRA, 
2017, n.p.).

 Em entrevista para a jornalista Luísa Pécora, em 2015, quando o prêmio ainda 
era apenas um projeto, Marília contou que a ideia surgiu quando ela perceber que 
quando tinha uma tinha uma ideia nova para um roteiro ou conto os personagens 
principais eram quase sempre homens. “Dois dos meus três curtas produzidos e 
meu primeiro roteiro de longa têm protagonistas masculinos! Por que meu impulso 
é escrever sobre homens ou ter um narrador do sexo masculino em minhas histó-
rias?”. Para ela, esse impulso não é natural, mas uma consequência, já que a maior 
parte das narrativas que consumiu desde criança, em diferentes suportes, era pro-
tagonizada por homens. “Faltam personagens femininos fortes com quem meninas 
e mulheres possam se identificar na literatura e nas narrativas audiovisuais. Criar 
um prêmio de roteiro como esse poderia ajudar a dar visibilidade a histórias prota-
gonizadas por mulheres” (NOGUEIRA, 2015, n.p.).

 Uma outra característica da premiação é ter o júri composto apenas por mu-
lheres. Segundo Marília, a ideia é “melhorar a representação feminina nas telas. 
Mais legítimo que mulheres julguem a qualidade dessa representação” (NOGUEIRA, 
2017, n.p.). Em suas quatro edições (2016-2019), o prêmio recebeu inscrições de 427 
roteiros protagonizados por mulheres e escritos por, ou em coautoria com, mulhe-
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e reivindicações protagonizadas por mulheres nas mais diversas áreas políticas e 
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como as que citamos no tópico anterior e do Cabíria - Festival e Prêmio de Roteiro, 
sobre o qual nos debruçamos a seguir.

Cabíria - Festival e Prêmio de Roteiro 

 Idealizado por Marília Nogueira, roteirista, assistente de direção e diretora, 
sob o lema “Por mais mulheres nas telas e atrás das câmeras”, o Prêmio Cabíria de 
Roteiro foi lançado em 2015. Sua criação colocou em pauta três objetivos principais: 
estimular roteiristas a criarem histórias com protagonistas mulheres relevantes, 
diversas e inspiradoras; converter o prêmio em um selo de qualidade para os proje-
tos premiados, visando a ampliação das suas chances de encontrar financiamento 
e chegar às telas; e contribuir para o aumento de oportunidade e visibilidade a rotei-
ristas mulheres. O nome do prêmio foi inspirado na protagonista de Federico Fellini 
em Noite de Cabíria (1955) que, para Marília, é “uma jovem prostituta lutando para 
sobreviver à miséria e à solidão na Itália do pós-guerra. São muitos os revezes, mas 
Cabíria se levanta continuamente e segue adiante. Assim, além de uma grande pro-
tagonista feminina, Cabíria é símbolo da perseverança e resiliência” (NOGUEIRA, 
2017, n.p.).

 Em entrevista para a jornalista Luísa Pécora, em 2015, quando o prêmio ainda 
era apenas um projeto, Marília contou que a ideia surgiu quando ela perceber que 
quando tinha uma tinha uma ideia nova para um roteiro ou conto os personagens 
principais eram quase sempre homens. “Dois dos meus três curtas produzidos e 
meu primeiro roteiro de longa têm protagonistas masculinos! Por que meu impulso 
é escrever sobre homens ou ter um narrador do sexo masculino em minhas histó-
rias?”. Para ela, esse impulso não é natural, mas uma consequência, já que a maior 
parte das narrativas que consumiu desde criança, em diferentes suportes, era pro-
tagonizada por homens. “Faltam personagens femininos fortes com quem meninas 
e mulheres possam se identificar na literatura e nas narrativas audiovisuais. Criar 
um prêmio de roteiro como esse poderia ajudar a dar visibilidade a histórias prota-
gonizadas por mulheres” (NOGUEIRA, 2015, n.p.).

 Uma outra característica da premiação é ter o júri composto apenas por mu-
lheres. Segundo Marília, a ideia é “melhorar a representação feminina nas telas. 
Mais legítimo que mulheres julguem a qualidade dessa representação” (NOGUEIRA, 
2017, n.p.). Em suas quatro edições (2016-2019), o prêmio recebeu inscrições de 427 
roteiros protagonizados por mulheres e escritos por, ou em coautoria com, mulhe-

res, realizou duas bem-sucedidas campanhas de financiamento coletivo e distribuiu 
R$ 40 mil em prêmios (FOLHA PE, 2020, n.p.). 
 
 Em 2019 o projeto se ampliou e ocorreu a primeira edição do Cabíria no for-
mato Festival, o Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, em parceria com Vânia 
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6.Durante a primeira edição do Cabíria Festival - Mulheres & Audiovisual foi realizado o Encontro Regional do 

Fórum das Lideranças Femininas do Audiovisual, “com o intuito de estabelecer uma agenda comum para 

avanços nas conquistas das mulheres no setor audiovisual” (Relatório final da edição de 2019). 

7. Disponível em: <https://2819646c-4106-4c0a-b1d9-212a04788ea1.filesusr.com d/bf2dd5_cdb584bbb9144 

879773a73a0cc4b29b.pdf>. Acesso em setembro de 2020.

8. “Em 2019, o primeiro lugar na categoria “longa-metragem” foi para Rafaela Camelo, pelo roteiro “Sangue 

do meu sangue”. O segundo lugar para Sofia Federico, com “Tempo meio azul piscina”, e o terceiro para Caro-

line Biagi por “O Sol e o Peixe”. Na categoria “piloto de série”, o prêmio principal foi para Gautier Lee, por “PMS: 

Post Motherhood Sisters”. O segundo lugar para Alessandra Pajolla e Renata Lago, por “O silêncio das flores”, 

e o terceiro para Juliana Benetti Victoria, por "SQN 402". Na categoria “argumento infantojuvenil”, as vence-

doras foram Marina Luísa da Silva, com “Cora”, e Beatriz Crespo, com “Martina no futuro””. Disponível em: 

<https://www.segs.com.br/eventos/240397-marilia-nogueira-conversa-com-suzana-pires-em-live-sobre-a-

historia-do-premio-cabiria>. Acesso em setembro de 2020.

O Cabíria Festival - Mulheres & Audiovisual é uma expansão do Prêmio Cabíria, que desde 2015 

incentiva a valorização de roteiristas mulheres e protagonistas inspiradoras. Com o objetivo de 

somar à agenda anual de eventos voltados para o debate sobre gênero, diversidade e represen-

tatividade na cadeia produtiva do audiovisual, e estimular o crescimento quantitativo e qualita-

tivo do protagonismo feminino nas telas e atrás das câmeras, o festival, em sua primeira 

edição, foi realizado de 22 a 26 de novembro, no Rio de Janeiro. Com uma ampla programação 

gratuita, ofereceu durante cinco dias uma mostra de 35 filmes realizados por mulheres e pesso-

as de identidades de gênero diversas, com sessões seguidas de debates. E também promoveu 

um Seminário com foco em formação e mercado incluindo materclasses, oficinas, estudos de 

caso, painéis e palestra. Os espaços de realização foram a Cinemateca do MAM (Museu de 

Arte Moderna) o Cinemaison e a Fundação Casa de Rui Barbosa. (Relatório final da edição de 

20197 ).
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çou 70 profissionais do audiovisual e que a “viabilização financeira do evento, vide o 
desafio atual para o financiamento cultural no Brasil, se deu com a realização de 
uma bem-sucedida campanha de financiamento coletivo, que reuniu 300 apoiado-
res, além da parceria de dezenas de empresas”.

 No release9 encaminhado à imprensa, as organizadoras Marília Nogueira e 
Vânia Matos explicam que o principal objetivo do evento é reforçar a importância  
“não apenas da equidade de gênero nos espaços de trabalho, mas também a do 
protagonismo feminino em suas próprias histórias”. Para as organizadoras:

 Ao reunir e possibilitar a troca de experiências muito diversas, como da vete-
rana Lúcia Murat, que participou de uma mesa discutindo os desafios atuais para 
as mulheres do audiovisual; das podcasters do Hysteria, que realizaram uma mas-
terclass sobre branded content e formatos curtos; de atrizes como Karine Telles, 
que proferiu uma masterclass sobre processo criativo, e Maeve Jinkings e Karen 
Black, que apresentaram um estudo de caso sobre construção de personagem; e de 
lideranças políticas, como Débora Ivanov, que convocou a reunião citada anterior-
mente com lideranças femininas do audiovisual para discutir maneiras de preservar 
os espaços adquiridos pelas mulheres na gestão política da área, a programação do 
primeiro Festival Cabíria proporcionou uma visão significativamente ampla da mul-
titude de atuações e talentos das mulheres que orbitam (e habitam) o mercado 
audiovisual brasileiro. 

 Com uma curadoria também exclusivamente feminina, na programação figu-
raram alguns dos curtas e longas de maior destaque pelos demais festivais do País 
daquele ano. O cinema feito por mulheres negras, trans, lésbicas e periféricas 
esteve representado em filmes como Tea for two, de Julia Katharina, Carne, de 
Camila Kater, e Alfazema, de Sabrina Fidalgo. Prova da pertinência da curadoria do 
Cabíria foi que a quase totalidade dos filmes e realizadoras que integraram sua pro-
gramação estiveram, de alguma forma, entre as finalistas do Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro 2020, incluindo o curta Angela, dirigido por Marília Nogueira, uma 
das organizadoras do festival.

9. Disponível em: 

<https://2819646c-4106-4c0a-b1d9-212a04788ea1.filesusr.com/ugd/bf2dd5_60c7d427b88f437ea 

1837f2ec7ea66a5.pdf?index=true>. Acesso em setembro de 2020.

No contexto do audiovisual, a iniciativa soma à luta para que mulheres tenham vez e voz ao 

contar suas vivências, seja escrevendo roteiros, dirigindo projetos ou atuando em personagens 

de destaque. Já fora das telas, o Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual promove o reflexo 

desse empoderamento na vida pessoal de cada mulher, incentivando e respeitando seu direito 

de escolha, suas experiências e demandas.
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 Algo que carece de aprofundamento e investigação é o fato concreto de que 
esses eventos ainda parecem dialogar apenas com o nicho ao qual se referem, 
alcançando pouca adesão de um público mais amplo. Algumas das atividades e exi-
bições programadas para o Cabíria Festival encontraram um público escasso, 
quando não totalmente ausente, mesmo no caso daquelas pensadas para dirimir 
obstáculos que impedem mulheres (puérperas, no caso) de terem alguma diversão 
fora de casa, a exemplo da sessão Mães e Filh_s, que exibiu o longa Los silencios, 
dirigido por Beatriz Seigner, seguido de uma conversa com a diretora.

 Em 2020, devido à pandemia do Covid-19, a segunda edição do Cabíria Festi-
val – Mulheres & Audiovisual e quinta edição do Prêmio de Roteiro acontece de 
forma virtual, entre os dias 18 e 29 de novembro e conta com mostras de filmes, 
masterclasses, debates, oficinas, entre outras atividades. O festival deste ano 
firmou importantes e diversas parcerias, ampliando ainda mais a sua relevância, 
como com o Instituto Alana, Videocamp, Spcine, Projeto Paradiso, Tertúlia Narrati-
va, ETC Filmes, FRAPA – Festival do Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, ROTA – Fes-
tival do Roteiro Audiovisual, Série Lab, Selo ELAS, Hysteria, Mubi, ABRA e com a pla-
taforma de streaming Cardume Curtas, com a qual lançou o Prêmio Roteiro Cardu-
me Cabíria, que visa estimular a criação de roteiros com protagonistas mulheres, 
além de contribuir para o aumento de oportunidade e visibilidade das roteiristas. 

Festivais e mostras para e sobre o cinema de mulheres

 Além do Cabíria, diversos outros festivais e mostras dedicadas ao cinema e 
audiovisual realizados por mulheres foram criados nos últimos anos em todas as 
regiões do País. Sem o objetivo de esgotar o tema, neste tópico vamos listar algu-
mas dessas iniciativas com o objetivo de visibilizar também o trabalho realizados 
pelas mulheres responsáveis por essas mostras e festivais. 

 Uma dessas iniciativas é o FINCAR - Festival Internacional de Realizadoras10, 
que teve sua primeira edição no Recife em 2016 e foi idealizado por Maria Cardozo. 
O festival ocupou o espaço vago deixado pelo FEMINA - Festival Internacional de 
Cinema Feminino11, maior e mais antigo festival brasileiro dedicado às mulheres, ide-
alizado por Paula Alves, que realizou sua décima primeira edição em 2014 e, por 
falta de patrocínio para os anos seguintes, realizou apenas mais uma edição em 
2017. Diferentemente do FEMINA e, neste sentido, atualizando-se em relação às 
demandas feministas contemporâneas, o FINCAR não aceita filmes dirigidos por 
homens – a não ser que em codireção com alguma realizadora mulher. Em sua 

10. http://www.fincar.com.br

11. https://www.facebook.com/FEMINA-Festival-Internacional-de-Cinema-Feminino
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primeira edição, foram selecionados 30 filmes de 19 países, entre mais de 2.400 ins-
crições de curtas, médias e longas-metragens do mundo todo. 

 Do cerrado e da amazônia despontam outros dois festivais voltados ao 
cinema feito por mulheres: o Tudo sobre mulheres - Festival de Cinema Feminino da 
Chapada dos Guimarães12 e o Amazonas do Cinema13, ilustrando como o engajamen-
to dessas mulheres cada vez mais se capilariza por todo o território nacional e, como 
consequência, revela uma demanda há muito represada por esses espaços de visibi-
lidade.

 Outro exemplo é o Festival Internacional de Mulheres no Cinema - FIMCINE14. 
Segundo o texto de apresentação no site, ele foi “criado para valorizar e premiar 
obras dirigidas por mulheres e apresentar ao grande público o protagonismo femini-
no nas telas e atrás das câmeras”. A apresentação segue afirmando que o evento 
está “alinhado com as agendas e movimentos nacionais e internacionais de equida-
de de gênero e raça no cinema, (...) iluminando o talento de mulheres de todas as 
raças, territórios e idades em tela e atrás das câmeras”. Interessante notar aqui 
como os discursos de apresentação dessas iniciativas encontram eco entre si. 
 
 Menos complexos que os festivais, mas também muito importantes, pipocam 
pelo País mostras de filmes feitos por mulheres dentro dos mais diversos recortes, 
mas sempre pautados pelo protagonismo e autoria feminina, a exemplo das mostras 
Lugar de Mulher é no Cinema, em Salvador (BA); Mostra Empoderadas: Mulheres 
Negras no Audiovisual, em São Paulo (SP), Mostra de Cinema Feminista, de Belo Ho-
rizonte (MG), e Mostra Elas por Trás das Câmeras, realizada em São Cristóvão (SE).

 A mostra Lugar de Mulher é no Cinema15 exibe uma programação contínua de 
curtas-metragens nacionais dirigidos e/ou protagonizados por mulheres. Em 2019, a 
Mostra estava em sua terceira edição. Sua linha curatorial, de acordo com o texto 
oficial do site da mostra, “se propõe a dar visibilidade à produção fílmica de mulheres 
contemplando a diversidade das temáticas, abordagens e gêneros (...), fomentar dis-
cussões (...) que conscientize o público sobre todo o tipo de violência e intolerância 
que a mulher vivencia”.

 Em sua segunda edição, em 2020, após um intervalo de três anos desde a 
primeira, a Mostra Empoderadas: Mulheres Negras no Audiovisual16 marca uma 

 
12. https://www.facebook.com/tsmfestival

13. http://amazoniaflix.com.br

14. https://fimcine.com.br/br/home

15. https://www.facebook.com/mostramulhernocinema

16. https://www.facebook.com/programaempoderadas
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posição importante ao focar em produções que tenham profissionais negras em 
funções de chefia (direção, roteiro, edição, som, etc.). Este ano, a Mostra expandiu-
-se para o LAB Empoderadas, um laboratório de desenvolvimento de narrativas 
entre roteiristas negras – cis e trans – e profissionais negras já estabelecidas no 
mercado audiovisual.

 Indo para a sexta edição em 2020, a Mostra de Cinema Feminista17 é realizada 
pela Coletiva Malva, de Belo Horizonte. Com o foco em filmes dirigidos ou codirigi-
dos por mulheres, a curadoria “prima pela diversidade, importância dos temas e da 
representatividade”. Adiante no texto de apresentação da Mostra, dizem as organi-
zadoras: 

 Criado como parte da programação da Semana de Antropologia da UFS, a 
mostra Elas por Trás das Câmeras18, que irá para sua terceira edição e é organizada 
pelas autoras deste livro, acredita que ao compreender que o primeiro passo para 
mudar o cenário atual é discutir sobre o tema, o evento “busca se unir aos diversos 
esforços que estão sendo realizados por todo o País e visibilizar produções audiovi-
suais contemporâneas que contam com mulheres na direção, além de outros 
departamentos, como fotografia, arte, montagem e som”.

 Este ano, ainda vimos nascer diversas iniciativas online, como a In� - Mostra 
Mulheres do Audiovisual19, cujo objetivo se destina a “dar luz as profissionais do 
setor, reconhecer seus talentos e ampliar o debate da importância de um espaço 
igualitário no mercado”. A mostra apresentou entre os meses de maio e junho 25 
longas e 13 curtas-metragens de realizadoras brasileiras como Anna Muylaert, 
Rosane Svartman, Tizuka Yamasaki, Sandra Kogut, Mini Kerti, entre outras.

Considerações finais

 Em Histórias de cinemas para homens e mulheres, apresentação do livro Mu-
lheres de Cinema, Karla Holanda (2019, p. 15) diz: “A verdade é que não se pode aspi-

17. https://festhome.com/pt/festival/mostra-de-cinema-feminista

18. http://www.gerts.ong.br

19. https://www.in¦nito.com/in�-online-mulheres

 

O setor audiovisual como um todo reflete e (re)produz paradigmas falocêntricos e misóginos em 

aspectos distintos: na forma como historicamente a mulher é retratada dentro da narrativa 

cinematográfica e na exclusão e não aceitação da ocupação da mulher nos cargos e na cons-

trução do pensamento audiovisual brasileiro. Assim, esta Mostra busca criar espaços de 

difusão, integração e preservação da produção audiovisual feita por mulheres em âmbito 

nacional e internacional.
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rar por uma sociedade minimamente mais justa sem a compreensão, por ambos 
espectros da sociedade, do fato histórico da desigualdade que rege os tratamentos 
destinados a homens e mulheres”. São diversos os processos sociais e culturais 
(re)produzidos que transformam as diferenças em desigualdades naturalizadas. 
Entretanto, sempre há resistência e é exaustivo e intenso o caminho trilhado por 
muitas mulheres, mundo (e tempos) afora, que lutam (lutaram e lutarão) pela ocupa-
ção de um espaço igualitário, justo e autônomo na história das sociedades – 
patriarcais, racistas, heteronormativas, colonialistas, classistas – a qual pertencem.

 Nesse contexto, o desafio das militâncias feministas, em todas as áreas e em 
toda sua diversidade, é superar o status quo que nos encaminha para um total 
desengajamento e para a rivalidade, o que, como já sabemos, só favorece a domi-
nação masculina. Estamos diante de um processo que reivindica a construção de 
práticas e pensamentos emancipatórios, que tenham como premissas a diversida-
de, a alteridade, a coletividade e o olhar atento e crítico. Desta forma, o que emerge 
desse panorama cada vez mais numeroso e diverso de iniciativas voltadas a dar 
visibilidade ao cinema e audiovisual feitos por mulheres não é exatamente surpresa, 
mas tem uma potência transformadora inquestionável: ao nos enxergarmos, reco-
nhecemo-nos. E, por conseguinte, existimos como protagonistas de nossas histó-
rias, sejam elas ficcionais, sejam documentais.  

 O objetivo de todas essas iniciativas não é de forma alguma segregar. Ao 
apontarmos que o cinema e audiovisual brasileiros carecem de pluralidade, em 
termos de gênero, raça, sexualidade, classe, região, geração, etc., estamos buscan-
do beneficiar não apenas as mulheres, mas todas e todos que não fazem parte do 
grupo dominante composto, em sua maioria, por homens brancos cis, que perten-
cem a classes mais altas localizadas no eixo Rio-São Paulo. Neste sentido, refleti-
mos que grande parte desses movimentos não busca apenas a igualdade de opor-
tunidades, mas também construir novas lógicas, (re)pensando tanto forma quanto 
conteúdo.

 Além disso, ao ampliarmos a diversidade de pessoas atrás das câmeras, e em 
todo o universo que permeia o audiovisual, seremos capazes de criar e projetar ima-
gens, sons e personagens muito mais ricos e complexos, – e ao apresentarmos 
novas histórias e novos olhares, que trazem pontos de vistas distintos daqueles que 
são mais comumente exibidos nas produções hegemônicas, estas narrativas audio-
visuais podem ser ferramentas poderosas na luta contra as diferentes opressões, 
que atuarão para desconstruir estereótipos e naturalizações, bem como construi-
rão novos imaginários e saberes. O Cabíria e demais projetos que apresentamos, 
entre outros que não tivemos oportunidade de citar neste artigo, fazem parte de um 
processo de luta maior, que em diálogo com teorias e práticas feministas plurais, 
como as decoloniais, indígenas e negras, buscam transformar o mundo em que 
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 O império hollywoodiano tem se visto às voltas com uma onda de denúncias 
de assédios e abusos sexuais, desigualdade salarial, racial e de gênero, disparidade 
nas construções de narrativas e de personagens, entre outros eventos. Tamanho 
alvoroço escancara um velho paradigma: o reinado do patriarcado branco, hetero-
normativo e de classe média, que dita as regras no mercado mainstream da sétima 
arte20. É provável que tal movimento seja, dentre outros aspectos, sintomático de 
um fortalecimento recente dos ativismos, como entre os grupos feministas, em 
especial na esfera digital, a partir da qual a reorganização das temporalidades e 
espacialidades ressignificam e transformam os nossos próprios posicionamentos – 
sociais, políticos e subjetivos. A questão é que o tensionamento aos privilégios de 
grupos hegemônicos não se restringe aos ativismos e/ou aos campos de produção 
cultural, mas alcançam o questionamento epistemológico na própria instituição e 
validação dos saberes.

 O cinema constitui-se como espaço de disputas ideológicas e formações sim-
bólicas. A imagem na tela desperta não somente emoções, mas ações de identifica-
ção e elaborações morais e culturais. Muitas construções teóricas e epistemológi-
cas tentam, ao longo dos anos, elaborar compreensões mais complexas dos pro-
cessos que conformam a experiência espectatorial e algumas buscam fazê-lo a 
partir da identificação dos sujeitos empiricamente situados. As imagens têm papel 
formador nos modos como sistematizamos as identidades e ordenamos as cone-

20. Tal afirmação não se pretende universalista e ainda menos determinar uma homogeneidade dos meios 

cinematográficos hollywoodianos, mas baseia-se em estudos recentes sobre as relações de gênero no 

cinema mainstream, a partir de trabalhos como o de Carolyn Cocca (2015), referente às disparidades nos 

blockbusters de super-heróis e super-heroínas. A maioria das teóricas feministas de cinema, como algumas 

contempladas aqui, se dedicou a problematizar a hegemonia do patriarcado no cinema. Além disso, existem 

instituições de pesquisas que empreendem esforços e recursos para expor o desequilíbrio de gênero na 

indústria de mídia e entretenimento, por exemplo o Geena Davis Institute on Gender in Media e o Women’s 

Media Center.

Por uma intervenção decolonial na
crítica feminista de cinema

Letícia Moreira de Oliveira



xões no espaço. Compreendendo a relação que os regimes de visualidades e visibili-
dades estabelecem com os processos de racialização, sexualização e subjetivação 
dos sujeitos, impulsionada principalmente pelos estudos críticos à colonialidade21, 
me sinto interpelada a considerar como a prática espectatorial é atravessada por 
uma série de marcadores que orientam nosso ser e estar no mundo, tendo a “corpo-
ralidade”, a dimensão do corpo, como um espaço central de formação e, por sua vez, 
de expressão destas vivências.

 Como em muitos contextos, teóricas e ativistas feministas inauguram impor-
tantes rupturas e contribuições, não somente para o campo da recepção, mas às 
teorias do cinema como um todo. Do mesmo modo, a emergência e o crescimento 
de pensamentos decoloniais, nos últimos anos, potencializam o questionamento 
sobre as epistemologias levadas a cabo nas Ciências Sociais latino-americanas e 
estimulam caminhos para se tensionar a centralidade do eurocentrismo acadêmico 
na construção de interpretações e saberes localizados. 

 Na efervescência dos movimentos sociais da década de 1960, eclodem os 
estudos feministas de cinema, como discursos teóricos, fortemente ativistas, que 
buscam evidenciar modos como o cinema reflete a ideologia patriarcal e heteronor-
mativa, seja a partir das representações femininas, da construção narrativa, seja 
nas proposições de um cinema de resistência. As elaborações sobre o campo do 
audiovisual pelo viés dos estudos de gênero emergem inicialmente nos países oci-
dentais, industrializados e imperialistas e, portanto, não se isentam de refletir, em 
múltiplas dimensões, as estruturas que afiguram tais contextos.

 Questionando a universalidade dos paradigmas que conformam os campos 
das humanidades e buscando descolonizar o pensamento na teoria e na prática, os 
estudos decoloniais podem oferecer perspectivas para encontrar outros modos de 
analisar, organizar e tecer as teorias clássicas do cinema e, principalmente, enri-
quecer o fazer crítico, a recepção22 , a realização e a produção. Neste horizonte é 
possível, ainda, discutir com mais profundidade o racismo, o sexismo, a representi-

, 
21. Denomina-se aqui de “estudos críticos à colonialidade”, principalmente, os trabalhos desenvolvidos na 

corrente decolonial, que será melhor detalhada a seguir, mas também os empreendimentos teóricos que 

tomam a categoria da “colonialidade” como central em suas reflexões. Por colonialidade, compreendemos, 

em sintonia com as e os pensadoras/es decoloniais (LUGONES, 2020; BALLESTRIN, 2013), as organizações e 

estruturas sociais que resistem ao fim do colonialismo, enquanto regime político, e sustentam os sistemas 

contemporâneos e capitalistas modernos até os dias atuais. 

22. Embora reconhecendo as limitações do termo “recepção”, que pode indicar ou supor uma passividade por 

parte dos agentes espectatoriais, escolho manter o termo para dar conta, em consonância com alguns 

pesquisadores contemporâneos (ver BAMBA, 2013), da esfera da recepção como um todo, em suas práticas 

e complexidades, uma vez que o termo “recepção” é mais difundido do que “espectatorialidade”.
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vidade de minorias, a urgência de narrativas e de equipes técnicas diversas e fazê-lo, 
também, a partir das universidades ocidentalizadas.

 O que está proposto aqui é uma reflexão sobre uma possível intervenção epis-
têmica nos estudos cinematográficos na América Latina, sob uma perspectiva femi-
nista localizada, a partir da intersecção entre as teorias feministas do cinema com a 
corrente decolonial. Parto de uma revisão bibliográfica, traçando um panorama das 
principais vertentes dos estudos feministas de cinema, bem como dos aportes ofe-
recidos por autores e autoras decoloniais, colocando-os em diálogo.

 Patricia Hill Collins (2016) destaca o potencial das biografias pessoais e experi-
ências subjetivas na condução das pesquisas e na criação de distintas perspectivas 
para os paradigmas sociológicos existentes. Assim, tomo a experiência como 
mulher, pesquisadora e crítica principiante de cinema no Brasil para tecer observa-
ções e sugestões daquilo que me parece urgente. María Lugones (2014) define o 
“feminismo descolonial ”23 como a possibilidade de superar a colonialidade24  do 
gênero (ou seja, a leitura e as imposições do sistema colonial de gênero), e é apoiada 
neste pressuposto que me ponho a pensar contribuições para a crítica feminista lati-
no-americana.

 Não será possível abordar exaustivamente os dois campos e tampouco exaurir 
as possíveis intersecções entre eles. Assim, creio que partindo de uma breve recapi-
tulação histórica e conceitual consigamos apontar algumas lacunas, reconhecer as 
contribuições e plantear questões e caminhos para investigações críticas vindouras.

Retomando as Teorias Feministas de Cinema25

Embora a preocupação com as representações e os espaços ocupados por mu-
lheres venha alcançando mais visibilidade, a formação de um campo de estudos 
23. Os termos “decolonial” e “descolonial” parecem estar em disputa nos campos, como demonstra Ballestrin 

(2013). Me aproximo, neste e em outros trabalhos, do termo “decolonial”, em consonância com Catherine 

Walsh (apud BALLESTRIN, 2013), que o coloca como um contraponto crítico à categoria de “descolonização” 

e o localiza como uma práxis teórica e crítica. 

24. O conceito de “colonialidade”, central na discussão aqui proposta, busca, desde os pós-colonialistas, dar 

conta dos processos e estruturas de poder que resistiram ao fim da colonização enquanto modelo político. 

Será melhor discutido nas seções seguintes.

25. Este artigo é uma atualização de um ensaio realizado em 2018 que, posteriormente, foi reelaborado para 

a escrita do capítulo Notas sobre os estudos da espectatorialidade feminina: Percorrendo caminhos e chaves 

de análise, por Letícia Moreira e Regina Gomes (2019), publicado no livro Mulheres de Cinema (2019), organi-

zado por Karla Holanda e publicado pela Ed. Numa. Um panorama mais aprofundado sobre os estudos da 

espectatorialidade feminina encontra-se delineado aí. 
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mulheres venha alcançando mais visibilidade, a formação de um campo de estudos 
feministas do audiovisual não é recente. Como assinalado por Ann Kaplan (1983), 
uma das pioneiras nesta abordagem, no início dos anos 1970 há um avanço dos 
estudos sobre cinema e começa a se delinear e se consolidar uma “crítica feminista” 
que, partindo do movimento de mulheres, passa a identificar limitações para tais 
teorias, propondo novas abordagens que continuaram a inspirar, por anos, diversas 
possibilidades de estudos de gênero no audiovisual.

 A análise das representações marca os primórdios do que veio a se denomi-
nar estudos feministas do cinema. O conteúdo figurava como preocupação central 
- fosse no sentido de analisar as imagens, como nas abordagens sociológicas, a 
exemplo de Molly Haskell (1974), fosse para transformar o conteúdo, principalmente 
no estímulo (teórico e prático) ao cinema de mulheres ou contracinema, como pro-
punha Claire Johnston em Women’s Cinema as a counter-cinema, de 1973 (1987). 
Ana Veiga (2019) expõe que debates gerados, nas teorias e nas críticas, inicialmente 
tinham como parâmetro principal o aparato hollywoodiano, emergindo sob uma 
tensão entre o(s) movimento(s) político(s) de mulheres e o meio cinematográfico, 
com suas variações contextuais. Assim, a abordagem feminista que se sobressai, 
no que configurou esse campo de estudos, parte quase que exclusivamente das 
perspectivas e práticas (eurocêntricas) dos Estados Unidos e Europa. 

 Ainda hoje, apesar de releituras críticas e novas abordagens, muitas autoras 
“clássicas”, ou os principais cânones apontados nas pesquisas, continuam perten-
cendo a esses lócus geopolíticos eurocentrados. Tal hegemonia epistemológica 
pode ser revista a partir de um diálogo com as categorias decoloniais, como propo-
nho mais à frente. Esse movimento (da crítica feminista) emerge no cerne dos estu-
dos de recepção, cujo caráter transdisciplinar decorre da multiplicidade de ques-
tões de diferentes áreas, como bem expõe Bamba (2013). 

 O interesse pelas experiências da “mulher espectadora” foi alcançando os 
principais círculos de debates. Recuperando as principais expoentes desse paradig-
ma, Bamba (2013) ressalta que o campo da dimensão sexuada da recepção não é 
tão homogêneo como poderíamos supor, mas seus interesses podem ser agrupa-
dos, visto que têm em comum o objetivo de perceber como o público feminino e os 
regimes de representação são construídos (GOMES; MOREIRA, 2019). Em outro tra-
balho, elaboramos um panorama mais detalhado sobre a constituição dos estudos 
da espectatorialidade feminina26. 

 Dada a vastidão das pesquisas desde o seu surgimento, uma revisão comple-
ta do campo demandaria tempo e recursos que não se dispõem aqui. Karen Hollin-

 
26. Ibid.

34



mulheres venha alcançando mais visibilidade, a formação de um campo de estudos 
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dos de recepção, cujo caráter transdisciplinar decorre da multiplicidade de ques-
tões de diferentes áreas, como bem expõe Bamba (2013). 
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principais círculos de debates. Recuperando as principais expoentes desse paradig-
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tão homogêneo como poderíamos supor, mas seus interesses podem ser agrupa-
dos, visto que têm em comum o objetivo de perceber como o público feminino e os 
regimes de representação são construídos (GOMES; MOREIRA, 2019). Em outro tra-
balho, elaboramos um panorama mais detalhado sobre a constituição dos estudos 
da espectatorialidade feminina26. 
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26. Ibid.

ger, em Feminist Film Studies (2012), disponibiliza um panorama com as principais 
teóricas e suas contribuições para o campo e é partir do seu trabalho que destaco 
as abordagens centrais que o caracterizam. 

 Alguns trabalhos estadunidenses observaram os papéis usualmente atribuí-
dos às mulheres nos filmes em comparação aos ocupados pelas mulheres reais. 
Outros analisaram os chamados “Filmes Femininos” e de que formas eles poderiam 
oferecer alternativas aos estereótipos. Hollinger (2012) aponta que esses trabalhos, 
usualmente agrupados sob o título de “abordagem sociológica”, possuíam uma 
visão restrita da representação feminina como estereotipadas e falharam em expli-
citar como seriam as representações positivas a que se referiam como desejáveis.

 Feministas britânicas recorrem, assim, à psicanálise, à semiótica e ao pós-es-
truturalismo para traçar uma crítica mais consistente. Analisam como os filmes 
constroem ideologicamente as mulheres como signos que naturalizam a ideologia 
patriarcal. Aqui destaca-se Laura Mulvey, uma das principais expoentes. Sua obra 
Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) representa um marco para as teorias 
do cinema como um todo, sendo até hoje considerado seminal para os estudos da 
recepção.

 Mulvey expõe como o prazer visual é gerado no cinema e como ele é um me-
canismo que molda a fascinação exercida por este, em uma ordem patriarcal, na 
qual o olhar é primordialmente masculino (Male Gaze) e a mulher é o objeto deste 
prazer. A abordagem psicanalítica apresentava uma visão generalista dos especta-
dores, que eram tidos como um coletivo homogêneo, o que se tornou alvo de críti-
cas, principalmente no momento em que os estudos culturais ganhavam força.

 Nesse sentido, Teresa de Lauretis (1987) reconhece que a consciência feminis-
ta começa a ser radicalmente alterada, na década de 1980, pelo feminismo das mu-
lheres de cor e sua crítica ao feminismo dominante, que insere sentimentos e análi-
ses em uma perspectiva racializada. O conceito de “Tecnologias de Gênero” é fun-
damental para situar o cinema como uma tecnologia essencial para as práticas de 
subjetivação. Ela parte da perspectiva foucaultiana imbricada na ideia de “tecnolo-
gia sexual” e toma o gênero como produto de uma série de tecnologias sociais, 
dentre elas, os aparatos culturais e audiovisuais.

 Decifrar o que torna o corpo um espaço político e se as disputas se dão uni-
versalmente é ir além do debate sobre o gênero e recuperar, se não ontologicamen-
te, ao menos historicamente, processos de racialização e hierarquização das dife-
renças. Autoras como bell hooks (2019), Teresa de Lauretis (1987) e Vivian Sobchack 
(2004), por exemplo, alargaram as bases feministas nos estudos do cinema, con-
templando uma abordagem interseccional que põe em relação a raça, as sexualida-
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des, o corpo material, as diferenças geracionais, entre outras categorias. Entretan-
to, a “colonialidade”, como uma categoria matriz, ainda não firmou bases nos estu-
dos da espectatorialidade, mesmo entre as pesquisas mais plurais.
 
 Apontar as lacunas do campo e das críticas tecidas não significa, de modo 
algum, ignorar as contribuições fundamentais que esses trabalhos inserem nas 
investigações em torno dos cinemas. Segundo Karla Bessa (2017), as teorias femi-
nistas do cinema:

 É patente nas pesquisas que, entre as autoras tomadas como cânones, além 
de normalmente partirem dos marcos acadêmicos ocidentais, cujos autores são 
majoritariamente homens, poucas são subalternizadas e periféricas. Assim, vozes 
não-hegemônicas permanecem abafadas no feminismo (branco) europeu e estadu-
nidense. Há então, em diálogo com Lugones (2014), a demanda a uma crítica con-
temporânea feminista ao universalismo, elaborada por mulheres não-brancas do 
terceiro mundo que reivindicam a intersecção entre gênero, raça, classe e sexuali-
dade a partir da decolonialidade.

Críticas feministas à colonialidade –
A formação de um Feminismo Decolonial

 As potencialidades investigativas que emergem quando se coloca a coloniali-
dade como norteadora ampliam as abordagens interseccionais, inserindo o enten-
dimento de que “gênero” não é apenas uma categoria relacional que hierarquiza as 
diferenças sexuais, mas conforma um modo subjetivo de dominação constitutivo da 
modernidade capitalista.

 Esclarecendo o que tem sido dito sobre “pós-colonial”, “decolonial” e “colonia-
lidade”, Luciana Ballestrin (2013) traça uma genealogia do pós-colonialismo para 
reconstruir o processo de formação do grupo que dá origem aos estudos decolo-
niais latino-americanos. Problematizando o pós-colonialismo e os estudos culturais, 
enquanto correntes firmadas em paradigmas eurocêntricos, os estudos decolo-
niais, a partir do Grupo Modernidad/Colonialidad, propõem uma revisão crítica dos 
modelos científicos, entendendo o racismo e a opressão de gênero como fundantes 
do “Sistema Mundo Moderno/Capitalista”, expressão utilizada por Ramón Grosfo-

(...) verteram uma crítica radical tanto à objetificação das mulheres submetidas à imagem de 

inferioridade, fragilidade e ignorância (loira, burra e fútil), quanto à veneração do feminino 

(mulheres mães, mães da terra, símbolos da paz, da inocência, das idealizações do feminino). 

Criticaram narrativas nas quais as mulheres (co-protagonistas nas aventuras masculinas) 

preenchem suas necessidades e desejos, a sua razão de ser, em instituições como o casamento 

e a maternidade. (BESSA, 2017, p. 296).
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guel (apud BALLESTRIN, 2013) para se referir aos sistemas e organizações estrutu-
radas com a era moderna.

 A teoria decolonial abre espaço para os conhecimentos subalternizados pelo-
eurocentrismo, como aponta Breny Mendoza (2010). Entretanto, esta autora ques-
tiona como se insere o gênero nessa perspectiva crítica e indica que:

 
 Uma das empreitadas mais expoentes no movimento que veio a se consolidar 
como feminismo decolonial é a da filósofa argentina María Lugones (2014; 2020). 
Reconhecendo as importantes contribuições do peruano Aníbal Quijano a partir do 
seu conceito de “Colonialidade do Poder” (in BALLESTRIN, 2013), Lugones (2020) 
indica que o autor comete o erro de supor que o gênero, assim como as sexualida-
des, são forçosamente elementos estruturadores de todas as sociedades, aceitan-
do assim as premissas patriarcais e heterossexuais. Daí, formula o conceito de “Co-
lonialidade do Gênero”, enfatizando o caráter duplamente constitutivo e constituinte 
desta categoria naquilo que ela denominou “sistema moderno/colonial de gênero”. A 
autora aponta como a intersecção entre raça – classe – sexualidade – gênero tem 
sido ignorada pelo feminismo hegemônico. Gênero e raça são consideradas, em seu 
trabalho, ficções que reorganizam as relações heterárquicas de poder nas socieda-
des. A mitologia eurocêntrica, continua Lugones (2020), dividiu a população mundial 
em dicotomias, tendo a heteronormatividade como trama basilar, de modo que é 
impossível tomar essas categorias separadamente.

 A instituição do sistema de gênero se apoiou em múltiplas estratégias, tendo 
nos regimes de visualidade um espaço privilegiado, a partir do qual foi possível ela-
borar “a imagem da mulher frágil, fraca, tanto corporal como intelectualmente, 
reduzida ao espaço privado e sexualmente passiva” (LUGONES, 2020, p. 73). Essa 
questão dialoga diretamente com aquelas colocadas pelas teóricas feministas do 
cinema, como explanadas na seção anterior.

 O interesse analítico para com as imagens e seus enunciados demarca 
grande parte do interesse crítico, por exemplo, das pesquisadoras e profissionais da 
crítica do cinema. No contexto brasileiro, gostaria de destacar o Elviras - Coletivo de 
Mulheres Críticas de Cinema27. Percebendo o domínio dos homens no campo da 

27. Mais informações disponíveis na página do Coletivo Elviras, no Facebook, em https://www.facebook.-

com/coletivoelviras 

Submetida a um escrutínio feminista, esta nova corrente de pensamento latino-americano 

revela ainda grandes limitações em sua compreensão do lugar que o gênero ocupa (...). É notó-

rio uma ausência de referências e escritos feministas. Esse fato quiçá não deva surpreender, 

visto que a maioria dos autores dessa nova corrente são homens latino-americanos, brancos e 

mestiços, heterossexuais e de classe média. (MENDOZA, 2010, p. 20, tradução nossa).
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crítica no Brasil, um grupo de profissionais começou a se articular, em meados de 
2016, para formar um coletivo que reunisse as mulheres da crítica em todo o País e 
que, além de promover reflexões e atividades conjuntas, pudesse dar visibilidade às 
críticas e pensadoras de cinema, bem como às produções de cineastas mulheres. 
Até a data da pesquisa, o coletivo é formado por 109 críticas de quase todos os esta-
dos brasileiros, sendo quase metade residente do eixo Rio de Janeiro - São Paulo. 
São mulheres com distintas orientações sexuais, faixas etárias e etnias declara-
das28 .

 María Lugones, dentre seus muitos legados, propõe que “descolonizar o 
gênero é necessariamente uma práxis. É decretar uma crítica da opressão de 
gênero racializada, colonial e capitalista heterossexualizada, visando uma transfor-
mação vivida do social” (LUGONES, 2014, p. 940). É impulsionada por seu trabalho 
que proponho esta aproximação decolonial nas práxis críticas de, com, no e ao 
Cinema, e é de tal modo que escolho conduzir as práxis acadêmicas.

Rumo a uma crítica feminista de cinema
decolonial 

 O que se imbrica na problematização sobre um Cinema Feminista, seja desde 
uma perspectiva teórica, da realização de produtos e projetos, seja, ainda, na esfera 
da própria crítica? Primeiramente, falar sobre a sétima arte suscita uma atenção 
aos discursos, estéticas, olhares, representações e regimes narrativos, mas 
também aos processos burocráticos de produção, distribuição, monetização e, con-
sequentemente, estratégias para superar a carência dos financiamentos públi-
cos/privados disponíveis para um amplo público. Antes de pensar os contornos para 
uma intervenção crítica nos estudos do cinema latino-americano, é fundamental 
uma análise da realidade do mercado audiovisual e dos espaços de acesso. O 
cinema, além de arte, é um produto mercadológico. 

 De início, tem-se, atualmente, o predomínio de produções de alto orçamento, 
em especial dos EUA, na distribuição dos circuitos comerciais de grande parte dos 
países do Sul-global. Assumir uma postura decolonial pode partir da tentativa de 
pleitear formas para um cinema contra-hegemônico alternativo, aliada à autocrítca 
dos próprios realizadores(as), pesquisadores(as) e públicos. Voltar a atenção às pro-
duções locais, refletindo sobre formatos, imaginários, a necessária diversidade de 

28. As informações foram obtidas a partir dos dados do Coletivo atualizados em dezembro de 2017, via ques-

tionário respondido por todas as integrantes. Os gráficos e números resultantes ainda não foram disponibili-

zados para o público, sendo obtido aqui através de uma solicitação por e-mail a uma das representantes do 

grupo administrativo.
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vozes formadoras de discursos (criação e direção) e a democratização dos acessos. 
Parece-me fundamental uma articulação entre a academia, o público e profissio-
nais do cinema para que um diálogo interseccional seja traçado e para que mais 
pesquisas busquem expor concretamente as disparidades e desigualdades. Teoria, 
crítica e prática caminhando juntas na superação da colonialidade das construções 
dos saberes.mais pesquisas busquem expor concretamente as disparidades e desi-
gualdades. Teoria, crítica e prática caminhando juntas na superação da colonialida-
de das construções dos saberes.

 Tal articulação precisa reconhecer a necessidade de se tensionar os paradig-
mas referentes ao próprio fazer crítico. O que é aceito como crítica? O que valida-
mos e legitimamos como arte e como se institucionalizam essas concepções? Per-
ceber o papel central da crítica no processo de valorização às produções locais, 
bem como à diversificação de tais produtos, realizadores(as) e discursos, é também 
essencial. Com vistas em que as esferas digitais, com a internet, reconfiguram os 
formatos tradicionais de produção e consumo, como compreender e validar o fazer 
crítico hoje sem cair nas armadilhas do sistema moderno/colonial? A crítica decolo-
nial pode encontrar formatos que dialoguem com contextos locais variados, públi-
cos vastos e saberes múltiplos.

 Refletir sobre quais as categorias mais pulsantes para a teoria crítica feminis-
ta decolonial deve ser um dos primeiros passos. No contexto de formação do grupo 
modernidade/colonialidade imperava o paradigma dos meios de comunicação de 
massa. O que se tem hoje é uma transformação das arenas de comunicação a 
partir da centralidade que as mídias digitais assumem. Isso significa que a teoria 
feminista de cinema clássica precisa ser repensada a partir dos novos desafios que 
são postos com esse novo paradigma cujos contornos estão em constante movi-
mento. 

 Reivindicar o caráter socialmente construído e multiplamente atravessado do 
corpo (e da corporalidade) é uma das principais, e mais revolucionárias, concepções 
do feminismo latino-americano, o qual, segundo Hernández (2016, p. 41), tem nos 
estimulado a repensar o vínculo corpos-territórios. De acordo à autora, o corpo, 
visto como um espaço (situado) no mundo, vivencia emoções, reações, sensações, e, 
nesta experiência, pode “encontrar, nele, um lugar de resistência e de reconfigura-
ção” (HERNÁNDEZ, 2016, p. 41). A experiência espectatorial, em vários sentidos, 
acontece no e através do corpo, da corporalidade e da experiência física e sensorial, 
como bem desenvolve Vivian Sobchack (2004), em Carnal Thoughts: Embodiment 
and moving image culture, para quem a mediação corpórea é indissociável da assi-
milação e vivência com as imagens em movimento. Somos tocados pelas imagens 
e não apenas figurativamente.

39



 As ferramentas digitais potencializam as formas de organização e expressão 
coletivas. Grupos minoritários vêm encontrando novos espaços para mobilizar suas 
lutas, as arenas de discussões são agora mundiais, as referências se alargam e as 
militâncias encontram-se em um momento de redefinir estratégias de ação e de 
formação. Os críticos e críticas de cinema encontram neste cenário novos contor-
nos na produção e circulação de discursos. Uma ação que parece essencial neste 
momento tange à organização coletiva dos profissionais da crítica de cinema, que, 
a partir de uma autoavaliação, consigam alcançar um entendimento conjunto da 
sua prática.
 
 Um exemplo é o Elviras - Coletivo de Mulheres Críticas de Cinema, já mencio-
nado. As Elviras têm estado cada vez mais presentes em festivais, debates, con-
gressos, articulando diálogos que geralmente permeiam questões de representa-
ções de gênero, visibilizando profissionais mulheres, denunciando opressões, e, sim-
plesmente, atuando enquanto mulheres pensadoras de cinema.

 A interseccionalidade29 se apresenta cada vez mais relevante, e pode estar 
entre as principais categorias de uma crítica feminista, que deve velar, inclusive, ao 
risco da homogeneização pelo código de “latino-americano”. Este é um ponto que 
me parece fundamental na articulação de pensadoras dos países que, em sua 
ampla diversidade, conformam a região, visto que o pano do conceito de “latino” 
pode vir a silenciar ainda mais os(as) subalternos(as) e reforçar estereótipos.

 Retomando Lugones (2014), “feminismo descolonial” é superar a colonialidade 
de gênero. Isto é possível quando mulheres ocupam espaços e defendem seus dis-
cursos, conscientes dos seus potenciais transformadores e, mais ainda, conscien-
tes de que ainda há muito a se descortinar, inclusive entre nós mesmas. Mais mulhe-
res negras, bissexuais, lésbicas, transsexuais, indígenas, latinas, chicanas, e todas 
as mulheres possíveis, na crítica de cinema e na teorização do cinema por nossos 
olhares e subjetividades, questionando os formatos acadêmicos/epistêmicos hege-
mônicos que constituem mecanismos de manutenção dos privilégios patriarcais, 
propondo outras lentes e categorias analíticas, ainda que a desobediência seja 
necessária para que todas as vozes sejam respeitadas.
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não dá conta de pensar as origens estruturais das próprias opressões. 
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 O cinema brasileiro e o Nordeste sempre estiveram próximos. Em todos os 
nossos picos de produção, a região esteve presente, constituindo um imaginário de 
nordestino fortalecido e propagado pelas obras cinematográficas. Mesmo que, em 
muitos desses momentos, os realizadores destas obras sejam oriundos de outras 
regiões brasileiras. Os nordestinos recebem destaque na produção recente do 
cinema brasileiro, mas, em sua maioria, são diretores homens. Diante dessa presen-
ça forte do Nordeste e de seus personagens, a questão que permeia essa análise é: 
E as diretoras mulheres? E as diretoras mulheres nordestinas, onde estão?

 A presença, ou a própria ausência, dessas mulheres no destaque do cinema 
realizado no Nordeste pode ser pensada por vários aspectos. O primeiro deles é o 
investimento no cinema realizado por nordestinos. A descentralização das políticas 
públicas para o audiovisual fizeram a diferença na constituição de uma lógica de 
produção industrial do cinema na região, estabelecendo profissionais e setores que 
trabalham envolvidos em todas as etapas da cadeia produtiva do audiovisual. 
Sendo esses serviços atribuídos aos filmes, aos festivais de cinema e a outros 
ramos que estão interligados ao fazer cinematográfico.

 Os motivos pelos quais esse cinema se destacou foram a autonomia criativa, 
a realização autoral e uma consistência de mercado do audiovisual que foi constitu-
ída perante as políticas públicas fomentadas pelos governos federal e estadual. 
Reafirmando que o Nordeste e suas vivências dão muito certo no cinema. E quando 
realizado por profissionais locais, as experimentações ganham simbologias singu-
lares. Por exemplo, uma característica comum às obras realizadas por diretores 
pernambucanos é o olhar contemporâneo para as manifestações culturais de seu 
estado, estabelecendo uma ponte entre a cultura pop e a tradição artística, inspira-
da no movimento Manguebeat: 

Breve reflexão sobre cinema, Nordeste e 
direção das nordestinas

Maysa Santos

Podemos observar, nos filmes, várias características desse momento de renovação cultural do 

Estado, catalisado pela cena do manguebeat: fragmentação de códigos culturais, multiplicida-

de de estilos, oposição entre tradição e modernidade (o local e o global) – o local sempre se 



constrói frente ao discurso global (presença dos personagens estrangeiros, da tecnologia 

frente ao atraso sociocultural da região: - o típico humor local evidenciado pela utilização de 

disfemismos (“um pouco de diversão levada a sério”); a colocação em evidência de lendas e 

histórias da região (humor lúdico); o uso de locações reais e personagens e figuração da região. 

(NOGUEIRA, 2009, p. 40).

 
 O investimento público por meio de editais, leis de incentivos fiscais, a criação 
da Agência Nacional de Cinema (ANCINE), do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), 
dentre outras ações de política cultural propostas entre os anos de 2003 a 2011, 
durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, proporcionaram um momento favo-
rável ao cinema no Nordeste e em regiões fora do eixo principal, Sul-Sudeste. O 
reconhecimento dessa potência como negócio e indústria, com produtos diversos e 
sustentáveis, valorizou a produção dos bens culturais, entre eles, o cinema. “Isso 
dinamizou a economia em geral, em particular de regiões como o Norte e o Nordes-
te, trazendo para o consumo entre 2003 e 2013 um contingente de 44 milhões de 
pessoas” (SCHVARZMAN, 2018, p. 520).

 Além das ações organizadas pela instância federal, as secretarias estaduais 
e municipais de cultura também intensificaram seus investimentos – mesmo que de 
forma variável – para o apoio da produção de seus estados e municípios. Weller 
(2014) reflete sobre essa questão com relação ao estado de Pernambuco.

 Outro aspecto importante para a presença das mulheres na produção cine-
matográfica do Nordeste é a constituição do imaginário nordestino. E esta afirma-
ção pode parecer estranha, mas vamos a uma breve análise. Em Nordestino: uma 
invenção do falo, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2003), o historiador reflete 
sobre uma trajetória de fundação da região que é traçada a partir do gênero mas-
culino. O nordestino, assim como a identidade do Nordeste, nasce em meio a um 
declínio econômico e político da produção de algodão e do açúcar, que em crise se 
submete aos produtores de café do Sul do País. Este regionalismo também é marca-
do por sua ampla militância cultural e intelectual com o intuito de definir esta região 
e seus habitantes. Elementos como a força, a virilidade, o rural, o arcaico, o atraso, 
o antimodernismo, a pobreza, a seca, e o poder regem essa concepção de persona-
lidade.

 O autor reflete que a modernidade foi entendida como uma feminização do 

Até a década de 1990, o Cinema nunca havia integrado as preocupações prioritárias das políti-

cas estatais voltadas para a cultura em Pernambuco. O recente interesse do Estado pelo setor 

coincide com a projeção nacional que filmes e cineastas locais têm obtido nos últimos anos, e o 

investimento público tem crescido na medida em que se consolida o reconhecimento da produ-

ção local por instituições legitimadoras do campo do cinema no Brasil e no exterior. (WELLER, 

2014, p. 164).
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social, uma “fraquejada”, uma submissão, uma diminuição de poder. Este discurso 
lida com temor ao alastramento do feminino à sociedade. O feminino foi entendido 
como a democracia, a abolição, a quebra de hierarquias, o desagrado.�O papel da 
mulher nessa sociedade é de total insignificância e submissão. Mulheres estavam 
à disposição de seus pais e seus maridos para fecharem alianças por meio de 
casamentos arranjados, na atuação dos serviços domésticos e no cuidado dos 
filhos e, com isto, deviam se sentir realizadas. Além do sentido de erro, fragilidade, 
fracasso e irracionalidade associado ao ser mulher. E isto também esteve no 
cinema.

 A sociedade passou por várias transformações no século XX, e esse momen-
to foi entendido como feminização. O que antes seguia sistemas autoritários e rús-
ticos dava lugar a flexibilidade, “civilização”, aproximação dos polos antagônicos, 
onde a fronteira do feminino e masculino estava um tanto borrada em prol da 
igualdade: a instauração da República. “Como mulher, a República trouxera consi-
go uma tendência à horizontalização das relações sociais” (ALBUQUERQUE. 2003, 
p. 89). O receio de uma alteração nas relações de poder entre homens e mulheres 
era incontestável e assombrava as elites do Nordeste. Era a face mais problemáti-
ca do declínio rural e do modelo patriarcal que defendiam. A vida urbana trazia a 
possibilidade de as mulheres reconhecerem seus direitos de cidadãs e lutarem por 
eles. Assim, ruindo o ideal que eles construíram de sociedade. 

 No contexto nordestino, as narrativas foram construídas assim, com esse 
imaginário que rege o nosso corpo social. As mulheres representam a fragilidade, o 
erro, e por isto não são assimiladas por esse ser viril e forte. Desta forma, acredita-
mos que as nordestinas são apagadas do próprio entendimento do que é o Nordes-
te, e um desses espaços é o cinema. Ao direcionarmos o olhar para a realização de 
cinema na região podemos destacar vários nomes, a grande maioria de diretores 
homens. Mesmo diante de uma produção feminina pulsante no âmbito nacional, as 
diretoras nordestinas continuam batalhando por seus espaços e este embate per-
passa estas duas vertentes: o ser nordestino e os investimentos públicos no audio-

Normalmente, nas películas que retratam o Nordeste e sua gente, as mulheres aparecem como 

coadjuvantes nas ações masculinas. São mocinhas comportadas que se apaixonam e têm seu 

romance desaprovado pela família; prostitutas, concubinas, cunhãs ou amantes sedutoras; 

esposas dedicadas e passivas que têm no silêncio a marca da desigualdade entre masculinida-

de e feminilidade. (PAIVA, 2012, p. 266). 

Quando dizemos, entretanto, homem nordestino, não é apenas porque estamos reproduzindo a 

generalização do discurso humanista, em que a palavra homem serve para se referir a espécie, 

o que já é sintomático de que esse homem em geral também é pensado no masculino, mas 

porque os discursos que analisamos não deixam dúvida de que o homem nordestino é um 

homem, ou seja, é macho, é pensado no masculino. Não há lugar para o feminino nesta figura. 

(ALBUQUERQUE JR, 2003, p. 165).  
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visual. 
  
A realização feminina no Brasil começa a ser registrada a partir dos anos 1960, e 
recebe um impulsionamento com a segunda onda do feminismo no mundo em 
meados da década de 1970, mas ainda é tímida e muitas vezes excluída com relação 
aos movimentos cinematográficos brasileiros. Karla Holanda, ela própria também 
uma diretora nordestina, nos leva a reflexão em muitos dos seus textos sobre essa 
presença. “Não se pode omitir o fato de que, historicamente, as diretoras não foram 
vinculadas ao Cinema Novo e ao Cinema Marginal, embora tenham feito filmes na 
época” (HOLANDA, 2017, p. 44).  Seguindo a autora é possível perceber que os filmes 
dirigidos por mulheres, mesmo trazendo elementos artísticos e temáticas fortes que 
estão alinhadas aos movimentos do cinema brasileiro, não receberam a merecida 
atenção ou o devido destaque.

 A diretora nordestina que surge entre os realizadores das décadas de 1970 e 
1980  é a pernambucana Kátia Mesel. Ela inicia sua realização de forma despreten-
siosa ao adquirir uma câmera de Super 8 para registrar uma viagem a Europa no 
início dos anos 1970. Cineclubista,�frequentadora das sessões dos “cinemas de 
arte” do Recife, Mesel continua produzindo até hoje. “Fazer cinema naquela época 
era uma coisa muito amadora, espontânea, inocente até… Não comecei a fazer 
Super 8 achando que estava fazendo cinema…” (MESEL apud FIGUEROA, 1994, p. 
38). Em meio ao ciclo de Super 8, e depois nos dispositivos digitais, realizou mais de 
20 curtas documentais. Seu interesse sempre foi a cultura nordestina. Mas ela só 
realizou o seu primeiro longa em 2011, O rochedo e a estrela, documentário sobre a 
expansão do judaísmo em Pernambuco no século XVII, durante o domínio holandês.

 Foram poucas as mulheres que obtiveram carreira sólida na direção antes 
dos anos 2000, principalmente quando falamos de longa-metragem. E as que con-
seguiram não são nordestinas. O paradigma começa a mudar na atualidade. E 
muitos são os motivos. O acesso aos dispositivos digitais, o barateamento das pro-
duções, as políticas públicas voltadas à descentralização e às questões de gênero, 
o ingresso de mulheres nas escolas de cinema, a participação das profissionais nas 
equipes de liderança e criativas, entre tantos outros. Se referindo à produção nacio-
nal de longas de diretoras, Eduardo (2018, p. 568) reflete “A maioria teve estreia 

Vimos que as mulheres produziram bem menos que os homens, sobretudo no início do chama-

do cinema moderno brasileiro, já que a partir dos 1970 a participação delas na direção aumenta 

consideravelmente, sobretudo em documentários. Se nos anos 1960 encontramos apenas oito 

documentários feitos exclusivamente por mulheres, para ficarmos com a fonte do catálogo 

Documentário Brasileiro, nos anos 1970 esse número já saltou para 154 e entre os anos 2000 e 

2009, passa para 319. De toda forma, vale realçar: a produção é ainda bem menor que a mas-

culina, que assina o dobro de documentários nessa última década considerada. (HOLANDA, 

2017, p. 16).

46



visual. 
  
A realização feminina no Brasil começa a ser registrada a partir dos anos 1960, e 
recebe um impulsionamento com a segunda onda do feminismo no mundo em 
meados da década de 1970, mas ainda é tímida e muitas vezes excluída com relação 
aos movimentos cinematográficos brasileiros. Karla Holanda, ela própria também 
uma diretora nordestina, nos leva a reflexão em muitos dos seus textos sobre essa 
presença. “Não se pode omitir o fato de que, historicamente, as diretoras não foram 
vinculadas ao Cinema Novo e ao Cinema Marginal, embora tenham feito filmes na 
época” (HOLANDA, 2017, p. 44).  Seguindo a autora é possível perceber que os filmes 
dirigidos por mulheres, mesmo trazendo elementos artísticos e temáticas fortes que 
estão alinhadas aos movimentos do cinema brasileiro, não receberam a merecida 
atenção ou o devido destaque.

 A diretora nordestina que surge entre os realizadores das décadas de 1970 e 
1980  é a pernambucana Kátia Mesel. Ela inicia sua realização de forma despreten-
siosa ao adquirir uma câmera de Super 8 para registrar uma viagem a Europa no 
início dos anos 1970. Cineclubista,�frequentadora das sessões dos “cinemas de 
arte” do Recife, Mesel continua produzindo até hoje. “Fazer cinema naquela época 
era uma coisa muito amadora, espontânea, inocente até… Não comecei a fazer 
Super 8 achando que estava fazendo cinema…” (MESEL apud FIGUEROA, 1994, p. 
38). Em meio ao ciclo de Super 8, e depois nos dispositivos digitais, realizou mais de 
20 curtas documentais. Seu interesse sempre foi a cultura nordestina. Mas ela só 
realizou o seu primeiro longa em 2011, O rochedo e a estrela, documentário sobre a 
expansão do judaísmo em Pernambuco no século XVII, durante o domínio holandês.

 Foram poucas as mulheres que obtiveram carreira sólida na direção antes 
dos anos 2000, principalmente quando falamos de longa-metragem. E as que con-
seguiram não são nordestinas. O paradigma começa a mudar na atualidade. E 
muitos são os motivos. O acesso aos dispositivos digitais, o barateamento das pro-
duções, as políticas públicas voltadas à descentralização e às questões de gênero, 
o ingresso de mulheres nas escolas de cinema, a participação das profissionais nas 
equipes de liderança e criativas, entre tantos outros. Se referindo à produção nacio-
nal de longas de diretoras, Eduardo (2018, p. 568) reflete “A maioria teve estreia 

Vimos que as mulheres produziram bem menos que os homens, sobretudo no início do chama-

do cinema moderno brasileiro, já que a partir dos 1970 a participação delas na direção aumenta 

consideravelmente, sobretudo em documentários. Se nos anos 1960 encontramos apenas oito 

documentários feitos exclusivamente por mulheres, para ficarmos com a fonte do catálogo 

Documentário Brasileiro, nos anos 1970 esse número já saltou para 154 e entre os anos 2000 e 

2009, passa para 319. De toda forma, vale realçar: a produção é ainda bem menor que a mas-

culina, que assina o dobro de documentários nessa última década considerada. (HOLANDA, 

2017, p. 16).

depois de 2005, mostrando mudança aparente, com o gênero feminino mais pre-
sente. Isso pode, a médio prazo, na prática, mudar a hegemonia masculina”.  

 Vamos brevemente apresentar algumas diretoras nordestinas e suas produ-
ções para que estas obras sejam registradas na história do cinema brasileiro e 
também com o intuito de promover uma reflexão sobre a realização destas mulhe-
res tanto para o cinema de autoria feminina como para o cinema realizado no Nor-
deste. Algumas dessas diretoras carregam pioneirismos e neles as cicatrizes de 
uma ausência histórica. 

 A primeira é Helena Ignez, importante atriz do cinema marginal. A baiana 
começa sua trajetória no cinema como atriz e é comumente lembrada por seus 
diretores e parceiros conjugais: Glauber Rocha e Rogério Sganzerla. Filha de uma 
família importante da capital soteropolitana, Ignez cursou Arte Dramática na Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA) e vivenciou a efervescência cultural do seu 
estado. Ainda na faculdade, ela conhece seu primeiro companheiro, Glauber Rocha, 
e os dois estreiam juntos no cinema com o curta O pátio (1959) em que ele dirige e 
ela atua. Sobre sua relação com Glauber, a baiana relatou a revista Cult:

 O casamento não durou muito e após a separação a atriz continuou atuando 
no Cinema Novo e no Cinema Marginal, se tornando a queridinha dos diretores 
destes movimentos. Ela interpreta a personagem principal de filmes importantes da 
cinematografia nacional, como A grande feira (1961), Assalto ao trem pagador 
(1962), O padre e a moça (1966) e O bandido da luz vermelha (1968). Neste último a 
atriz conhece o diretor Sganzerla, seu segundo marido, que se torna um grande par-
ceiro de trabalho até sua morte. 

 Seu primeiro filme, Luz nas trevas – a volta do bandido da luz vermelha (2010), 
é a continuação do grande sucesso O bandido da luz vermelha (1968), de Sganzerla, 
em que Ignez toma a direção para si após a morte do marido em 2004. A partir 
desse primeiro filme, a diretora realizou mais quatro longas-metragens: Feio, eu? 
(2013), Ralé (2015), A moça do calendário (2018) e Fakir (2019). Seus filmes abordam 
o experimental, o estranho, o morador de rua, o mecânico, mas também as questões 
das mulheres e uma própria desconstrução sobre o ser musa, colocando a diretora 
como uma mulher criativa e criadora fugindo do papel idealizado que foi atribuído a 
ela durante seu exercício como atriz e esposa.

 

Eu era a moça bonita e ele era o gênio. Evidentemente as pessoas queriam olhar para mim e 

ouvir a ele, que passou a ser o porta-voz da minha personalidade. Eu detestava passar por 

burra e, embora eu sempre tenha sido uma artista muito livre e corajosa, pessoalmente tinha 

dificuldade de me expressar. Estar do lado de um cara como Glauber era ainda mais intimida-

dor para mim”, lembra Helena Ignez. (CULT, 2020, s.n.).
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Mas Ignez não está preocupada em construir um cinema clássico. Pelo contrário, preocupa-se 

em desconstruir a imagem de musa: a modelo que o inspira é uma mulher de verdade e tem ela 

mesma seus próprios sonhos. Quando seu nome é revelado, personaliza-se e quebra a imagem 

idealizada. É como se Ignez estivesse ela própria distanciando-se do título de musa e se estabe-

lecendo como mulher de carne e osso, criativa e criadora. (WITTMANN, 2019, p. 312).

 

 Mais uma baiana que vamos destacar é Viviane Ferreira que acabou de 
lançar seu longa, Um dia com Jerusa (2019). Inspirado no seu primeiro curta-me-
tragem, lançado em 2014, Um dia de Jerusa que foi exibido no Festival de Cannes e 
apresentou a produção da diretora para o mundo. Nascida na periferia de Salva-
dor, em Coqueiro Grande, Viviane é uma realizadora ativista e engajada com o mo-
vimento das mulheres negras. A diretora foi reconhecida como a segunda mulher 
negra a lançar um filme de longa-metragem ficcional no Brasil, interrompendo um 
vácuo de aproximadamente 34 anos do primeiro filme de Adélia Sampaio, Amor 
maldito (1984).

 Podemos observar, de um ponto de vista quantitativo, que as mulheres 
negras são as que menos produzem no Brasil, sendo elas nordestinas ou não. 
Viviane nos aponta para um futuro promissor do cinema realizado por nordestinos 
e mais forte ainda para as questões de raça, engajada nas atividades políticas, 
defendendo a importância dos editais de cunho afirmativo com o intuito de incenti-
var e viabilizar os projetos de profissionais negros e negras. 

 Para encerrar este pequeno recorte de diretoras nordestinas de longas-me-
tragens, chegamos em Renata Pinheiro. Artista plástica formada pela UFPE, sua 
carreira cinematográfica começou com a direção de arte do curta Texas Hotel 
(1999) dirigido por Cláudio Assis. É a responsável pela arte do longa que marca o 
início da produção contemporânea do cinema pernambucano, Amarelo manga 
(2002), do mesmo diretor. A partir daí, participou de 11 filmes como diretora de arte, 
incluindo grandes sucessos de bilheteria nacional como o De pernas pro ar (2010) 
de Roberto Santucci e Tatuagem (2013) de Hilton Lacerda.

 Sua estreia como diretora aconteceu como a maioria das realizadoras, por 

Trinta e quatro anos. É esse o intervalo estimado entre os dois longas-metragens de ficção 

dirigidos exclusivamente por mulheres negras no Brasil. O primeiro foi Amor Maldito, rodado em 

198 por Adélia Sampaio, realizadora pioneira no cinema negro nacional. Já o segundo filmes, 

Um dia com Jerusa, lançado em 2018 por Viviane Ferreira, cineasta baiana, única mulher entre 

os três contemplados pelo edital para realização de longa-metragem de baixo orçamento 

lançado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, em 2016, no âmbito das ações 

afirmativas do audiovisual no Brasil (Edital Longa BO Afirmativo). A distância temporal entre as 

produções simboliza a ausência da representatividade que marca a história das mulheres 

negras brasileiras nesse setor do audiovisual brasileiro. (OLIVEIRA, 2019, p. 38). 
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meio de curtas-metragens. Com um tom experimental, lúdico, híbrido, que mescla 
os elementos do documentário e da ficção. Iomana Rocha (2018) a considera como 
uma realizadora destaque do cinema experimental brasileiro que mergulha nos 
elementos ficcionais e experimentais para se diluir no documental. Ela reflete: 

 
 O primeiro longa-metragem de Renata Pinheiro é Amor, plástico e barulho 

(2013). Histórico para a trajetória da diretora e para a realização feminina do Nor-
deste. O filme é o primeiro longa de ficção dirigido por uma mulher no estado de 
Pernambuco financiado pelas políticas públicas do audiovisual. Diante de uma 
história de mais de um século de cinema no Brasil, esta é a data da primeira reali-
zação feminina do principal polo de realização da região. Em relato à pesquisa-
dora Natália Wanderley (2016), a diretora comentou sobre esta situação:

 O filme reflete sobre um cenário muito comum ao recifense, mas de uma 
maneira particular ao tratar com as personagens femininas na tela. Com elemen-
tos que dialogam sobre o corpo, a sensualidade, a sexualidade e o desejo. Sch-
varzman (2018, p. 547) ao analisar o cinema brasileiro de grande bilheteria do 
século XXI defende que “tanto o tratamento cinematográfico como o universo de 
personagens se modificaram, seja por um protagonismo diferente dado às mu-
lheres, seja pela preocupação com a qualidade da produção e do acabamento”. A 
diretora cria um universo profundamente feminino de conquista. Além de propor 
uma forma de olhar, até mesmo pelos elementos de direção de arte e pela foto-
grafia do filme.

 

Nessa tendência, podemos citar as obras da cineasta Renata Pinheiro. Seus curtas Superbar-

roco (2009) e Praça Walt Disney (2011) apresentam um olhar documentário profundamente 

poético e plástico. A diretora faz intervenções plásticas nas locações e contextos reais, poeti-

zando e lançando olhar crítico sobre o objeto retratado. A mesma linha estética pode ser vista 

em seu longa Amor, plástico e barulho (2013), no qual a diretora apresenta o contexto brega 

recifense, estatizando a visualidade do brega a ponto de transformá-lo em um universo onírico. 

(ROCHA, 2019, p. 97). 

Eu acho maravilhoso. Eu nem sabia, fiquei sabendo por um jornalista aqui (de Recife). Fiquei 

muito orgulhosa. Mas não é mérito para ninguém, simplesmente aconteceu este fato. Mais o 

que eu acho importante mesmo é o que o filme Amor, plástico e barulho causa. É um filme que 

tenta desmistificar, quebrar o preconceito com as mulheres que são desta cena bastante pop, 

que é a música brega, que tem este apelo para o sensual ou erótico. Quem são estas mulheres? 

Acho que o filme quebra muito o estereótipo de tudo isto. Acho que é a função social: fazer arte 

política. Talvez o que eu ache mais importante é que é o primeiro de uma mulher que o tema fala 

sobre mulher, e que fala de uma forma muito bacana e respeitosa. (PINHEIRO apud WANDER-

LEY, 2016, p. 63). 

O cinema pernambucano contemporâneo, como todas as cinematografias regionais feitas 

com recursos escassos e fomentadas pela cinefilia e por seu espírito coletivo, vive um momento 

de redescoberta e ascensão de suas realizadoras. Em Amor, Plástico e Barulho (2013), primeiro 
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longa ficcional de uma diretora do estado percebemos que há a construção de um repertório 

que dialoga com a cena de outros diretores contemporâneos, mas problemáticas tensões 

sobre construções do feminino que são passadas por divisões simbólicas entre homens e 

mulheres que produzem arte e cultura. (DANTAS, 2017, p. 197).  

 

 Renata, Viviane, Helena, diretoras nordestinas que já deixaram seus nomes 
em nossa cinematografia, mas que merecem e devem ser conhecidas também 
como destaques e potencialidades do cinema realizado no Nordeste do Brasil. Con-
quistando suas primeiras vezes, mas também refletindo sobre uma região que iden-
titariamente as diminui, por meio deste ser nordestino viril. Essas diretoras realiza-
ram seus primeiros longas-metragens nos últimos anos, revelando uma ausência 
das profissionais mulheres no protagonismo do cinema realizado na região durante 
a história brasileira. Porém, se o cinema dos nordestinos é um destaque na recente 
produção brasileira, o cinema das nordestinas promete uma nova versão para 
contar essa história para o futuro. Para isso, acreditamos que as políticas públicas 
têm um papel fundamental no desenvolvimento desta cinematografia assim como 
as ações pela equidade de gênero na direção dos nossos filmes. 

 Reunidas aqui por seus pioneirismos, pela realização de seus primeiros lon-
gas-metragens como diretoras, por fazer parte de um cinema realizado no Nordes-
te e que está se tornando uma vertente em ascensão no Brasil e no mundo, por ser 
fruto de políticas públicas de desenvolvimento de um audiovisual descentralizado,  
por abordar temáticas caras às lutas das minorias, por ocupar um espaço majorita-
riamente masculino, acreditamos que estas mulheres apontam um novo horizonte. 
Abriram as portas para que muitas outras diretoras nordestinas produzam suas 
narrativas. Construindo assim uma história do cinema brasileiro realizado no Nor-
deste de maneira ampla, diversa, profissional, e também feminina. 
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 O cinema, ainda hoje, tem sido uma arte predominantemente masculina. Indi-
cações sobre feminino e masculino, pelo reforço da diferença entre estes, são cons-
tantemente afirmadas neste espaço. Entre os organizadores do maior prêmio do 
cinema comercial, oficialmente chamado de prêmios da Academia, e popularmente 
conhecido como Oscar, percebeu-se um interesse, nas últimas décadas, em discutir 
como questões de gênero são representadas no âmbito cinematográfico. Esse 
corpo artístico, portanto, buscou ampliar a leitura dos filmes recebidos atentando-
-se para tais aspectos, não se bastando apenas no sentido prático e artístico da 
produção cinematográfica, mas também recebendo contribuições da esfera aca-
dêmica. 

 As teorias feministas do cinema são responsáveis por abrir o debate acerca 
da noção de autoria, ponto de vista, relações dentro do set, tipos de espectadores, e 
reconfigurar a posição da mulher representada outrora no cinema narrativo clássi-
co unicamente por sua sensualidade, feminilidade, e forte ligação com desejo mas-
culino, como menciona Laura Mulvey, em Prazer Visual e Cinema Narrativo. Esta 
proposta, portanto, busca debater a importância dessas teorias para a sétima arte, 
de modo a relacioná-las com a cerimônia do Oscar no que tange à representativida-
de feminina nas telas.

A Cerimônia do Oscar

Antes das discussões mais específicas sobre Teorias Feministas do Cinema, é  ne-
cessário relacionar algumas questões, abordadas anteriormente (BONA; FRAZÃO, 

30. Este artigo propõe uma versão reduzida de uma discussão maior já publicada no periódico Culturas Midi-

áticas, v. 11, n. 2, de jul./dez 2018, intitulada A representação do feminino na tela: uma análise da cinematogra-

fia brasileira postulante ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira (2010-2016).

A representação do feminino nas telas: 
reflexões sobre cinema feminista e

cerimônia do Oscar30 
Jéssica Pereira Frazão
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conhecido como Oscar, percebeu-se um interesse, nas últimas décadas, em discutir 
como questões de gênero são representadas no âmbito cinematográfico. Esse 
corpo artístico, portanto, buscou ampliar a leitura dos filmes recebidos atentando-
-se para tais aspectos, não se bastando apenas no sentido prático e artístico da 
produção cinematográfica, mas também recebendo contribuições da esfera aca-
dêmica. 

 As teorias feministas do cinema são responsáveis por abrir o debate acerca 
da noção de autoria, ponto de vista, relações dentro do set, tipos de espectadores, e 
reconfigurar a posição da mulher representada outrora no cinema narrativo clássi-
co unicamente por sua sensualidade, feminilidade, e forte ligação com desejo mas-
culino, como menciona Laura Mulvey, em Prazer Visual e Cinema Narrativo. Esta 
proposta, portanto, busca debater a importância dessas teorias para a sétima arte, 
de modo a relacioná-las com a cerimônia do Oscar no que tange à representativida-
de feminina nas telas.

A Cerimônia do Oscar

Antes das discussões mais específicas sobre Teorias Feministas do Cinema, é  ne-
cessário relacionar algumas questões, abordadas anteriormente (BONA; FRAZÃO, 

30. Este artigo propõe uma versão reduzida de uma discussão maior já publicada no periódico Culturas Midi-

áticas, v. 11, n. 2, de jul./dez 2018, intitulada A representação do feminino na tela: uma análise da cinematogra-

fia brasileira postulante ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira (2010-2016).

A representação do feminino nas telas: 
reflexões sobre cinema feminista e

cerimônia do Oscar30 
Jéssica Pereira Frazão

2015), que trazem uma contextualização acerca da cerimônia do Oscar. Para com-
preender a cerimônia é preciso, antes de tudo, mencionar seu surgimento pela rela-
ção com a Academia de Ciências Cinematográficas de Hollywood, sua promotora.  

 Em novembro de 1926, foi criado um acordo entre estúdios de cinema estadu-
nidenses e representantes técnicos indispensáveis para a indústria cinematográfi-
ca como um todo, tais como carpinteiros, eletricistas, pintores, iluminadores, entre 
outros. Este acordo regimentava as atividades, fortalecia as atividades específicas 
desses profissionais e organizava-os por categorias. Certo tempo depois, Louis B. 
Mayer, até o momento presidente da MGM (Metro-Goldwyn-Mayer Inc.), reuniu-se 
com importantes nomes públicos, para cuidar especificamente do corpo artístico 
atuante na indústria cinematográfica.

  O encontro representou, em sentido embrionário, aquilo que hoje comumente 
conhecemos como Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. 
Em 1927, portanto, com o intuito de auxiliar a indústria e impulsionar a produção de 
obras cinematográficas de alta qualidade tanto técnica como esteticamente, a 
Academia realizou, dois anos mais tarde, sua primeira cerimônia de premiação, 
ocorrida na ocasião de um banquete no Hollywood Roosevelt Hotel. Sabe-se, entre-
tanto, que não havia surpresa na revelação dos ganhadores das estatuetas.

 A cerimônia, que ocorre anualmente, realizou em fevereiro de 2020 sua 92ª 
edição. No decorrer de sua história, nestas nove décadas, a Academia congregou 
uma enorme variedade de rolos de filmes, fotografias e outros itens cinematográfi-
cos. Ainda na década de 1950, seu acervo já contabilizava milhares de itens, incluin-
do filmes raros produzidos por Georges Méliès e outros nomes do chamado primei-
ro cinema31 (HALL, 2013).

  Sabemos, entretanto, que esse desejo de conservar a história tanto do cinema 
quanto da cerimônia do Oscar mudou radicalmente, tanto em razão de problemas 
financeiros (resultante do Pós-Guerra) quanto de problemas voltados à censura rea-
lizada pelo Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas. Por priorizar, 
dessa maneira, outras formas de lucro, em 1953 aconteceu a primeira transmissão 
da cerimônia do Oscar televisionada, inicialmente nos Estados Unidos e no Canadá 
e, posteriormente, mundialmente.

 Desse modo, a Academia conquistou desmedidos picos de audiência e 
ganhou o prestígio e respeito do público, comparando-se à relevância dos grandes 
eventos internacionais, a exemplo da transmissão da Copa do Mundo (HAURE-
LHUK, 2008). Todos os filmes que possuíam relação com o Oscar, seja com men-

31. eferência aos primeiros 20 anos do cinema, de 1895 a 1915 (COSTA, 2011).  
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ções, indicações, recebendo prêmios oficiais e prêmios honorários, tornaram-se 
escolhas cativas do público e, como resultado, a maneira pela qual a personagem 
feminina foi e continua sendo representada foi propícia para o surgimento das teo-
rias feministas do cinema.

As teorias feministas do cinema

 Segundo Joan Scott (1989), as tentativas de compreensão do termo “gênero” 
são mais complicadas do que se imagina, visto que tendemos a generalizar, simplifi-
car ou diminuir a complexidade que este exige. Os estudos feministas surgiram 
como uma maneira de compreender e analisar, de forma mais concreta, mudanças 
necessárias que deveriam ser feitas no que diz respeito às relações de poder e à 
forma de se pensar as mulheres na sociedade.  

 A questão das identidades de gênero passa, então, a ser uma realidade no 
cinema a partir de maio de 1968, quando as bases sustentadoras das teorias cine-
matográficas se tornam a psicanálise, a semiótica e o marxismo, especificadamen-
te com os estudos de Lacan, Saussure e Althusser. O questionamento das represen-
tações femininas elaboradas e reforçadas pelo cinema narrativo clássico32 foi o 
primeiro passo para a concepção de uma teoria feminista cinematográfica.  

 Laura Mulvey (1983), teórica do cinema e feminista, tendo a psicanálise como 
referência, descreveu em seu clássico ensaio, Prazer Visual e Cinema Narrativo, 
como ocorre a relação existente entre o cinema narrativo tradicional (enraizado 
pelos pensamentos patriarcalistas), prazer visual e a escopofilia33. Mulvey propôs 
uma ruptura dessa perspectiva, tipicamente masculina, através de uma nova forma 
de desejo, partindo para um contracinema. Tal análise serviu como fortalecimento 
para a expansão da teoria e crítica feminista do cinema (MALUF, MELLO e PEDRO, 
2005).

 O prazer visual ao qual se refere Mulvey é, basicamente, a ideia de um “olhar 
masculino”, que reforça a opressão em relação à mulher representada na tela e for-
talece uma visão sexista, tanto em relação ao público/espectador quanto em rela-
ção ao próprio ponto de vista dos personagens representados na narrativa. Para 
isso, a mulher tende a possuir relevância menor em relação ao homem. A persona-
gem feminina interpreta, segundo a autora, dois papéis nas narrativas clássicas: de 
 
32. O cinema narrativo clássico, também conhecido como a Era de Ouro de Hollywood, consolida-se a partir 

de 1914, e tem como princípio básico as narrativas simples feitas para a massa e a montagem invisível, 

aumentando assim, a noção de realidade (XAVIER, 1977).

33. Prazer advindo do olhar ou observação de órgãos ou atos sexuais. 
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objeto erótico para o personagem masculino e de objeto erótico para a audiência. 

 Mulvey, também diretora, ao lado de Sally Potter, percebeu a urgência em 
criar uma linguagem do cinema, uma linguagem feminista. O cinema avant-garde, 
como mencionado no artigo Feminism and the avant-garde (1979), era local propício 
para quebras de paradigmas e construção de ideias mais igualitárias. Justamente 
pela sua proposta mais experimental, foi muito difícil alcançar uma audiência, já 
que o público, em geral, pouco compreendia a proposta das cineastas. Entretanto, 
algumas críticas às diretoras apontam que seria melhor, naquele momento, utilizar 
convenções cinematográficas reconhecíveis ao grande público, pensando em 
melhor explicar a problemática envolvendo o cinema comercial, e não a tentativa de 
criação de uma linguagem mais complexa, experimental, desenvolvida.

 No final dos anos 1970, as perspectivas feministas do cinema já eram familia-
res pelas escritoras e acadêmicas, que viam uma resposta positiva de mudança no 
mundo. Contudo, nem todas as feministas identificavam-se com a vertente psica-
nalítica proposta por Mulvey, com base em Freud e Lacan, já que tendia a focar mais 
no individual e pouco no coletivo. Desta forma, as feministas reformularam e propu-
seram outras vertentes que, sem ignorar a importância dos estudos mulveyanos, 
ampliaram a discussão do campo, a exemplo de debates mais voltados para o 
cinema lésbico e o cinema negro.

 Em oposição ao pensamento de Mulvey, a perspectiva de Teresa de Lauretis 
(1987) consiste em apontar algumas fraquezas das teorias feministas apresenta-
das, considerando uma não generalização da mulher e do homem. A autora ressalta 
a necessidade de demarcar as diferenças, tanto em relação às personagens quanto 
em relação às espectadoras, já que existem variantes na constituição das identida-
des de gênero e no discurso existente. Em resumo, há uma tentativa de desvincula-
ção do sexo biológico de quem assiste.

 Uma terceira autora, referência nos estudos de gênero no cinema, é a norte-
-americana Elizabeth Ann Kaplan, também conhecida como uma das pioneiras nos 
estudos do “olhar masculino” sobre o cinema narrativo clássico predominante nos 
anos de 1940 e 1950. A autora reforça o papel dos filmes independentes dos anos de 
1970 e 1980 como fundamentais para repensar a questão da sexualidade e do 
gênero em si. 

 Em uma de suas contribuições mais importantes, Is the Male Gaze? (O olhar é 
masculino?), entende-se mais profundamente a relação da psicanálise e das espe-
cificidades das diferenças sexuais, bem como a dificuldade de ruptura do sistema 
patriarcal com a luta por igualdade de gênero (KAPLAN, 1995). Não é intenção desta 
proposta afirmar qual perspectiva deveria se sobressair, e, sim, a partir da compa-
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ração das autoras, reforçar o diálogo com o campo do cinema e das teorias feminis-
tas. Sem embargo, é dentro desse contexto que foi criado o Teste de Bechdel, discu-
tido a seguir.

O Teste de Bechdel

 O Teste de Bechdel surgiu em 1985. Se popularizou e recebeu este nome a 
partir de uma história em quadrinhos conhecida como Dykes to watch out for (Lés-
bicas para se ficar de olho) e, mais especificadamente, em uma tirinha chamada The 
Rule (A regra), feita pela cartunista Alison Bechdel. Ela criou uma personagem (ba-
seada em sua amiga Liz Wallace) que só assistia a filmes se estes passassem em 
três simples regras e que hoje compõem o Teste de Bechdel: Existem, pelo menos, 
duas personagens femininas? (1); Existe um diálogo entre elas? (2); As personagens 
conversam sobre algo que não um homem? (3). O teste é utilizado em filmes, séries 
e outros produtos audiovisuais, para justamente avaliar o sexismo e a desigualdade 
de gênero existentes no cinema. (BECHDEL TEST, Online, 2020). O teste, aparente-
mente simples, mostrou que uma porcentagem significativa de filmes não obteve 
resultado positivo. 

 A proposta do teste, apesar disso, é muito mais complexa do que se acredita. 
Basear-se em três perguntas para avaliar se um filme é sexista ou não é simplifica-
dor e esconde outros problemas. Muitas obras cinematográficas não passaram no 
teste e, ainda assim, não deveriam ser vistas como sexistas. Exemplo disso é o filme 
alemão de 1998 Corra Lola, corra (Lola Rennt), dirigido por Tom Tykwer, que conta a 
história da personagem Lola, desesperada para conseguir cem mil marcos em 
dinheiro e evitar que seu namorado seja assassinado. 

 O filme é contado de forma não linear e mostra três perspectivas possíveis 
para o desenvolvimento e conclusão da narrativa. Lola, em nenhum momento, se 
depara com outra mulher, e tem um diálogo com ela. Nem por isso, ela deixa de ser 
uma personagem bem construída e complexa, dona de sua própria vida e que não 
espera sentada que as coisas lhe aconteçam. Ainda que a intenção de Lola seja 
salvar seu namorado, a personalidade da personagem a faria fazer qualquer coisa 
do seu interesse.  

 Além de Corra Lola, corra, outros exemplos são possíveis de serem listados, o 
que mostra que o Teste de Bechdel não deve ser visto como única possibilidade de 
análise, mas, ainda assim, é um enorme divisor de águas, denunciativo de narrativas 
simplórias. Filmes com caráter histórico são bastante prejudicados em tal forma de 
observação. A maior crítica ao teste está em julgar, aos olhos de hoje, mulheres que 
são representadas de acordo com valores culturais de uma determinada época, 
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cometendo anacronismo. A personagem feminina pode ser “a dona da história” e, 
fora desses critérios, ainda ser bem construída. O teste não deve ser visto como ver-
dade única, mas se tratando do público feminino como sendo metade da população 
do planeta, é urgente que o cinema represente as mulheres de forma, no mínimo, 
menos sexista (HARRIZ, 2010).

 No Brasil, o sistema patriarcal enormemente influencia os filmes, inclusive no 
que diz respeito àqueles enviados, ano após ano, para a Academia de Hollywood, 
com o propósito de serem indicados à categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Ob-
serva-se que apenas pouco mais da metade dos filmes enviados nos últimos anos 
passaram nas três perguntas do Teste de Bechdel. Ainda que o teste não sirva como 
único parâmetro definidor de igualdade, a partir dele foi possível refletir a respeito 
da representação da mulher no cinema nacional. A mulher ainda está em menor 
número por trás das câmeras, ainda faz papéis pouco complexos, ainda é represen-
tada de maneira a ressaltar sua feminilidade, sensualidade e em favor da fantasia 
masculina.  

 A preocupação em torno das questões de gênero a longo e médio prazos, com 
efeito, não foi significativa para a Academia. Mark Harris (2020) disse uma vez à 
revista Entertainment Weekly: “Se o Teste de Bechdel tivesse sido, de repente, 
implantado em Hollywood com as forças da lei, ele teria seriamente prejudicado 
cinco dos dez filmes indicados a Melhor Filme no ano passado34 (tradução minha).” 
Reforçando o caráter sexista dos filmes Hollywoodianos, a atriz norte-americana 
Claire Danes, em entrevista à revista Vogue Magazine, comentou sobre a possibili-
dade de desistir da carreira de atriz por alguns anos, em razão de quase sempre 
oferecerem a ela papéis estereotipados de uma simples garota dependente, sem 
muito além disso (MCGUINNESS, 2020).

 Por esta ótica, A New York Film Academy realizou, em 2013, uma pesquisa 
sobre mulheres no cinema, tendo como análise os 500 filmes mais vistos em um 
período de 2007 e 2012. O resultado mostra que a igualdade de gêneros no cinema 
está longe de ser um ideal. Somando a isto, os membros ativos e votantes da Acade-
mia de Ciências Cinematográficas de Hollywood eram, em 2014, em sua grande 
maioria, homens brancos (94%), com média de idade de 63 anos. 

 Pensando alternativas para a falta de representatividade dos seus membros 
em anos anteriores, a Academia admitiu em 2016 novos 283 nomes, pertencentes a 
53 países. Entre estes estão os brasileiros Anna Muylaert, diretora do aclamado Que 
horas ela volta?, e Alê Abreu, diretor e animador de O menino e o mundo. Em dois 

34. If the Bechdel Test had suddenly landed in Hollywood with the force of law, it would have seriously 

jeopardized five of last year's 10 Best Picture nominees”. 
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anos, portanto, dado o aumento das críticas, percebeu-se algumas mudanças posi-
tivas da Academia, no sentido de ampliar a diversidade de gênero e étnico-racial. 

 

Considerações finais  

 Após maio de 1968, novos estudos surgiram no campo do feminismo, alcan-
çando o campo cinematográfico. As teorias feministas cinematográficas buscaram 
diagnosticar, primeiramente, a representação da mulher de acordo com uma visão 
tipicamente masculina, pensada de maneira sexista desde o início do cinema narra-
tivo clássico. Na época referenciada, a mulher era tida como objeto erótico, e via-se 
principalmente na escopofilia, uma forma de prazer.

 No que tange à representação da mulher nos filmes com ativa participação 
dessas teorias como contraponto, pode-se concluir que a Academia de Hollywood 
compactuou, durante muitas décadas, com tal perspectiva, preocupando-se pouco 
tanto com a adaptação dos filmes ao Teste de Bechdel quanto com a eliminação do 
sexismo. As estatuetas entregues na noite do Oscar, apesar de muitas melhorias, 
ainda estão pouco condizentes às teorias feministas do cinema, que propostas na 
década de 1970 pensam uma maior igualdade nas telas. Além da questão da perso-
nagem na estrutura narrativa, o número de mulheres diretoras, diretoras de foto-
grafia, produtoras, roteiristas e outras profissionais da área, continua desigual.

 Ainda assim, percebeu-se valiosas transformações, principalmente a partir 
de 2016, em um momento em que a Academia se atentou para a desaprovação da 
audiência diante dessas questões e convidou pessoas de outros países para inte-
grar sua membresia, entre elas, a diretora brasileira Anna Muylaert. A primeira vez 
em que o Brasil contou com uma diretora reconhecida na lista dos representantes a 
concorrer ao Oscar foi em 1986, ano em que Suzana Amaral dirigiu o longa A hora 
da estrela. A segunda mulher a figurar nessa lista foi justamente Anna Muylaert, em 
2016, com o longa Que horas ela volta?. Estas modificações representam um 
avanço positivo, reflexo de desdobramentos contemporâneos em que o cinema 
pode ser visto como ferramenta para uma análise social e histórica.
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grar sua membresia, entre elas, a diretora brasileira Anna Muylaert. A primeira vez 
em que o Brasil contou com uma diretora reconhecida na lista dos representantes a 
concorrer ao Oscar foi em 1986, ano em que Suzana Amaral dirigiu o longa A hora 
da estrela. A segunda mulher a figurar nessa lista foi justamente Anna Muylaert, em 
2016, com o longa Que horas ela volta?. Estas modificações representam um 
avanço positivo, reflexo de desdobramentos contemporâneos em que o cinema 
pode ser visto como ferramenta para uma análise social e histórica.
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O cinematógrafo foi concebido para estudar o movimento: 
tornou-se o maior espetáculo do mundo moderno. A câmera de 
filmar parecia destinada a decalcar o real: começou a fabricar 
sonhos. A tela parecia dever apresentar ao ser humano um espe-
lho: ela ofereceu ao século XX semideuses, as estrelas do cinema. 

Edgar Morin, 1989

 Morin exemplifica bem os três processos que levaram o cinema a se transformar 
em uma grande indústria. Observa-se que quando se refere à esfera das estrelas, Morin 
se utiliza da palavra “espelho”, além de existir a eterna comparação das estrelas de 
cinema como seres mitológicos, “as estrelas são seres ao mesmo tempo humanos e 
divinos, análogos em alguns aspectos aos heróis mitológicos ou aos deuses do Olimpo, 
suscitando um culto, e mesmo uma espécie de religião” (MORIN, 1989. p. X).

 A partir de 1930, cresce progressivamente o público nas salas de cinema, da 
classe burguesa à classe operária. Com a ascensão das classes populares vindas das 
manifestações de trabalhadores, algumas conquistas como férias pagas, redução da 
jornada de trabalho, entre outros, tornaram o acesso desta minoria mais próximo das 
produções de cinema da época.

 Morin observa que a partir dessa evolução de acesso à cultura, acontece uma 
reivindicação fundamental, devendo ser considerada como um fenômeno humano 
total, em que homens e mulheres passam a viver seus sonhos e sonhar a vida. Porém, 
seria verdadeiro esse sentimento se não fossem sonhos padronizados vindos da classe 
burguesa que controlava e controla toda a produção dos meios de comunicação. Con-
cluindo, “dessa forma, o aburguesamento do imaginário cinematográfico corresponde 
ao aburguesamento da psicologia popular” (MORIN, 1989. p. 12) no que resulta até nos 
dias atuais uma “idealização da civilização da alma burguesa, isto é, ao bovarismo35 ”, 
presente por exemplo, em algumas novelas dos canais abertos.

 Com a profusão do star system nos estúdios, se inicia na história do cinema a 

35. O autor se refere ao comportamento da personagem-título de Madame Bovary, de Flaubert.

A Erotomania Cinéfila se encontra
com Mônica

Catarina de Almeida



era de grandes exuberâncias, glamour, além de surgir novos arquétipos femininos e 
masculinos, polarizando as telas. Inicia-se as grandes demonstrações de formas 
ideais a serem seguidas pela sociedade.

 Esses arquétipos inicialmente vinham das pin-ups através das revistas da 
época, em que eram vistas como símbolos eróticos da beleza ideal feminina, o que 
reforçava na época um certo ideal estético (BAZIN, 2014), evoluindo para as hipers-
sexualizadas vamps girls, femme fatales como observa Morin, anteriormente. 
Começa uma apreciação extrema do corpo feminino como arma-objeto de desejo, 
além de representarem mulheres extremamente sexuais, ambiciosas, tornando-se 
na maioria das vezes uma ameaça aos personagens centrais masculinos, no res-
tante das vezes, a mulher era apresentada como personagem frágil, sem poder de 
fala, existindo na história apenas para compor par romântico com os galãs/heróis.

 Em contrapartida às femme fatales existia também a personificação da 
mulher divina, soberana e misteriosa. “Ela está perdida em seus sonhos, aliás ina-
cessíveis. Daí o seu mistério divino” (MORIN, 1989, p. 8). Tipologicamente, Greta 
Garbo talvez tenha sido a estrela que melhor representou essa “ambiguidade da 
posição da mulher na sociedade” como observa Guberniko�:

 
 A mulher do star system é controlada dentro e fora da indústria, tornando sua 

vida pessoal uma grande notícia midiática. Morin retrata as etapas de “fabricação” 
de uma estrela como se fosse um processo de industrialização de um produto enla-

36. Atriz, diretora, roteirista e produtora. Fundou ao lado de Charlie Chaplin, D.W. Gri¤th e Douglas Fairbanks 

a United Artists (UA) em 1919. Tornou-se uma das primeiras mulheres a serem respeitadas na indústria de 

cinema, sendo comum sua presença nas mesas de negócios da época e reuniões.

A virgem inocente ou rebelde, com imensos olhos crédulos, de lábios entreabertos ou suave-

mente sarcásticos (Mary Pickford36 e Lilian Gish nos Estados Unidos, Suzanne Grandais na 

França), a vamp, saída das mitologias nórdicas, e a grande prostituída, saída das mitologias 

mediterrâneas, se diferencia m e se confundem no seio do grande arquétipo da femme fatale. 

Esta se universaliza rapidamente. (Ibid., p. 8). 

Considerada no início de sua carreira uma mulher sem atrativos sexuais, segundo ela sem 

“aquilo que representava atrativo sexual simpático, a classe de mulher que se liga ao homem na 

obscuridade” (WALKER, 1970, p. 318) e possuindo uma voz com personalidade, registrada no 

início do cinema sonoro, acabou desenvolvendo o tipo de mulher má, enamorada pelo poder. 

Suas personagens eram suavizadas inicialmente por finais felizes, que foram desaparecendo a 

partir do momento em que crescia o poder da atriz. Esse seu poder de identificação com as 

mulheres era equilibrado por papéis nos quais vive personagens que geralmente necessitam de 

algo comum a elas. Assim, o cinema americano acentua a característica da mulher neurótica 

que surgira com Greta Garbo, transformando-se mais uma vez em uma forma de controle e de 

domesticação da sexualidade feminina. (GUBERNIKOFF, 2016, p. 60-1).
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tado que levamos pra casa:

 Segundo a análise de Morin em relação às estrelas de cinema, fica claro a alta 
importância da erotização e submissão da mulher, desde o seu processo para 
entrar na indústria, até finalmente a erotização acerca das produções cinemato-
gráficas criando uma imagem fetichizada da mulher.

 A indústria dos sonhos mantinha por trás de altos salários, benefícios e con-
forto de vida para suas estrelas, uma política contratual manipuladora e opressiva 
em que aprisionava cada estrela a partir de seus arquétipos a um modelo único de 
papel, além de estabelecer uma idade ideal para as estrelas, fato esse que ocorre 
até nos dias atuais. Atrizes renomadas com mais de 40 anos não conseguiam, e 
ainda não conseguem, papéis para interpretar mulheres de sua idade. Podemos 
chamar essa exclusão de processo da invisibilidade etária. A exemplo mais atual, 
podemos citar a série ficcional Feud (2017) onde apresenta diversos momentos dos 
bastidores conturbados do clássico suspense O que fizeram com Baby Jane?, de 
1962, protagonizado por Bette Davies e Joan Crawford, ambas tinham mais de 50 
anos na época e vinham sendo negadas pela indústria de Hollywood.

 Ainda falando sobre os arquétipos das atrizes sendo direcionados a um 
modelo único de personagem, Jean Harlow38 em entrevista para a revista Variety, 
resume bem os efeitos negativos causados pelo processo abusivo dos estúdios e 
das publicidades da época:

37. Jovem atriz que espera um dia se tornar uma Estrela..

38. Atriz aclamada nos anos 1930. Considerada pelo The American Film Institute uma das maiores atrizes 

do cinema clássico de Hollywood.

Aprende a andar, a perder o sotaque, a dançar, a “dominar-se”. Ensinam a ela literatura, idéias. 

A estrela estrangeira, que Hollywood rebaixa ao nível de starlet37, vê sua beleza transformada, 

recomposta, maxfactorizada, aprende inglês com sotaque americano. Depois vêm os ensaio. 

Ação: 30 segundos de close em technicolor. Uma nova seleção é realizada. Notada, obtém 

papel secundário. Escolhem o seu automóvel, seus criados, cachorro, peixes, passarinhos; sua 

personalidade se amplia e enriquece. (MORIN, 1989, p. 36).

Há dois tipos de diferentes pessoas: a Jean Harlow que eu sou e a Jean Harlow que vejo na tela. 

Estou cansada de ser essa moça. Os admiradores, principalmente o público feminino, a odeiam. 

Estou começando a odiá-la também. Coloco um vestido um pouco atrevido e, da noite para o 

dia, me converto em “vaca” [...]. Interpretei uma série de pródigas perversas, cujas maldades 

nunca se explicam, nunca se perdoam, nunca se justificam. Como posso esperar alguma 

simpatia do público quando eu mesma não sinto nenhuma pelos papéis que sou obrigada a 

representar?... As mulheres são a espinha dorsal da popularidade da bilheteria. Por que razão 

tenho que desvalorizá-las deliberadamente, incorporando criaturas que aborrecem a todas as 

mulheres? É uma temeridade incitá-las à crítica e ao desprezo. Uma heroína sórdida só pode 
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ser simpática quando é vítima das circunstâncias. (VARIETY dez/1931, apud WALKER, 1970, p. 

209).

 

 
 Com o crescimento do sistema, para tornar-se uma atriz de cinema estava 
em primeira instância a beleza e carisma que a então atriz carregava, e esta beleza 
era avaliada a partir de um olhar e desejo masculino, termo esse utilizado por Laura 
Mulvey em Prazer Visual e Cinema Narrativo39. “O olhar masculino determinante 
projeta sua fantasia na figura feminina, estilizada de acordo com essa fantasia” 
(MULVEY, 1983, p. 444). Um exemplo dessa dominação do olhar está presente na 
cena que se tornou clássica do filme O pecado mora do lado (Billy Wilder, 1955) em 
que a personagem de Marilyn – que não possui nome – tem seu vestido levantado 
pela ventilação do metrô. O diretor Billy Wilder utiliza do que seria um momento roti-
neiro para fetichizar a sequência, enfatizando um take exclusivo nas pernas de Ma-
rilyn a mostra, instigando o olhar do personagem Richard Sherman, um homem 
casado, e também o do espectador masculino a visualizar uma clássica situação de 
desejo masculino.

 O olhar nessa sequência além de sexualizado é extremamente misógino, pois 
a personagem de Marilyn, que é apresentada durante todo o filme como uma 
mulher fútil e irrelevante, tem nessa cena uma representação de típica mulher-obje-
to em paralelo ao personagem de Tom Ewell, que é o homem vítima, que se deixa 
levar pelas supostas insinuações da mulher fatal sem escrúpulos, que existe apenas 
para destruir seu casamento. Propostas pelo olhar dominante do homem, neste 
caso, do diretor Billy Wilder, o filme termina com o repúdio do homem à mulher 
objeto, e após toda uma série de relações extraconjugais o macho volta para a sua 
fêmea de origem, demonstrando uma situação bastante rotineira na nossa socie-
dade.

 Ainda analisando o olhar como sendo masculino, Mulvey o exemplifica atra-
vés de três formas que acontecem esse olhar: 1 – existe o olhar voyeurístico da 
câmera de cinema,  que na maioria das vezes é pensado através de um homem; 2 – 
o olhar vem do personagem principal, que na maioria das vezes é masculino, objeti-
ficando a mulher que supostamente domina; 3 – o olhar do espectador masculino 
que se vê em determinado momento, dentro deste personagem, acaba por se trans-
portar para o olhar do herói, como se fosse o seu próprio olhar.

 Por fim, a mulher espectadora acaba se relacionando com esses olhares obje-
tos que são criados pelos homens, feitos para idealizar um modelo de personagem 
feminina. Por ser a única referência feminina, essas espectadoras se veem inseridas  

39. No original Visual Pleasure and Narrative Cinema, publicado e traduzido em 1983 no livro organizado por 

Ismail Xavier (1983).  
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39. No original Visual Pleasure and Narrative Cinema, publicado e traduzido em 1983 no livro organizado por 

Ismail Xavier (1983).  

neste único ponto, sendo colocadas socialmente para assumir posições de extrema 
passividade, conectando-se dessa forma com a mulher cinematográfica, que 
muitas das vezes é uma mulher glamorosa e educada que acaba durante a narrati-
va se apaixonando pelo personagem principal, tornando-se sua propriedade, per-
dendo seu glamour e sua sexualidade.

 Existem exemplos de personagens femininos que não se deixam levar por 
esse caminho, mantendo uma integridade de good-bad girl, como em Torrente de 
paixão (1953), com a personagem de Marilyn sendo punida com a morte após não se 
tornar uma mulher recatada como esperava seu marido. Outro exemplo dessa “des-
virtuação” seguida de punição se encontra no noir A dama de Xangai (Orson, Welles, 
1947), ambos retratam mulheres independentes da esfera “trabalhadoras de night 
club”, mas se classificam como sustentadas por um homem, apesar de existir uma 
certa liberdade em relação à família nuclear (KAPLAN, 1983).

 A partir do fim dos anos 1940 e início dos anos 1950, essa desvirtuação do que 
antes era caracterizado pelas vamps e pin-up começa a gerar certa comoção, prin-
cipalmente vinda pela crítica francesa, na famosa revista Cahiers du Cinéma, dedi-
cando até uma edição à “Mulher no cinema” com o título de Mais où sont les Garbo 
d’antan?13. Existe nesse período uma sensação de nostalgia à representação da 
mulher como divina, “fascinante idiota”. A imagem da mulher sedutora e devassa 
vinda através de Marilyn Monroe pontua uma nova forma do olhar cinéfilo perante 
suas estrelas, antes retratadas como seres mitológicos personificados ora por uma 
Greta Garbo, ora uma Rita Hayworth.

Os jovens turcos e Mônica de Sommaren med Monika 
(Ingmar Bergman, 1953)

  

Socialmente, as mulheres são desejadas como “objetos do voyeurismo masculino”, mas devem 

esconder, por meio de estratagemas, os seus desejos, o que vem a reforçar o comportamento 

narcisista feminino. O olhar feminino é subordinado pelo “poder do olhar dominante” que desvia 

seu olhar fugidiamente para o chão, ou o esconde com uma máscara superposta. (GUBERNI-

KOFF, 2016, p. 52). 

Se é mesmo verdade que a florada dos primórdios feneceu irremediavelmente, teriam os avata-

res da Mulher, por essa razão, perdido toda magia e toda sedução mitológica? Que malefício 

pesou sobre os monstros sagrados, as deusas de luz, para que o longo curso de suas metamorfo-

ses desembocasse na prostituta envernizada, platinada... e desabotoada à la Marilyn Monroe? O 

mito se degradou, a metafísica desapareceu, o próprio erotismo se aviltou, e, no âmbito do papel 

dramático ou romanesco que seu personagem continuava a assumir, a Mulher na tela logo se viu 

dotada de uma função meramente sugestiva ou higiênica. (...) Com isso, que outro destino pode-

ria ter a Mulher senão se despir e espernear... ou morrer...? (BAZIN e VALCROZE, 1953, p. 301).
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 Percebe-se, a partir dessa análise feita por André Bazin e Jacques Doniol-Val-
croze para a Cahiers du Cinéma de Natal, um sentimento claro de perda e um certo 
menosprezo a imagem atual que a mulher cinematográfica vinha se tornando para 
a indústria de Hollywood. Essa reprodução da mulher selvagem e sensual é reprodu-
zida no cinema estadunidense coincidentemente no período do pós-guerra, assim 
como a cor, o cinemascope e essas novas formas de uma “sofisticação erótica mais 
provocante”. 

 
 Esses fenômenos anteriormente citados surgem como novas formas de apre-

sentação para uma Hollywood que se via desgastada. Uma nova estratégia de 
publicidade é desenvolvida, como por exemplo as revistas que narravam e ilustra-
vam os filmes e grandes painéis publicitários com fotos exclusivas das estrelas nos 
cinemas. Segundo Baecque (2011, p. 304), “O “fenômeno do cinema” (Edgar Morin) é 
assim, incessantemente prolongado, multiplicado, pelas imagens nascidas do 
desejo pelas mulheres da tela”. Numa espécie de caleidoscópio, a indústria se rein-
venta, agora com novas estrelas, porém, seguindo quase que a mesma estratégia, a 
“starfilia”. 

 Baecque observa esse processo de difusão fílmica como uma aura caleidos-
cópica: “Para um cinéfilo, todas essas aparições femininas assemelham-se a obje-
tos de desejo; ele pode colecioná-los, trocá-los, sonhá-los, amá-los. Elas são os ele-
mentos-fetiche de um culto do cinema no paroxismo de seu desejo” (BAECQUE, 2011, 
p. 304).

 Essa dominação do homem como condutor para o olhar “objeto de desejo” 
representado pela mulher também reforça uma afirmação da própria heterossexu-
alidade, dividindo claramente a esfera entre ativo/passivo dentro da estrutura nar-
rativa que se desenvolveu o cinema.  

 Mulvey conclui a partir dessa observação dominante do olhar sendo masculi-
no, que o papel de representação da mulher tem função como objeto erótico para os 
personagens e para o espectador no cinema, induzindo uma interação entre esses 
dois olhares. O culto do erotismo feminino passa a transformar a sala de cinema 
como uma espécie de iniciação erótica. Não bastava apenas a pin-up seguir um 

De acordo com os princípios da ideologia dominante e das estruturas psíquicas que a susten-

tam, a figura masculina não pode suportar o peso da objetificação sexual. O homem hesita em 

olhar para o seu semelhante exibicionista. É dessa forma que a divisão entre espetáculo e 

narrativa sustenta o papel do homem como o ativo no sentido de fazer avançar a história, 

deflagrando os acontecimentos. O homem controla a fantasia do cinema e também surge 

como o representante do poder num sentido maior: como o dono do olhar do espectador, ele 

substitui este olhar na tela a fim de neutralizar as tendências extradiegéticas representadas 

pela mulher enquanto espetáculo (MULVEY, 2008, p. 445).
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padrão estético de beleza, o código de censura trabalhava intensamente no desen-
volvimento deste imaginário sexual, escondendo as partes do corpo mais desejadas 
pelos espectadores que a assistiam hipnotizados. 
 

 Fica claro a existência de um “laço indissolúvel entre erotismo e censura, isto 
é, entre amor ao cinema, amor às mulheres e amor ao código” (BAECQUE, 2011, p. 
309). Um “amor” esse que só era representado em formas de desejo, já que não inte-
ressa na época em questão uma libertação da imagem da mulher nua, sem necessi-
tar de algum elemento que a cubra, revelando então que a imagem desta mulher 
nua não se enquadra no imaginário sexual dos intelectuais da época, como observa 
Bazin4⁰ em dezembro de 1952:

 Valia-se então detalhes insinuantes em que, na maioria das vezes, a presença 
feminina era pensada apenas para atiçar o desejo do público masculino, como por 
exemplo o decote de Jane Russell, levando a nudez de Marilyn apenas como uma 
representação pornográfica. A sociedade ainda não estava pronta para aceitar a 
nudez total feminina como uma expressão de liberdade. 

 Baecque observa que é a partir dessa “erudição, esses fetiches e essas polê-
micas acumulados pela cinefilia sobre a mulher cinematográfica durante os anos 
1950”, com a aparição de Marilyn Monroe, que essa estagnação passa a tomar 
outro rumo, um rumo de evolução, sendo classificada pelo autor como o “nascimen-
to da mulher moderna”, vista do ponto de vista, é claro, masculino. “Marilyn é a 
degradação definitiva, e sublime, do mito da mulher ideal, degradação que se mani-
festa por essa irrupção do excesso-de-corpo, bem como o excesso-de-real” (BAEC-
QUE, 2011, p. 321).

 É a partir de Mônica e o desejo (1953) que existe talvez os primeiros indícios de 
uma libertação da figura feminina diante as câmeras. “Ela determina a mise en 
scène: seus gestos e olhares, seus deslocamentos para o mar, sua maneira de asse-
diar o homem, encará-lo com as penas, tudo a faz soberana” (BAECQUE, 2011, p. 
323). Percebe-se a utilização da palavra “assediar” sendo dirigida à mulher como 
acionadora da ação, e não o contrário.

 Bergman vai longe. É a primeira vez que um filme mostra tão abertamente 

40. Publicado no dicionário “F comme Femme” do Cahiers du Cinéma, em que Bazin expõe sua definição de 

erotismo. 

A total nudez de Marilyn não chega aos pés do detalhe de um decote de Jane Russell. Pois a 

eficácia erótica reside justamente nas mensurações do código de censura. O lugar exato de um 

vão de decote, a importância, a intensidade e a orientação da sombra alguns centímetros 

acima constituem toda a astúcia que atiça o desejo (BAZIN, 1953, p. 313).
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uma mulher assumindo seu corpo, sua nudez, seus desejos, seu poder sobre os 
homens. Entretanto, por ora, quando o filme é lançado na França na primavera de 
1954, poucos são os críticos e cinéfilos que veem nele a expressão suprema da liber-
dade; menos ainda os que nele observam qualquer erotismo (BAECQUE, 2011, p. 
323).
 
 Existe um reconhecimento óbvio pela obra, porém Baecque começa mal ao 
dizer que Bergman vai longe, deixando no esquecimento o trabalho corporal e artís-
tico inegável e essencial para o filme, de Harriet Andersson, dando à atriz em ques-
tão palavras relacionadas apenas a sua beleza ser ou não escandinava. Percebe-se 
também a incompreensão dos críticos e cinéfilos da época, pois não se tratava 
apenas de mais um filme sueco com nudez.

 Mônica e o desejo não é um filme fetichista, apesar de conter diversos ele-
mentos eróticos como a cena analisada em questão, em que Mônica põe as mãos 
de Harry em seus seios, vejamos que este ato está ligado unicamente à Mônica, o 
desejo em questão nessa cena vem de Mônica, assim como na maior parte do filme, 
que conta a história de uma mulher presa dentro de uma família extremamente con-
servadora e que vê em Harry uma possibilidade de viver sua vida com liberdade, 
sem depender unicamente deste homem para possuir essa liberdade buscada.

 Outra análise que mostra claramente esse vício exacerbado dos cinéfilos em 
tentar achar dentro de uma obra objetos de desejo personificados através da 
mulher é escrita por Valcroze em 1954:

 Uma crítica extremamente machista à representação de uma mulher oposta 
àquela que costuma ser apresentada no cinema, levando sua análise a uma obser-
vação vulgar e incompreendida do que viria a ser realmente intencionado por Berg-
man em sua obra.

 Após Mônica como mulher liberta, surge Brigitte Bardot que com E Deus criou 
a mulher (1956) encadeia a crítica da época a repensar o papel pontual de Mônica e 
o desejo para a criação de uma representação da mulher cinematográfica. Valcro-
ze, por exemplo, é um dos críticos da época a repensar suas palavras de forma hesi-
tante inicialmente, mas que acaba atribuindo outro poder a obra. “Os cinéfilos fran-
ceses percebem pouco a pouco a cesura introduzida por Hariet Anderson em 
Mônica: primeira manifestação na tela de uma mulher livre do fetichismo da estrela 

Bastante rodada, pelo que sugere sua roupa estilo saco de batata. Antes suja, fumando como 

um soldado, a voz ligeiramente rouca e, ainda assim, atraindo o macho a uma versta distância. 

Então ela troca a saia por um shortinho, um desses shortinhos desfiados que tanto deleitam os 

adolescentes erotômanos, shortinho que irá assumir aspecto cada vez mais neorrealista à 

medida que os rolos se sucedem. (VALCROZE, 2011, p. 323).
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Bastante rodada, pelo que sugere sua roupa estilo saco de batata. Antes suja, fumando como 

um soldado, a voz ligeiramente rouca e, ainda assim, atraindo o macho a uma versta distância. 

Então ela troca a saia por um shortinho, um desses shortinhos desfiados que tanto deleitam os 

adolescentes erotômanos, shortinho que irá assumir aspecto cada vez mais neorrealista à 

medida que os rolos se sucedem. (VALCROZE, 2011, p. 323).

Bergman, por sinal, ilustrou essa soberania, essa recusa feroz do julgamento, o imponderável 

dessa mulher, num dos últimos planos do filme, um dos mais ousados, provavelmente um dos 

planos que mais marcou a história do cinema: durante mais de vinte e cinco segundos, Hariet 

Andersson, provocante, olho rutilante, cigarro na mão, sustenta o olhar da câmera, o do espec-

tador, o dos homens, a ponto de parecer lançar para eles um retumbante e mudo “com que 

direito me julgais?” (BAECQUE, 2011, p. 324).

e, nesse sentido, invenção da mulher moderna no cinema” (BAECQUE, 2011, p. 324). 
Baecque observa sensivelmente o poder visual da obra de Bergman, como mostra a 
análise a seguir de uma das cenas mais belas e simbólicas do filme:

 

 Baecque observa com maestria esse ponto de forte impacto visual do filme, 
em que esse olhar direto à câmera possibilita diversas leituras perante não só 
àquela mulher em questão, mas também a todo o processo histórico narrativo em 
que vinha sendo tratada a mulher até então. Tratasse de um olhar enigmático, que 
carrega talvez uma elipse de tempo iniciada desde as primeiras representações 
fetichizadas da figura-mulher, representações estas criadas pela sociedade bem 
antes do próprio advento do cinema, podendo relacionar com o patriarcalismo e 
convencionalismo presentes na família nuclear. Mônica marca o início de uma era 
em que mulheres de diversos continentes, consciente ou inconscientemente, se 
reúnem para produzir e marcar o movimento cinematográfico dos anos 1960. 
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 Inaugurado pelo filósofo francês Michel de Montaigne, o conceito “ensaio” 
como registro de experiências enquanto vias de conhecimento é proveniente do 
ramo da literatura. Ainda no século XX, cineastas como Jean Luc-Godard e Chris 
Marker, de certa forma, traduzem características do ensaio literário para o cinema. 
Mesmo aparecendo em meados do século passado, o filme-ensaio ainda é um con-
ceito em formação, e, apesar de divergências, pode-se listar algumas definições 
inerentes ao ensaísmo: a subjetividade, a formação de um discurso, o uso de dispo-
sitivos díspares, entre outros (WEINRICHTER, 2015).

 No cinema brasileiro contemporâneo, ou mesmo no cinema latino-americano, 
podemos observar uma crescente produção e discussão acerca de documentários 
mais subjetivos e sensíveis como Santiago (João Moreira Salles, 2007) e Nostalgia 
da luz (Patricio Guzmán, 2010), filmes que discutem assuntos político-sociais, mas, 
com abordagens que priorizam pontos de vista mais pessoais.

 Essas recentes produções voltadas a um olhar mais subjetivo e participação 
direta do(a) realizador(a) recebem nomenclaturas diversas para tentar classificá-
-las: autobiografia, filme em primeira pessoa, documentário performático ou até 
mesmo filme-ensaio. Ao longo deste estudo buscaremos sublinhar as dinâmicas 
que envolvem a categorização do documentário Elena, apontar para as dificulda-
des em criar uma definição conclusiva para o filme-ensaio, além de ressaltar quais 
são as suas características particulares.

 Os desdobramentos da narrativa de Elena, como o uso da narração em 
primeira pessoa feita pela diretora, a performance e as indagações suscitadas a 
partir desta abordagem autobiográfica são ressonâncias do ensaio fílmico. Portan-
to, além de analisar quais são os discursos e texturas presentes na narrativa, vamos 
também nos aprofundar aonde e de que forma a linguagem e estética do filme se 
aproximam do conceito de filme-ensaio. Por outro lado, evidenciaremos suas dispa-
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linguagem ensaística em Elena,

de Petra Costa
Bianca do Rêgo Silva
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ridades como a ausência de reflexividade que normalmente o ensaio compreende e 
como esse autoquestionamento fílmico não se faz presente em Elena.
 
 O filme-ensaio marca a maturidade de expressão uma vez que a narrativa 
fictícia do cinema convencional pode ser vista como um espaço de pouca inovação 
estilística ao considerarmos que se reproduz a repetição constante de fórmulas 
narrativas. A “forma que pensa” (GODARD, 1989) tem o potencial para gerar conhe-
cimento através da reconstrução da realidade. Muito mais interessante do que vali-
dar uma tese pré-concebida anteriormente ao filme, o ensaio permite ir se transfor-
mando ao longo do próprio processo de filmagem e, assim, se percebe que separar 
realidade de encenação é irrelevante para o produto discursivo final. Ou seja, a 
abordagem ensaística produz uma linguagem mais honesta e significativa do que o 
modo tradicional de se contar uma história.

 Cineastas como Petra Costa, ou mesmo Patricio Guzmán, no Chile, apresen-
tam obras relevantes e inovadoras no cenário sul-americano que merecem devida 
análise e atenção. Desta forma, além de aprofundar nossa pesquisa neste domínio 
fílmico que vem conquistando um reconhecimento crescente, optamos por abordá-
-lo por meio do campo das visualidades, área ainda pouco estudada nos estudos de 
cinema no Brasil.

Dimensão e experiência do sensível

 As primeiras sequências de Elena caminham de maneira bastante linear. 
Sabemos como foi a infância e a adolescência de Elena, a irmã mais velha da direto-
ra Petra Costa – desde como a mãe e pai delas se conheceram, o envolvimento polí-
tico da família durante a ditadura militar, a infância clandestina e o começo da car-
reira de atriz da Elena ainda na adolescência. Quando Elena é aceita por uma uni-
versidade em Nova Iorque, mãe e filhas se mudam juntas para os Estados Unidos. 
De modo muito sutil, a narrativa já buscava construir uma imagem de Elena como 
uma moça obsessiva com seu trabalho artístico, porém insegura e insatisfeita com 
os resultados que alcançava. Apesar do talento, depois de uma crise, Elena começa 
um tratamento com Lithium, ainda em Nova Iorque. O tratamento não tem tempo de 
surgir efeito e Elena se suicida um mês depois, em 1990.

 Nesse desfecho do filme temos uma cena em que a mãe de Petra e Elena, Lian, 
encena como descobriu o suicídio da filha. A narração é feita não somente com a 
voz da mãe da protagonista (Elena) e diretora (Petra), pois Lian realmente represen-
ta fisicamente em cena como Elena foi encontrada no apartamento da família, o 
que denota muita sensibilidade para a sequência que é naturalmente pesada. Apa-
rentemente, a situação foi um improviso –  Lian está narrando o que viveu dentro do 
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tico da família durante a ditadura militar, a infância clandestina e o começo da car-
reira de atriz da Elena ainda na adolescência. Quando Elena é aceita por uma uni-
versidade em Nova Iorque, mãe e filhas se mudam juntas para os Estados Unidos. 
De modo muito sutil, a narrativa já buscava construir uma imagem de Elena como 
uma moça obsessiva com seu trabalho artístico, porém insegura e insatisfeita com 
os resultados que alcançava. Apesar do talento, depois de uma crise, Elena começa 
um tratamento com Lithium, ainda em Nova Iorque. O tratamento não tem tempo de 
surgir efeito e Elena se suicida um mês depois, em 1990.

 Nesse desfecho do filme temos uma cena em que a mãe de Petra e Elena, Lian, 
encena como descobriu o suicídio da filha. A narração é feita não somente com a 
voz da mãe da protagonista (Elena) e diretora (Petra), pois Lian realmente represen-
ta fisicamente em cena como Elena foi encontrada no apartamento da família, o 
que denota muita sensibilidade para a sequência que é naturalmente pesada. Apa-
rentemente, a situação foi um improviso –  Lian está narrando o que viveu dentro do 

apartamento quando decide demonstrar fisicamente como achou a filha. Certa-
mente em uma outra situação qualquer que tivesse de descrever o acontecido, sem 
a presença de uma câmera, Lian não teria sentido a necessidade desta representa-
ção visual, é o que Fernão Ramos classifica como encenação-atitude, ou, encen-a-
ção. Por causa do improviso, o foco da câmera é instável durante boa parte do 
plano, porém, além dessa razão “técnica”, podemos identificar o valor artístico 
deste desfoque como significativo, uma vez que a diretora optou por deixá-lo no 
corte final do filme.

 A cena descrita possui apenas dois planos, um filmado com um dispositivo 
analógico41 e outro gravado com uma câmera digital, que passam sensações muito 
distintas entre si. O primeiro plano, filmado com o dispositivo analógico, começa 
com um movimento de câmera na sala do apartamento vazio, indo da direita para a 
esquerda com a voz o� de Lian descrevendo detalhes do dia em que Elena morreu. 
O segundo plano, gravado com o dispositivo digital, segue quase o mesmo movi-
mento de câmera também na sala, porém agora Lian está fisicamente em cena, 
narrando e encenando como encontrou a filha no apartamento. Enquanto vemos as 
gravações com a câmera analógica do apartamento vazio no primeiro plano, real-
mente parece que estamos em um outro tempo – apesar dos objetos de cena, idên-
ticos aos do plano posterior e claramente contemporâneos. E, quando estamos 
vendo a Lian no plano seguinte gravado com a câmera digital, imediatamente 
temos uma noção de tempo presente. Tudo isso, somente por causa dos dispositivos 
escolhidos.

Figura 1: Lian em cena

 Como observa Hayden White, toda memória possui uma impregnação emo-
cional, e especialmente os eventos traumáticos “exigem um estilo de representação 
modernista, porque as estratégias formais de fragmentação, descontinuidade (...) 

41. Pela textura da imagem, acreditamos ser um filme de bitola 16mm.
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que caracterizam o modernismo são também os traços da experiência de um acon-
tecimento traumático” (WHITE, 2015, p. 86). Portanto, o acaso da cena representado 
pelo improviso ou, ainda, a incoerência entre o que é dito pela Lian e o que é mostrado 
na cena (ela diz, em voz over, que quando entraram no apartamento, Elena estava na 
cama, mas Lian encena a posição no sofá; ela diz que Elena escrevia em um word 
processor, mas vemos um macbook recente) não ilustram o texto, não é representati-
vo, mas, sim, evocativo de emoções e afetos diante da totalidade objetiva do discurso 
histórico. Se aproximando da esfera ensaística, cumprindo a máxima de Montaigne: 
“dar a medida de minha visão, não a medida das coisas”.

 Após a morte de Elena o filme começa a tomar outros rumos e, ao trazer ima-
gens de arquivo de Petra adolescente correndo por um gramado, vemos uma mudan-
ça de foco. A narrativa do filme desprende-se da vida da Elena e enfoca na vida de 
Petra, que havia apenas sete anos quando a irmã morreu. Percebemos como Elena 
se fez muito presente na vida da diretora. Petra também escolhe cursar teatro em 
Nova Iorque e diz se identificar muito com os escritos dos diários da irmã. Através de 
entrevistas presentes no filme, descobrimos que a mãe delas, Lian, passou pelas 
mesmas aflições quando jovem. Ou seja, a partir desse momento o filme reforça 
muito a ideia de conectividade entre a vida dessas três mulheres, focando, principal-
mente, em Petra.

 Nas sequências seguintes, notamos a presença frequente do elemento água, 
além de evidentes relações com a dificuldade de respirar, símbolos que denotam a 
angústia das personagens no filme. Neste momento temos uma das sequências mais 
emblemáticas da narrativa, a penúltima cena do filme, em que observamos diversos 
corpos femininos, inclusive o da diretora, boiando no rio ao som da música I turn to 
water, de Maggie Cli�ord.

 A sequência é dividida em dois momentos, antes e depois do que vamos 
chamar de imagem-síntese – um plano na metade da cena, em que aparece uma 
moça com vestido florido se movimentando suavemente na água, de olhos fechados.

Figura 2: Still do filme Elena, 2012; imagem-síntese na análise
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 Antes da imagem-síntese, no início da sequência, vemos imagens de mulheres 
na água sempre com algum grau de obstrução na visão: seja pela água turva, por 
causa de um enquadramento fechado, seja por um desfoque. A câmera filma dentro 
da água esses corpos e a luz vem de cima, da superfície. Por este motivo os corpos 
estão sempre parcialmente iluminados, o que contribui para a falta de nitidez da 
cena. A paleta de cores é composta por tons mais terrosos, como amarelo e laranja. 
Intercalando com esses planos de mulheres sem identificação na água, temos 
planos da diretora Petra Costa em uma locação fechada, com dificuldades para 
respirar. Os planos da diretora demonstram uma grande angústia: são planos 
fechados; detalhes das mãos, boca, sempre em movimentos que denotam aflição. 
Vemos, na montagem, a diretora em pedaços, sobreposta com imagens dessas mu-
lheres submersas na água. Para Weinrichter, essa disposição de materiais é um dos 
princípios do ensaísmo: a montagem de proposições. “Uma montagem entre ima-
gens que não segue o mesmo princípio do cinema convencional: a sequencialidade 
estabelecida não cria uma continuidade espaço-temporal e causal, senão uma con-
tinuidade discursiva” (WEINRICHTER, 2015, p. 60). Se a imagem não remete a que a 
precede ou a que a segue por razões de continuidade espaço-temporal, qual é o 
motivo delas estarem sobrepostas? No caso de Elena e destas cenas finais marca-
das pelo elemento da água em contraposição à falta de ar, estamos vendo o afogar 
da diretora, que dito em voz o� na cena anterior: “Elena, (...) me afogo em você, em 
Ofélias”, e, “Enceno nossa morte... para encontrar ar. Pra poder viver”. É uma ence-
nação desse mergulho na memória, um afogar-se em si mesma, uma representa-
ção de Elena, de Petra, de Lian e de todas as outras mulheres anônimas que apare-
cem na sequência como um todo e que fazem uma alusão ao público através da 
personagem shakespeariana, Ofélia, que se suicida afogando-se no rio na peça 
Hamlet.

 Em relação à imagem-síntese, podemos dizer que ela é a epítome do que a 
sequência representa no filme. Os planos anteriores possuíam um ritmo mais acele-
rado e turvo, esse plano muda a situação completamente – vemos uma moça se 
movimentando em um plano geral, a câmera está fora da água, não há nada impe-
dindo a visão do que está acontecendo. Um dos elementos responsáveis por essa 
percepção é a luz abundante do plano. Tal luz sugere a presença de dois focos: um 
ao fundo, agindo do lado esquerdo da imagem, e outro do lado direito como se ema-
nasse da própria personagem na água, uma vez que não há sombras no seu rosto 
ou corpo, e a luz flui a partir dela. Richard Dyer descreve a diferença entre brilho 
(shine) e a emanação de luz (glow) da seguinte forma: “Elas emanam luz em vez de 
brilhar. A luz de dentro ou de cima parece ser o suficiente para o corpo. Brilho, por 
outro lado, é luz refletindo na superfície da pele” (DYER, 1997, p. 122). A personagem 
não brilha, a luz não é refletida nela, mas, sim, surge a partir de seu ser. A persona-
gem emana luz, atribuindo um aspecto de imagem etérea para a plasticidade do 
plano. Desta forma, reforça a ideia de que essa sequência acontece somente no 
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inconsciente da diretora, como discutiremos a seguir.

Figura 3 Still do filme Elena, moça sem identificação

Figura 4 Still do filme Elena, Petra Costa

 Após a imagem-síntese os planos ficam mais nítidos, conseguimos identificar 
as personagens e o ritmo diminui. Os planos detalhe de Petra em outra locação não 
estão mais intercalados com as cenas da água. Agora a própria realizadora (e sua 
mãe) está também sendo levada pela correnteza. Neste momento Petra diz em voz 
o�: “E pouco a pouco... As dores viram água... Viram memória...”. Se antes a água era 
turva e as imagens confusas, com o tempo as memórias ficam mais claras e a dor 
mais suportável.

 A presença da figura da diretora na construção fílmica, que traz para a tela sua 
escritura pessoal através do seu corpo e voz, revela desta forma seus atos de pensa-
mento, elemento intrínseco ao filme-ensaio “pois sua espinha dorsal se constitui da 
articulação de cinema e pensamento e, mais específica e concretamente, como isso 
ocorre de filme para filme, de ensaísta para ensaísta” (TEIXEIRA, 2015, p. 19).
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Considerações Finais

 A sequência analisada mostra uma grande sensibilidade da realizadora em 
relação à imagem apresentada. Todo plano tem uma cadência que, junto à música 
tema, apresenta de modo não-verbal o sentimento da diretora que se faz presente, 
inclusive, frente à câmera. Esse sentimento, essa angústia, é mostrado através das 
texturas, das cores, das atrizes, da dimensão plástica, extrapolando o verbal.

 A música I turn to water composta especialmente para o filme, também 
ressoa a importância da água na sequência. Inspirada em uma novela de Guima-
rães Rosa42, a letra, assim como no texto original, diz “Estou adoecida de amor. Põe 
a mão… em mim… viro água”. De certo modo, podemos relacionar o “virar água” com 
o mergulho no inconsciente que essa passagem mostra. Como uma das sequências 
mais particulares do longa-metragem, podemos deduzir que a encenação dessa 
cena seja algo completamente interior e subjetivo da diretora. Até o momento de 
descrição sobre a morte da Elena no filme, a maioria das cenas é factual, pautada 
no mundo histórico: conhecemos o passado dos pais das duas irmãs, a infância 
clandestina, o nascimento da Petra, a ida à Nova Iorque, etc., de forma mais objeti-
va. Não há razões factuais da história para a existência dessa sequência. Ou seja, 
inferimos que a cena se passa inteiramente no inconsciente da realizadora. A situa-
ção nos coloca novamente no cerne de uma das especificidades do ensaio audiovi-
sual que é a “questão da relação com o tempo e com a memória e a capacidade que 
têm os cineastas, através da montagem, de trabalhar na fronteira das imagens ma-
teriais, dos fotogramas e das imagens psíquicas” (GERVAISEAU, 2015, p. 112).

 Essa montagem, através da encenação, também acontece em outros mo-
mentos do filme, como na cena brevemente analisada no início do texto em que Lian 
representa como encontrou a Elena morta no próprio apartamento da família anos 
atrás. A fragmentação da montagem que utiliza dispositivos analógico e digital 
para passar diferentes sensações, inclusive espaço-temporais, dialoga com a ideia 
de imagem psíquica de Gervaiseau, pois retrata uma situação traumática que 
necessita de uma representação não apenas descritiva, mas que faça com que o 
público a identifique de maneira mais evocativa do que representacional.

42. A letra da música foi inspirada em um trecho da novela Dão-Lalalão, publicada no livro “Corpo de Baile”, 

escrita por Guimarães Rosa. A informação se encontra nos extras da versão estadunidense do DVD, e, nas 

redes sociais oficiais do filme. No site, o trecho completo da imagem-síntese ao som da música tema é acom-

panhado pela seguinte descrição: “Uma Ofélia mergulhada em seus pensamentos, sonhos e desafios do 

‘vir-a-ser-mulher’. Clipe de texto de Guimarães Rosa, importante autor brasileiro, que influenciou Elena em 

seu teatro, inspirou Petra a trabalhar a personagem de Shakespeare no filme e foi adaptado por Maggie 

Cli¦ord nesta música”. Disponível em: <http://www.elenafilme.com/noticias/extras-elena/> Acesso em abril 

de 2017.
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 As duas cenas aqui retratadas são exemplos da descontinuidade do fluxo de 
memória frente a esse evento traumático na família. O uso dos dispositivos na cena 
da Lian que desfragmentam a continuidade temporal e a sequência das mulheres 
na correnteza. Ambos segmentos não possuem razões efetivas para a história, nem 
podem ser consideradas representativas para ela. Por outro lado, acreditamos que 
tais sequências podem evocar emoções e afetos diante da totalidade objetiva do 
discurso histórico. Alinhados a essa disparidade com o discurso histórico, nos depa-
ramos com o domínio do ensaio que

 Podemos observar como a cena dos corpos no rio, em particular, possui uma 
ressonância clara com características consensuais de um filme-ensaio. Porém, 
devemos lembrar que tal conceito é considerado ainda bastante fugidio e, neste 
impulso, se desdobra em diversas nomenclaturas, como autobiografia, filme em 
primeira pessoa, ao ponto de flertar, em alguns casos, com o documentário perfor-
mático. Ao considerarmos a miríade de leituras possíveis para uma obra como 
Elena, cabe salientar que, em particular, os segmentos finais do filme se aproximam 
dessas definições e, por outro lado, outros segmentos de sequências anteriores, 
concomitantemente, se distanciam.

 Para José Moure (2004, p. 28) a condição ensaística de uma obra decorre da 
combinação ao fazer “imperceptíveis as costuras, do documentário e da ficção, de 
documentos gráficos ou referências pictóricas e cenas interpretadas por atores”. 
Pudemos observar toda essa fluidez na montagem das cenas, que ora está no pre-
sente, narrando fatos e mostrando documentos históricos (como a autópsia do 
corpo da Elena ou a avaliação psicológica da Petra nos anos 1990), ora está no 
inconsciente da diretora, mostrando imagens psíquicas com significados que extra-
polam os eventos factuais.

 Considerando, em particular, essas cenas finais e o teor plástico das imagens 
e construção sonora, podemos afirmar que o filme aponta para uma aproximação 
com o ensaio. Enriquecendo a discussão acerca de uma produção audiovisual ensa-
ística no Brasil, e tratando assuntos traumáticos com muita sensibilidade e rigor 
técnico e simbólico.
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Homens têm medo que as mulheres riam deles.
Mulheres têm medo que os homens as matem.

Margaret Atwood

 O primeiro longa-metragem dirigido pelo ator francês Xavier Legrand arreba-
tou inúmeros reconhecimentos em diversos festivais, saindo de Veneza com a 
láurea de melhor direção e de melhor filme de estreia, além do prêmio da crítica na 
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Sucesso de crítica e público, Custó-
dia (Jusqu’à la garde, no original) aposta na investigação da violência de gênero e 
tem na separação conjugal o seu ponto de partida. O filme se estrutura em três mo-
mentos bem marcados. 

 Na sequência que abre o filme, acompanhamos uma audiência de custódia, 
em que um casal recém-separado está em litígio para decidir sobre a guarda do 
filho de 11 anos de idade. A cena é apresentada de forma bastante interessante, pois 
acaba por deixar clara a espinha dorsal que conduz o roteiro assinado pelo próprio 
diretor: o silêncio pode ser mais amedrontador que qualquer gritaria.

 Aquilo que poderia ser apenas mais um filme que se baseia em inúmeras idas 
e vindas ao Tribunal, perde rapidamente esta atmosfera quando finda a audiência. 
Sem proferir quase nenhuma palavra, os ex-cônjuges são praticamente coadjuvan-
tes num ritual institucional conduzido pela juíza e as duas advogadas. O acerto da 
cena, que se passa no ambiente judicial, ser atuada quase que exclusivamente por 
mulheres (com exceção do ex-marido) aponta o intuito do diretor em revelar que o 
machismo e a violência por ele perpetrada não são condições de indivíduos, mas 
estão na base que estrutura quase todas as sociedades do mundo contemporâneo.

 Nesse primeiro momento, sabemos muito pouco sobre aquela família que 
parece dilacerada. No relatório elaborado por uma assistente social, resta claro que 

43. Crítica publicada originalmente no site Delirium Nerd em 07/07/2018 Disponível em: <http://deliriumnerd.-

com/2018/07/07/custodia-violencia-de-genero-critica>.

Custódia (2017) de Xavier Legrand: 
Sobre o terror silencioso da violência de 

gênero43

Samantha Brasil
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os dois filhos não querem mais ver o pai. Os motivos vão pouco a pouco sendo reve-
lados a partir do segundo arco dramatúrgico, momento em que começa a guarda 
compartilhada do menino Julien, interpretado magistralmente por Thomas Gioria 
em seu primeiro trabalho. A direção de fotografia de Nathalie Durand emula uma 
atmosfera naturalista ao fazer uso abundante de luz natural, resultando numa com-
posição extremamente eficiente.

 Apesar do forte viés documental de Custódia, a opção pela ficção permite 
imprimir na tela uma história extremamente comum e ordinária nos mais variados 
lares, independente de credo religioso, etnia ou classe social. Vale ressaltar que 
Legrand acompanhou, durante anos, o trabalho de um juízo da área do direito de 
família, entrevistando psicólogos, assistentes sociais, vítimas de abuso e presiden-
tas de associações de mulheres agredidas, além de visitar grupos de terapia para 
homens violentos. O enfoque do filme não se pauta no trinômio dos personagens 
pai-mãe-filho, mas, sim, na relação opressora de um homem que considera a ex-es-
posa sua propriedade.

 A ausência de trilha sonora em Custódia é marcante e pretende aproximar a 
espectadora da construção semiótica apresentada na tela. Inúmeras cenas confi-
nadas dentro do carro, em que o pai e a criança empreendem um jogo de poder 
sobre uma mulher que está fora de cena, vão conferindo cada vez mais tensão à 
trama. O filho mente numa tentativa de proteger a mãe. O pai se enfurece, pois não 
admite a perda de poder sobre a ex-mulher. Plano e contraplano vão se alternando 
numa dança que deixa evidente que nada do que é visto em cena trata-se de amor 
ou a perda dele, mas simplesmente de poder e controle de corpos subjugados numa 
cultura patriarcal. Dominante e dominado se confrontam ao som irritante do alarme 
do carro que avisa que o cinto de segurança não foi colocado. De fato, não há qual-
quer segurança naquelas rápidas viagens de carro, nem tampouco na convivência 
com Antoine (interpretado pelo multifacetado Denis Ménochet).

 Até então, toda a narrativa de Custódia é ancorada no ponto de vista do 
menino Julien, através do horror que ele exprime com o trabalho corporal sempre 
que é fim de semana sob a guarda do pai. Finalmente, entra em cena, no terceiro 
momento do filme, Miriam (Léa Drucker), mãe, ex-esposa, mas sobretudo uma 
mulher tentando reconstruir a vida, após se libertar das amarras de um relaciona-
mento abusivo. As poucas falas empreendidas por essa personagem evidenciam a 
enorme dificuldade que as mulheres têm em relatar e denunciar violências sofridas, 
numa sociedade que constantemente culpabiliza as vítimas. O não dito é a regra e 
quase sempre gera traumas perturbadores.

 Merece destaque a direção de atores, uma vez que as várias cenas, com 
carga dramática bastante intensa, jamais resvalam para o caricatural ou manique-
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ísta. O ponto nevrálgico e, portanto, o grande acerto do filme não é traçar psicolo-
gismos sobre os personagens, mas tentar transpor em sons e imagens as sensa-
ções que a violência das torturas física e psicológica no seio familiar pode provocar. 
Encaminhando para o desfecho, o longa-metragem vai ganhando elementos de 
terror sem, porém, precisar utilizar artifícios sobrenaturais. A realidade dos perso-
nagens já é suficientemente assustadora.

 Por fim, uma personagem aparece rapidamente para nos fazer reconfigurar 
um velho ditado popular brasileiro, calcado numa sociedade assumidamente misó-
gina: em briga de marido e mulher se mete a colher sim! As opções de enquadra-
mento que enfatizam a cena final nos colocam enquanto espectadoras a refletir: de 
que lado da porta estamos e quais omissões e ações fazemos diante de um quadro 
de violência doméstica?

 Vale mencionar dois ótimos documentários brasileiros que abordam o tema. 
O multipremiado curta-metragem Quem matou Eloá? (2015)⁴⁴, de Lívia Perez, que 
faz uma radiografia sobre a condescendência com que a mídia apazígua a ação do 
homicida ao relativizar seu delito como um crime passional, em que o único erro 
parece ser a equivocada expressão “amar demais”; e o longa Legítima Defesa (2017), 
de Suzanna Lira, que coloca em relevo histórias de mulheres que não viram alterna-
tiva senão matar seus maridos para se defender das agressões.

 De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas)⁴⁵, a taxa de feminicí-
dios no Brasil é a quinta maior do mundo. Uma importante conquista feminista na 
busca por proteção às mulheres em nossa sociedade alterou o Código Penal Brasi-
leiro que, em 2015, incluiu esse crime em seu rol, tipificando o feminicídio como o 
“homicídio cometido com requintes de crueldade contra mulheres por motivações 
de gênero”. Custódia, portanto, é um filme que se insere no cenário das obras que 
levantam de forma contundente essa discussão.

44. Curta disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4IqIaDR_GoQ>.

45. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao>.

83



 A população brasileira é composta em sua maioria por negros e pardos. É no 
mínimo estranho observar que esse grupo ainda possua pouca representatividade 
na produção audiovisual. Além dos poucos profissionais nos meios de produção – 
direção, roteiro, elenco, etc. –, a representatividade negra nas telas ainda se dá na 
forma de estereótipos, que subjugam a imagem do negro ao associá-la a papéis 
marginalizados. Neste artigo aponto elementos que tornam importante a existência 
de filmes feitos por realizadores negros. O filme escolhido para essa análise foi o 
curta-metragem O dia de Jerusa (2014), de Viviane Ferreira.

 Segundo a ANCINE (Agência Nacional de Cinema), no ano de 2016, dos 142 
longas-metragens lançados, 75,4% deles foram dirigidos por homens, sendo que 
nenhum dos 24,6% restantes foram dirigidos por mulheres negras. Apenas três 
desses filmes tiveram um negro ou pardo no comando. Esses dados explicitam a 
ausência de produção de mulheres negras no mercado nacional. Segundo Ceiça 
Ferreira e Edileuza Penha de Souza,

 Os meios de comunicação audiovisuais foram e são usados para formar 
ideais estéticos. Com relação à população negra, acabaram por perpetuar o discur-
so da mestiçagem. A partir do momento em que a branquitude é o padrão estético 
em vigor, a face apresentada do negro exclui a que tem a pele mais retinta e foge 
dos traços fenotípicos mais próximos dos europeizados. Essa prática exemplifica 
onde se encontra o imaginário da construção de nossa identidade nacional. Fora 

46   Crítica publicada originalmente no site Plano Aberto em 23/08/2018 Disponível em: <https://www.pla-

noaberto.com.br/o-dia-de-jerusa>

O dia de Jerusa: a urgência da
representação e da representatividade46

Yasmine Paula Evaristo

É por meio dos regimes de (in)visibilidade que as mulheres negras experienciam assimetrias de 

gênero e raça, estreitamente relacionados com os silêncios e ausências no imaginário nacional 

de suas relações de pertencimento e formas específicas de confrontação e subversão no 

contexto social e na produção simbólica (Silva, 2016). Exemplos disso são as estratégias de luta 

por visibilidade empreendidas por cineastas negras […] (FERREIRA e SOUZA, 2017, p. 176).
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Por tais razões, esse fazer fílmico que constitui o cinema negro no feminino é tão caro às reali-

zadoras negras, pois significa a oportunidade de construir um cinema de subversão e combate 

às visões preestabelecidas e, sobretudo, consolidar uma produção focada na pluralidade, na 

consciência dos múltiplos eixos de opressão e no exercício de afirmação identitária que seus 

filmes instigam.

das telas, esse ideal permanece quando observamos que as pessoas envolvidas na 
realização dos filmes são, em sua maioria, caucasianas.

 Portanto, a representação da população negra é mantida nos estereótipos 
provenientes de uma cultura patriarcal, escravocrata e colonial, pois, entre outras 
razões, parte de um ponto de vista distante da multiplicidade existente entre os 
componentes dessa maior parcela da população. Uma maneira de exemplificar isso 
é refletir sobre quantas vezes uma mulher negra é representada, em um filme ou 
telenovela, por uma personagem livre de mazelas sociais.

A representatividade que reforça estereótipos

São necessários outros parâmetros para construir a imagem da mulher negra na 
produção cinematográfica brasileira. Citando, novamente, Ferreira e Souza (2017, p. 
178): 

 Logo, entender o que pode existir para além do “padrão” – conhecido e esta-
belecido – de como essas mulheres são e agem, faz-se necessário atentar para as 
possibilidades que o cinema tem de inseri-las em seu fazer e em seus produtos. O 
dia de Jerusa, ao se encontrar nas mãos das mulheres negras, passa a afirmar a 
identidade delas. Representa a maior parcela da população, que não está habituada 
a se ver nas telas de uma maneira coerente com a realidade. Ressignifica os lugares 
dados a essas pessoas nos muitos anos, em que elas, suas práticas e sentimentos 
foram descritos e afirmados.

O dia de Jerusa: espaço para dialogar

 O curta O dia de Jerusa, da cineasta baiana Viviane Ferreira, realizado em 
2013, não foi selecionado para festivais no Brasil, mas representou o País na mostra 
Short Films Corner, de curtas-metragens do Festival de Cannes, em 2014.

 A história desse filme se passa no bairro do Bexiga, São Paulo, e retrata o 
encontro de Jerusa (Léa Garcia), uma dona de casa solitária, com Sílvia (Débora 
Marçal), pesquisadora de opinião. Durante a entrevista, sobre uma nova marca de 
sabão em pó, as memórias da senhora ressurgem e ela faz uma viagem em seu pas-
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sadoo.

 Toda a trama se desenvolve em apenas um dia. Mesmo sendo o curta ambien-
tado em sua maior parte dentro do sobrado de Jerusa, há tomadas externas que 
situam a personagem em seu bairro. Logo no início, ela caminha pela rua puxando 
seu carrinho de compras, misturando-se aos transeuntes locais. Todos são interpre-
tados por atores negros: um catador de lixo, um casal de mendigos e um homem 
louco, que recita Minha Mãe, de Luís Gama (1861).

 Jerusa sofre de banzo, saudade melancólica que não se vai, das memórias 
mantidas desde seus ancestrais. Ao chegar à casa, a protagonista arruma a mesa 
de jantar dispondo seis pratos em sua mesa, que tem em seu centro um jarro de 
flores. Jerusa aguarda seus filhos e netos para a comemoração de seu aniversário 
de 77 anos. Mas quem toca a campainha é Sílvia, em busca de respostas para a 
pesquisa de opinião sobre uma nova marca de sabão.

 Sílvia é uma jovem que parece estar impaciente e cansada de seu serviço. 
Pouco antes de se encontrar com dona Jerusa, passa por um assédio do senhor que 
estava entrevistando. Como às outras mulheres, essas situações a desgastam e 
frustram. Ela chega à casa de Jerusa e é convidada para entrar.

 À medida que Sílvia faz as perguntas sobre a marca, Jerusa resgata suas me-
mórias e as relata à moça. De trivialidades com o marido, passando pela educação 
dos filhos, por momentos de resistência e pela vida como mulher negra. Jerusa pro-
porciona a Sílvia uma gama de relatos. Narra memórias de sua avó, de sua mãe e 
suas filhas.

 Sílvia, impaciente com a demora de Jerusa, transparece irritação, mesmo 
diante de informações que parecem ser banais, mas que funcionam como uma linha 
do tempo que relata como a vida daquela senhora se desdobrou. Isso permite que 
conheçamos o local sociocultural da mulher negra na sociedade brasileira ao longo 
dos tempos, desde a escravidão até a atualidade. Sua memória verbalizada dá 
corpo à solidão em que se encontra.

Ouvindo, sentindo, compartilhando

A narrativa está focada nesse encontro de duas gerações de mulheres negras, 
nesta relação de troca de vivências. O processo se assemelha aos diálogos ances-
trais, nos quais o conhecimento era transmitido oralmente. Em O dia de Jerusa, esse 
olhar é aplicado e consegue transmitir parte da multiplicidade das pessoas negras 
que compõem a população do País. Retira-as do espectro estereotipado do negro 
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que se encontra apenas na condição subalterna e desta não sai.
 

 A memória é, então, o vínculo mais importante para que esse desenvolvimento 
ocorra. Proporciona sabedoria, conhecimento e o não esquecimento dos empeci-
lhos e das glórias existentes no percurso que a população negra enfrenta.
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 Numa tarde quente de domingo, enquanto almoçava num dos bairros centrais 
da cidade onde moro, vi passar um grupo de pessoas se manifestando contra a 
homofobia. Não era um grupo grande, e se via bem que ainda faltava muito para 
desenvolverem minimamente o know-how que torna as Paradas Gays pelo mundo 
tão bem organizadas e bem-sucedidas. 

 Mas era inegável que àquelas pessoas não faltava vontade, porque elas 
deviam ter planejado aquela ação por bastante tempo e estavam dispostas a sair à 
rua num domingo, embaixo do sol quente, para provavelmente se exporem ao 
escárnio alheio, nestes tempos de preconceito que estamos vivendo. 

 Certamente, a elas valia a pena manifestarem juntas o fato de que apenas 
desejam sair às ruas sem medo de serem espancadas e mortas, e reivindicarem que 
seus direitos fundamentais, previstos pela Constituição Brasileira, não sejam trata-
dos como privilégios.

 O que torna essa manifestação notável? O fato de que, na segunda metade do 
século 21 quando muitas das previsões dos profetas do futuro sobre uma humanida-
de de bem-estar social já deviam estar concretizadas, muitos de nós ainda temos de 
sair à rua para dizer que o fato de sermos quem somos não pode ser motivo para 
sermos mortos.

 Assim como os gays que morrem porque são gays, muitas de nós também 
morremos por sermos mulheres, e esta é a mais trágica violência que sofremos, 
numa longa escala que começa no assédio sexual em lugares públicos, em que 
estranhos nos passam a mão, nos dizem palavras chulas, nos convidam para o 
sexo, entre outras nojeiras.

 Não obstante, para a homofobia e o machismo que persistem no século 21, o 
Cinema e a Arte em geral são antídotos que, entre muitos outros feitos, desconstro-
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em realidades previamente postas como formas únicas de viver – e devo confessar 
que esta desconstrução é uma das características do cinema que mais aprecio.

 A frequência cada vez maior e as inúmeras formas como essa desconstrução 
tem sido feita por diretoras e diretores geram dois feitos importantes. Um é o de 
mostrar que ainda há obras em que isso não acontece de jeito nenhum, porque elas 
expõem uma visão preconceituosa sobre a mulher que ainda permeia o cinema e 
tem chamado a atenção de muitos estudiosos do feminismo. O outro é o de nos 
ajudar a reconhecer a construção histórica do feminino como uma forma de subjeti-
vidade (emprego o sentido foucaulteano de “subjetividade”, que, basicamente, trata 
da pessoa constituída pelos padrões de discurso e conhecimento que formam cate-
gorias sociais como classe, raça e gênero, entre outras), dentro da qual se espera 
que emerja uma singularidade, que é a apropriação da pessoa de si mesma e do seu 
próprio desejo, para além dos padrões em que ela nasceu e cresceu.

 No plano da subjetividade, cabe falar do feminino como uma ideia estável e 
historicamente fundamentada; no plano da singularidade, estamos falando de pes-
soas que existem por meio de suas experiências e a partir delas edificam suas cren-
ças, ações, decisões e potências, independentemente de sua orientação sexual, 
gênero, classe ou raça. 

 Para esses dois conceitos, teremos filmes à farta, mas, a meu ver, Pariah, diri-
gido pela cineasta estadunidense Dee Rees em 2011, é, dentre os muitos filmes que 
há para pensarmos sobre o assunto, um dos que mais representam a ideia de como 
uma mulher encaminha seu rumo em direção à singularidade. As grandes qualida-
des de Pariah se destacam ainda mais quando o comparamos com outros filmes 
dos anos 2000 para cá – um período em que, nas Ciências Sociais, construiu-se 
mais linguagem e mais cognição para problematizar a condição histórica da mulher 
(e do homem também, é preciso dizer), promovendo-se, com isto, o diálogo entre 
categorias sociais como classe, raça e gênero e mostrando-se como elas se inter-
penetram na vida das pessoas.

 No caso da jovem Alike, protagonista de Pariah, o machismo se soma à homo-
fobia, que força a moça negra e lésbica a viver duas vidas, materializadas nas 
roupas que veste. Junto à amiga Laura, Alike frequenta boates para mulheres gays 
em roupas de menino. Em casa, para satisfazer à mãe que luta com todas as forças 
para encaixar marido e filhas no modelo heteronormativo de vida, ainda vigente e 
poderoso na Nova York dos anos 2000, veste a contragosto as roupas femininas 
que, no entender da mãe, a “corrigirão” em direção a um comportamento heterosse-
xual.

 Alike poderia passar a vida driblando o preconceito, mas ela tem a escrita 
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como projeto de pessoa, e, com isto em mãos, rapidamente remove a vida dupla do 
foco e parte para as ações de potencialização de si mesma, identificando, com rara 
sensibilidade, pessoas que possam lhe trazer ganhos pessoais, sobretudo intelectu-
ais. Para isso, submete seus trabalhos a pessoas que podem avaliá-la, sempre dis-
posta a ouvir, venha de onde vier, quem pode lhe trazer subsídios imaginativos para 
a expansão de seu talento. 

 Em particular, é interessante reparar no contraste entre Alike e sua mãe, 
que cultivam duas visões diferentes de felicidade: a mãe de Alike obviamente 
deseja caber na subjetividade histórica feminina, e sua infelicidade, frustração e 
rancor decorrem do fato de que ela não goza dos privilégios sociais das mulheres 
que vivem com grande conforto sem trabalhar.

 Embora imensamente infeliz, a mãe de Alike não consegue desgarrar-se 
das distorções éticas que ancoram o seu pensamento, mesmo que isto implique 
o rompimento com as pessoas que deseja ter ao lado, não apenas por convenção 
social, mas também por sentimento. Alike, desde o início do filme, se encontra em 
lugares de verdade e de desejo bastante diferentes dos da mãe, e isto não se 
limita à discussão em torno de sua sexualidade. É evidente que as possibilidades 
de encontro entre elas são mínimas.

 As escolhas que Alike faz ao final do filme se encaminham para que um dia 
ela possa falar por si mesma, sem delegar para que outros falem por ela. Suas 
ações seguem sua bússola interior, seu coração; a desilusão amorosa que sofre 
funciona mais como uma lição de como fazer as escolhas certas, e sua orienta-
ção sexual, no fim das contas, acaba sendo uma das características que a cons-
tituem: uma pessoa ainda jovem, mas plena no seu desejo e na sua singularidade.

 Não se fixar nas categorias de raça, classe e gênero para descrever a 
dimensão existencial de Alike é para mim a maior dentre as muitas virtudes de 
Pariah, que o inserem na posição dos grandes filmes deste século e o situa nas 
fronteiras da discussão em Filosofia que trata justamente das rupturas necessá-
rias à construção e plenificação de nossa potência e singularidade. Tornar-se 
potente é a suprema subversão destes tempos de neoliberalismo acachapante, 
que impõem uma subjetividade voltada para a produção e encaixada nos mode-
los hegemônicos, opressivos, injustos e insustentáveis de geração de capital e 
consumo de bens.

 A existência de filmes como Pariah é sinal de muitas coisas boas aconte-
cendo no cinema e no mundo. A sétima arte tem sido atravessada por movimen-
tos de construção do conhecimento que estendem os limites de como enxerga-
mos a nós mesmos, para além das imposições sociais. Obra afinada com esses 

movimentos, Pariah reconhece que somos heterogêneos, únicos, portanto não 
definíveis por categorias dadas a priori, mesmo que sejam mais de uma.

Por isso, Pariah é muito mais do que um filme sobre uma mulher negra e gay: é um 
filme sobre uma pessoa na direção do seu desejo, por meio do autoagenciamento e 
do autoconhecimento. É sobre uma pessoa que procura lugares sinceros de existên-
cia, onde possa viver sua sexualidade sem repressão, nem violência, mas que ao fim 
descobre que pode transcender os modelos sociais e tornar-se, ela mesma, um 
lugar para si mesma.

Obras artísticas do porte de Pariah mostram a rápida evolução da discussão 
contemporânea sobre as pessoas, que começou denunciando a invisibilidade e a 
violência que mulheres, não-brancos e gays sofrem, e com isto agora pode narrar as 
práticas pessoais e sociais de quem busca sua singularidade.
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 Uma porta dupla de vidro martelado nos separa do interior da ala de interna-
ção e isolamento de gestantes e mulheres com complicações relacionadas à gravi-
dez. Este é o primeiro plano de No limiar da vida, ao fim do qual somos conduzidos 
para o interior junto com Cecilia Ellius (Ingrid Thulin), que chega ao local numa maca, 
ao lado do marido, após sofrer um sangramento que coloca em risco sua gestação 
de apenas dois meses. Uma vez recolhida a esse espaço apartado do mundo, no qual 
nem mesmo o esposo pode lhe acompanhar, Cecilia dividirá um quarto, angústias e 
expectativas com duas outras mulheres, em jornadas muito diversas, mas que se 
entrecruzam nesse ambiente exíguo e intimidador, lançando luz a diferentes facetas 
da experiência da mulher com a maternidade, o casamento e as demandas de 
gênero na sociedade sueca da época – uma das mais avançadas do mundo nesse 
quesito, certamente, mas, ainda assim, extremamente machista e patriarcal nos 
anos 1950.

 Perdido entre obras-primas inquestionáveis da brilhantíssima carreira de 
Ingmar Bergman – O sétimo selo e Morangos silvestres, ambos de 1957, e O rosto, 
que foi lançado nove meses depois – este filme de 1958 acabou esquecido e subestu-
dado, apesar de ter arrematado três prêmios em Cannes naquele ano. Uma revisão, 
no entanto, evidencia de maneira inequívoca a atualidade do tema seis décadas 
depois, assim como a coragem da abordagem, que claramente denuncia a situação 
de opressão vivida pelas mulheres nesse contexto.

 Diferentemente dos outros títulos citados, aqui o roteiro não é assinado pelo 
diretor, mas por uma mulher, Ulla Isaksson, com quem o realizador colaboraria 
também no impressionante A fonte da donzela (não por acaso um longa que trata da 
questão do estupro de forma bastante incisiva) e em Os abençoados, filme para a 
televisão de 1986. Isaksson foi também romancista e permaneceu comprometida 

 
47. Este texto foi escrito à época do centenário Bergman, em 2018, e inicialmente publicado no Dossiê Berg-

man da revista Lume Scope
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com debater questões relacionadas à condição feminina – seu primeiro roteiro, 
Kvinnohuset (em inglês, Caged Women, dirigido por Hampe Faustman em 1953), 
tinha por cenário um edifício de Estocolmo habitado apenas por mulheres solteiras 
e se baseara num romance seu e num prédio sueco real. Para No limiar da vida, 
primeira parceria com Bergman, ela adaptou dois contos de sua autoria, seguindo 
algumas sugestões do diretor, inclusive a adição de uma personagem. Essa estreita 
colaboração entre os dois é muitas vezes ignorada nas pesquisas bergmanianas, e 
o esquecimento da roteirista é outro exemplo de apagamento das mulheres fantás-
ticas que ajudaram a construir o cinema. Isaksson escreve de maneira bastante 
pungente sobre a condição da mulher, ao mesmo tempo em que entrega ao realiza-
dor um material extraordinariamente original, que ele dirige com grande sensibilida-
de, claramente pontuando a perversidade da situação daquelas mulheres. O título, 
no original Nära livet, algo como “Perto da vida”, parece aludir não apenas aos em-
briões ainda em gestação, mas ao estado dessas mulheres, apartadas do mundo e, 
de certa forma, das decisões com relação aos seus próprios corpos e trajetórias 
sociais.

 A trama tem concentração dramática aristotélica, com a ação se passando 
em pouco mais que um dia, sem o recurso de flashbacks e limitada ao espaço inter-
no do ambiente hospitalar, com seus corredores, quartos de pacientes, escritórios 
de enfermeiras, todos perfeitamente assépticos e claramente frios, em alguns mo-
mentos inquietantes ou assustadores. Bergman filma esses espaços explorando 
meticulosamente seus vazios, suas linhas retas e a falta de adereços ou quaisquer 
traços esteticamente redentores, ambientes que acabam por se assemelhar a celas 
e antessalas de manicômios ou prisões.

 Somos empurrados para o interior desse universo com Cecilia, cujo drama 
gira em torno de sua inabilidade de se conformar ao papel que lhe foi determinado 
como mãe e esposa. Ingrid Thulin expressa com grande verdade a dor dessa sensa-
ção de estar aquém do socialmente esperado, tão comum nas vivências femininas, 
mas raramente representada no cinema daquela época. Ciceroneada em alguns 
breves momentos por um marido (Erland Josephson) que cumpre com a coreografia 
das gentilezas sem jamais mostrar afeto ou proximidade genuínos, num trabalho 
acertado de direção de atores. A culpa de Cecilia em relação ao seu aborto é dilace-
rante, e ampliada pela protocolar recepção de médicos e enfermeiras.

 A mise-en-scène intensifica essa sensação de abandono e desconforto, por 
exemplo, com a escolha de posicionar a enfermeira de costas para a paciente 
quando registra a entrada desta ao atendimento emergencial. Nessa direção, outra 
opção interessante é apresentar o médico que vai cuidar de Cecilia a partir de um 
close de sua mão segurando uma amedrontadora seringa, antes mesmo que 
conheçamos seu rosto, o que reflete o desnorteamento da personagem, empurrada 
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para consecutivas salas sem receber um tratamento humanizado ou mais explica-
ções sobre seu caso.

 Os dramas das outras duas protagonistas apontam para mais vertentes da 
discussão sobre as liberdades sexual e social da mulher naquela época, abrindo um 
debate cuja profundidade praticamente não encontra eco em outras produções de 
grande escala do mesmo período. Hjördis (Bibi Andersson) é uma adolescente que 
tentou provocar um aborto pela segunda vez, pressionada pelo pai do bebê, que cla-
ramente não quer assumir tal paternidade. A personagem sofre com o abandono do 
companheiro, mas também com a possível reação de seu pai e sua mãe, que repro-
varam sua decisão de deixar sua pequena cidade natal para se tornar independen-
te. Já Stina (Eva Dahlbeck), a única que parece ter o sólido apoio do esposo, espera 
para dar à luz ao seu filho, ansiosa e separada de sua família, legada a um quarto 
com duas desconhecidas.

 As três mulheres desconhecidas, no entanto, logo criam uma pequena rede de 
afeto e apoio, cuidando carinhosamente umas das outras, desabafando suas 
angústias e dividindo experiências relacionadas à condição feminina. As intérpretes 
compartilharam ainda, junto a Barbro Hiort af Ornäs, que interpreta uma das enfer-
meiras, o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes de 1958.

 O enclausuramento das personagens é palpável; sua solidão profundamente 
sentida pelo espectador – há somente um plano que mostra algum espaço externo 
a surgir pelas janelas, através das quais vê-se apenas um outro prédio, ele mesmo 
com suas janelas hermeticamente cerradas, que logo é encoberto pelas cortinas 
que uma das enfermeiras se apressa a fechar. De fato, esse aprisionamento espelha 
o encarceramento da mulher num corpo que está a todo tempo sob o jugo de uma 
sociedade opressora. Em realidade, a total hipocrisia do patriarcado é escancarada 
na tensão distância/proximidade entre Cecilia – a mulher que aborta e precisa, em 
meio às dores físicas e psicológicas, responder a questões acusatórias – e Stina, a 
imagem da mãe abnegada que acaba por sofrer com um parto que não respeita a 
ela nem a seu bebê. Por um lado, trata-se um aborto como um caso criminal e por 
outro, falha-se em dar qualquer assistência adequada a uma jovem e temerosa 
mãe, tratando aquele bebê já a termo como descartável e perfeitamente substituí-
vel.

 Se o filme peca é justamente por sublinhar demasiadamente a densidade das 
questões que apresenta num momento histórico que talvez não permitisse uma 
construção um pouco menos assertiva, sob pena de que o público descartasse a 
seriedade da denúncia. Ao contrário, aqui a tensão jamais é amenizada e explode 
numa cena de parto dilaceradora, em que o corpo de Stina permanece disponível 
para a livre manipulação de médicos (entre eles, cabe notar, uma mulher) e enfer-
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meiras, que impõem a ele determinados tratamentos sem sequer consultá-la, aca-
bando por sedá-la contra sua vontade. A sequência, que traz claras imagens de vio-
lência obstétrica muitas décadas antes de o tema ser abordado na esfera pública, 
causou comoção: relatos jornalísticos registraram um grande número de desmaios 
em diversas das salas em que o filme foi então exibido. É preciso lembrar que em 
1958 a experiência do parto não era relatada de forma honesta em praticamente 
nenhuma instância coletiva mais ampla.

 
 Muito já se escreveu sobre a força e a miríade de nuances das representações 

femininas na obra de Bergman, da Elisabet Vogler de Liv Ullmann em Persona (1966) 
ao trio de irmãs de Gritos e sussurros (1972), passando por mãe e filha em Sonata de 
outono (1978). Todas essas personagens de cores vivas são construídas de forma 
sólida e autônoma em narrativas em que a experiência de ser mulher é retratada em 
profundidade e que dão voz à complexidade das suas lutas particulares num mundo 
dominado por homens. Repetidamente, a ideia do claustro ressurge como uma ale-
goria da impossibilidade do corpo feminino livre: na mudez de Vogler, na automutila-
ção de Karin (Ingrid Thulin em cena-chave de Gritos e sussurros), na dor crônica de 
Agnes (Harriet Andersson no mesmo filme). Todas essas mulheres incorporam – e eu 
escolho a palavra com cuidado – a desventura de ser mulher e tentar clamar para si 
o domínio do próprio corpo num mundo que parece disposto apenas a regulá-lo de 
todas as formas, determinando milimetricamente os espaços que ele pode ou deve 
ocupar. Nesse contexto, No limiar da vida é uma obra ousada, disposta a expor as 
entranhas dessa por vezes aterradora experiência.

 Ao fim, como num círculo perfeito, o confinamento do espectador, iniciado 
com a entrada de Cecilia, se rompe com a saída de Hjördis, sem que a sigamos para 
seu futuro incerto após a alta hospitalar. E, mais de 60 anos depois do lançamento 
do filme, a sensação de ter deixado uma longa quarentena ainda se abate sobre o 
espectador, mesmo com o alívio proporcionado pela ponta de esperança não intei-
ramente justificada representada (calculadamente) pela mais jovem das protago-
nistas. Em realidade, ao longo de todas essas décadas talvez o impacto da obra 
tenha apenas amortecido, ao passo da consolidação de instâncias (um pouco) mais 
sutis de regulação dos corpos femininos – e por isto mesmo ainda mais insidiosas. 
Esquecido numa estelar carreira, o longa pulsa ainda com a força das questões que 
levanta e a atualidade de uma abordagem que prima por refletir, demarcar e denun-
ciar os muitos confinamentos cotidianos vividos pelas mulheres a quem dá voz.
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 Los Angeles, 2049: uma cidade cinza, chuvosa, mas com menos neon do que 
alguns anos antes. Como o próprio nome indica, Blade Runner 2049 (2017) se 
propõe a ser uma sequência do clássico de 1982, cuja narrativa se passa cerca de 
três décadas depois. Se aquele era dirigido por Ridley Scott, esse fica nas mãos de 
Denis Villeneuve. O roteiro, por sua vez, tem autoria dividida entre Hampton Fancher, 
que também roteirizou o primeiro filme, e Michael Green, responsável pelo argu-
mento de Alien: Covenant (2017). E isso explica muita coisa, conforme discorrerei 
abaixo.

 Em Blade Runner, O caçador de androides (1982), Deckard (Harrison Ford) 
precisa caçar e desativar criaturas humanoides, chamadas de replicantes, que se 
rebelam contra os criadores. Esses androides chegam a nós personalizados nas 
figuras de Rachael (Sean Young), Pris (Daryl Hannah), Zhora (Joanna Cassidy) e Roy 
(Rutger Haeur). Embora seus corpos sejam artificiais, o resultado é bastante próxi-
mo ao natural: eles têm sentimentos e aspirações, defendem a sua vida, sangram 
quando feridos e têm total passabilidade humana. A grande questão do filme é jus-
tamente a marcação dos limites do que nos torna humanos, questão esta ampliada 
na versão final cut (2007), em que a própria identidade de Deckard é colocada em 
xeque.

 Já em 2049, temos oficialmente um protagonista replicante. KD6-3.7, ou sim-
plesmente K (Ryan Gosling), é um androide que trabalha como policial e, assim como 
Deckard, persegue e desativa modelos antigos de replicantes que fugiram. Gosling 
encarna com perfeição o tipo silencioso e estoico que tem preenchido sua filmogra-
fia, usando a jaqueta de pele falsa de carneiro que o traz com facilidade para a am-
bientação noir que já caracterizava o outro filme. Ele é composto por tecnologia 
48. Uma versão desse mesmo texto foi publicado na Revista Fantástika, 451 v.1/2018. Disponível em: <https://-

fantastika451.com.br/2019/09/revista-fantastika-451-1-verao-2018-v-1-n-1>.

Blade Runner 2049: sobre corpos e
gênero na distopia revisitada48

Isabel Wittmann

Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus 
ouviu o seu clamor e a tornou fértil. 

Gênesis 30:22.
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bientação noir que já caracterizava o outro filme. Ele é composto por tecnologia 
mais nova e criada especificamente para torná-los mais obedientes: humanoides 
que obedecem cegamente e sem questionamento os humanos. É quando conhece 
Sapper Morton (Dave Bautista) que seu papel nesse mundo é abalado: o replicante, 
que vivia isolado em uma fazenda, fala para ele sobre um milagre que o faria mudar 
de posicionamento. Mais para frente na história descobrimos que tal milagre ocor-
reu no corpo de Rachael: no passado a replicante engravidou e gerou uma criança. 
Para a chefa de K, Tenente Joshi (Robin Wright), esse fato mudaria toda a estrutura 
social daquele universo e “quebraria os muros”.

 Esse é o fator que une tematicamente, neste filme, seu antecessor, Blade 
Runner e o contemporâneo Alien: Covenant. Isso acontece por meio das mãos dos 
roteiristas: se no primeiro filme se questiona os limites da humanidade, em 2049 isto 
teria menos importância, já que seres biomecânicos perfeitos teriam capacidade de 
reprodução, o que os posicionaria em superioridade aos humanos. Em Covenant, o 
que nos torna humanos é a possibilidade de criação e a criatura supera o criador 
usando suas próprias potências. Essa temática é abordada de maneira muito mais 
interessante e clara nele do que em 2049, com destaque para a incrível atuação de 
Michael Fassbender. Sem deixar claro as consequências reais da reprodução de 
replicantes, neste filme a questão é colocada, mas encontra um beco sem saída. 
Mesmo o fraco A vigilante do amanhã: Ghost in the Shell (2016), remake do anime 
fortemente inspirado pelo próprio Blade Runner, levanta pontos sobre a existência 
de uma alma vinculada à memória presente nos corpos artificiais daquela diegese, 
que manteria estes corpos no limite da humanidade. Tomando-se esse tema, nova-
mente em 2049, K chega a falar que replicantes, por serem criados, não têm almas. 
Quem tem alma é quem nasce, e, portanto, essa criança representaria uma grande 
mudança, uma “pessoa replicante” provida de alma. Porém, o conceito de alma apli-
cado a replicantes novamente não é desenvolvido. É uma característica que, pre-
sente ou não em seus corpos, não havia sido mencionada anteriormente no filme de 
1982, nem volta a ser mencionada nesse. Certamente o interesse em dar continuida-
de aos questionamentos lançados em 1982, e que até hoje ressoam, está dado, mas 
os pontos apresentados são lançados sem serem levados adiante, deixando de ser 
plenamente explorados.

 Explorados são os corpos femininos em cena. Aparentemente, nos próximos 
29 anos, a visão que se tem dos papéis femininos na sociedade não vai melhorar, e 
talvez até mesmo retroceda. Os dois corpos femininos mais importantes para a his-
tória se chamam Luv (Sylvia Hoeks) e Joi (Ana de Armas), nomes que representam 
especificamente o que trazem à vida de seus mestres (amor-love; e alegria-joy, em 
inglês). Sim, porque ambas não são humanas: são criadas para servir homens. Luv 
não chega a ser uma vilã: é uma assistente e uma companhia, mas também é uma 
capanga a mando de Wallace (Jared Leto), o fabricante da nova geração de repli-
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cantes. Em determinado momento, Luv chama K de “cachorro mau”, mas ela é que 
se comporta como um cão de guarda raivoso e rancoroso, ainda que obediente, e 
que, ainda assim, de forma completamente sem propósito, lhe rouba um beijo em 
meio a uma luta.

 A situação de Joi é mais complexa: ela é uma tecnologia nova, uma forma 
holográfica provida de inteligência artificial criada para servir seu amo. Estabele-
cendo uma hierarquia entre corpos humanoides de forma similar ao já citado Ghost 
in the Shell, a versão do produto apresentada no filme devota-se a K: uma mulher 
para servir a um homem, que por sua vez serve aos humanos de verdade. Na primei-
ra vez em que ela aparece, ela está vestida com uma roupa de dona de casa dos 
anos 1950 e prepara uma refeição para K. Ela diz a ele tudo que ele gostaria de ouvir, 
alimentando o seu sonho de ser alguém especial, como um Pinóquio que quer ser um 
menino de verdade. Para K, o conforto de ter sua importância no mundo sempre 
reafirmada é amor. E para que esse amor possa ser concretizado, Joi contrata mais 
um corpo feminino servil, Mariette (Mackenzie Davis), uma replicante garota de pro-
grama, para que se alinhe com sua própria projeção corporal e a represente no mo-
mento do sexo. Algo similar ocorre em Ela (2013), quando a conexão emocional de 
Theodore com a inteligência artificial Samantha é quase concretizada por meio de 
um corpo feminino alugado. A diferença é que Samantha não era corporificada e 
Theodore era humano. Aqui nós temos três corpos sintéticos interagindo em uma 
cena de sexo, mas os dois que se apresentam como femininos são os que devem 
satisfazer o masculino. Se há uma hierarquia entre a materialidade dos corpos na 
sua humanidade ou desumanidade (humanos, replicantes e hologramas), há, 
também, uma claramente pautada no gênero.

 E se a cidade deixou de ter tantas influências japonesas nas décadas que se 
passaram, os imensos painéis luminosos também foram parcialmente trocados, 
substituídos por mais hologramas de corpos femininos oferecendo mercadorias 
que muitas vezes são eles mesmos, como ocorre com Joi. Infelizmente, apesar da 
fotografia belíssima de Roger Deakins, o filme também não consegue repetir a esté-
tica única e marcante do original. Ao se afastar dos elementos que a definiam para 
criar um futuro mais avançado, o que apresenta é uma estética genérica, que 
remete ao filme de 1982 sem alcançar o seu patamar de referencial. Ainda assim, a 
direção de arte se esmera com uso de elementos amarelos contrapondo o cinza.

 Os corpos femininos não são os únicos que são explorados. Apenas duas pes-
soas negras aparecem na história: dois homens que tentam garantir seu sustento 
usando-se dos restos da sociedade de tecnologia, Mister Cotton (Lennie James) e 
Doc Badger (Barkhad Abdi). Utilizei o verbo “servir” diversas vezes até agora, pois a 
servidão dos replicantes é clara: são criados e programados para não terem livre 
arbítrio e sua única opção é obedecer aos humanos. Robôs e androides em ficção 
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Robôs e androides em ficção científica são constantemente utilizados como metá-
foras para a marginalização. Historicamente, pessoas brancas desumanizaram 
pessoas não-brancas com o objetivo de colocá-las em posição de servidão. Joshi 
garante que a humanização dos replicantes, marcada na possibilidade de gerar 
vida, quebraria os muros que sustentam aquela sociedade. Esses muros são o confi-
namento da escravidão dos corpos desumanizados. Je� Yang, que escreve para a 
CNN e The Wall Street Journal, publicou em sua conta na rede social Twitter⁴9 uma 
análise em que comenta sobre o fato de o filme tratar da servidão e usar como pro-
tagonista um homem branco, perdendo a chance de aprofundar uma camada de 
subtexto que já está lá, mas que poderia ressoar assuntos contemporâneos de 
racismo e violência policial, especialmente levando-se em conta que K é criado para 
ser um. Esse fato se encaixa na tendência de filmes de ficção científica e fantasia 
trabalharem metáforas e alegorias sobre a exclusão de minorias, sejam elas raciais, 
sejam sexuais e de gênero, ao mesmo tempo em que as excluem literalmente de seu 
protagonismo. 

 Villeneuve tenta esconder o racismo e a misoginia do discurso presente no 
filme desconstruindo a história do escolhido: por mais que Joi afirme e K acredite na 
sua especialidade, ela é desmentida no final, em uma tentativa de assegurar que o 
futuro pertencerá às mulheres. Acontece que não só essa reviravolta é bastante 
previsível, como não altera o fato de que o tempo de tela e a trajetória a ser acompa-
nhada pelo espectador ainda são do homem branco. As trajetórias das mulheres 
presentes giram em torno dos homens: elas se esforçam para preservar um sistema 
que a eles pertence e que os favorecem, basicamente não tendo desejos próprios.

 Blade Runner 2049 é de uma qualidade técnica que impressiona. As atuações 
são muito boas e a fotografia é linda: cada frame do filme pode ser capturado, 
impresso e emoldurado. Mas o tratamento conferido ao roteiro não é problemático 
apenas nos aspectos já levantados: ele cria um distanciamento e uma certa frieza 
entre espectador e protagonista que torna difícil se engajar com a história e criar 
conexão. Não há um fator humano que nos ligue aos acontecimentos, que se desen-
rolam sucessivamente sem grandes surpresas nem emoções. Os temas centrais do 
filme, sem dúvida, são interessantes e têm permeado o nosso imaginário coletivo, o 
que fica patente com a grande quantidade de filmes de ficção científica com os 
quais ele dialoga. Porém, nesses outros filmes em que são abordados, esses temas 
são discutidos de maneira mais interessante. Sua narrativa não ignora nem desme-
rece o legado daquela presente em Blade Runner: consegue ampliá-la, mas sem 
acrescentar algo de muito substancial, que faça diferença. No filme anterior, mane-
quins e bonecos rodeiam as replicantes destacando, em contraste, a humanidade 

49. Link para a postagem: https://twitter.com/originalspin/status/917164902271270913. Acesso em setembro 

de 2020.
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delas. Não deixa de ser irônico que uma obra que se proponha a discutir esse 
mesmo tema seja tão bonita, mas com tão pouco conteúdo e alma, cumprindo, sem 
querer, o papel de destacar a humanidade, ainda que falha, de seu antecessor.
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 “Que a força esteja com você”. Guerra nas Estrelas é um universo tão arraiga-
do no imaginário coletivo que, mais do que parte da cultura pop, a saga criada por 
George Lucas está inserida em nossas vidas. Por mais que nunca tenha se deparado 
com os filmes, livros, jogos ou revistas em quadrinhos, dificilmente alguém passará 
incólume pela frase que abre este texto, por nomes de personagens como Darth 
Vader, Luke Skywalker, Princesa Leia Organa, Han Solo, Rey, Kylo Ren ou Poe Dame-
ron – para não deixar de fora a novíssima geração. A história, talvez a melhor repre-
sentação audiovisual da chamada ‘jornada do herói’ – um modelo da narratologia 
estudado e difundido pelo mitólogo Joseph Campbell na obra O Herói de Mil Faces, 
aprimorado por Christopher Vogler em A Jornada do Escritor – é uma aventura 
espacia protagonizada por uma família um tanto disfuncional, os Skywalker. Fruto 
de sua época (os anos 1970), traz uma estética space rock como a de Barbarella ou 
a fase Ziggy Stardust de David Bowie. A franquia ganha em longevidade e passa 
pelos anos 1980, retorna no final dos anos 1990 e cobre até o presente momento 
nove filmes da saga principal, dois spin o¢s, uma série televisiva – que inaugura o 
serviço de streaming Disney +, duas séries de animação e um especial de natal, além 
de uma infinidade de livros, histórias em quadrinhos e produtos de licenciamento, 
um verdadeiro império do merchandising.

A saga épica dos Skywalker numa galáxia muito, muito distante inicia no episódio 
V, na chamada primeira trilogia, com o enredo que praticamente todo mundo 
conhece: Luke é um pobre rapaz que mora num planeta desértico e que, após 
encontrar o velho ermitão Ben Kenobi, descobre ser o ‘escolhido’, o próximo jedi – 
uma ordem milenar formada por guardiões que dominam a força para proteger o 
universo. Ele responde ao chamado e acaba embarcando numa jornada para salvar 
a princesa Leia Organa, aprisionada pelo sith (oposto de jedi, uma ordem que con-
trola o lado escuro da força) Darth Vader. Ele vai contar com o apoio do aventureiro 
Han Solo e de uma infinidade de personagens carismáticos como o wookie 
Chewbacca e os droids C3PO e R2D2.

Star Wars - A força que emana delas

Lorenna Montenegro



 Quase 15 anos após o fim dessa trilogia, que termina com o trio formado por 
Luke, Leia e Han Solo eliminando a ameaça sith, estabelecendo a nova república e 
vivendo felizes para sempre, surge a segunda trilogia, que reconta a vida do vilão 
Darth Vader e/ou Anakin Skywalker. An, concebido no ventre da mãe – uma espécie 
de virgem maria galáctica – seria o escolhido original, aquele que, segundo a profe-
cia jedi, enfim traria equilíbrio à força. O jovem, que vivia como escravo, foi resgata-
do e treinado por Qui Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi (o tio Ben, para Luke) e se apaixo-
nou ainda criança pela senadora Padmé Amidala.

 O que a princípio parece ser uma clássica história baseada em mitos tão anti-
gos quanto o tempo, indo da Grécia antiga às lendas arturianas, na verdade subver-
te algumas fórmulas se nos detivermos essencialmente na representação feminina 
em Guerra nas Estrelas a partir das duas (únicas) personagens femininas das 
primeiras trilogias – Padmé e Leia. Desde a apresentação elas são mostradas como 
bem mais do que o arquétipo que aparentemente representam: o da donzela em 
perigo. Na jornada do herói, como num clássico romance medieval, a donzela é um 
dos elementos mais importantes na narrativa, ajudando o protagonista a ‘cumprir o 
seu destino’, seja o colocando em confronto com os inimigos, o fazendo ultrapassar 
o limiar, se aproximar do objetivo e passar pela provação máxima. Leia pode não ser 
a escolhida como Luke o é – ou será que George Lucas naquela altura, já que o filme 
original se passa em 1977, não cogitaria Ben Kenobi treinar uma menina jedi? Fato é 
que, por serem gêmeos, tanto Luke quanto Leia manifestam a força para além do 
laço que psiquicamente os liga.

 O que muitos fandoms, os chamados grupos de fãs, confirmam é que Leia não 
buscou desenvolver o seu domínio da força enquanto que Luke, por razões que até 
ultrapassaram a sua própria vontade, teve que se submeter ao treinamento jedi 
para derrotar Vader e o Senador Palpatine. Essa escolha de forma alguma invalida 
a importância de Leia como a estrategista da aventura, aquela que elabora os 
planos de destruição da estrela da morte e depois comanda os rebeldes. Ainda que 
essa percepção sobre Leia tenha ficado um tanto difusa após a rocambolesca con-
clusão da saga Skywalker presente em Ascensão Skywalker (cortesia da inaptidão 
de J.J. Abrams e Chris Terrio como roteiristas), com passagens que mostram que ela 
teve sua formação jedi e abriu mão de seguir no caminho trilhado pelos homens de 
sua família para resguardar o futuro de seu filho, Ben, pedindo para Luke omitir o 
fato e esconder seu sabre de luz. Mas não vamos nos deter nisso e sim nas seme-
lhanças que Leia guarda com a avó. A função política que ela cumpre, sendo filha do 
senador Bail Organa e sempre tendo convivido em meio a conspirações políticas e o 
poder, é muito semelhante a de Amidala. A jovem, que se mistura às suas servas 
para não ser reconhecida, que se resguarda e sabe se proteger, cria um laço amoro-
so com Anakin e, sendo mais velha do que ele, a sua maturidade ajuda e muito o 
padawan –  aprendiz de jedi –  a compreender melhor o seu lugar naquela trama 

102



 Quase 15 anos após o fim dessa trilogia, que termina com o trio formado por 
Luke, Leia e Han Solo eliminando a ameaça sith, estabelecendo a nova república e 
vivendo felizes para sempre, surge a segunda trilogia, que reconta a vida do vilão 
Darth Vader e/ou Anakin Skywalker. An, concebido no ventre da mãe – uma espécie 
de virgem maria galáctica – seria o escolhido original, aquele que, segundo a profe-
cia jedi, enfim traria equilíbrio à força. O jovem, que vivia como escravo, foi resgata-
do e treinado por Qui Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi (o tio Ben, para Luke) e se apaixo-
nou ainda criança pela senadora Padmé Amidala.

 O que a princípio parece ser uma clássica história baseada em mitos tão anti-
gos quanto o tempo, indo da Grécia antiga às lendas arturianas, na verdade subver-
te algumas fórmulas se nos detivermos essencialmente na representação feminina 
em Guerra nas Estrelas a partir das duas (únicas) personagens femininas das 
primeiras trilogias – Padmé e Leia. Desde a apresentação elas são mostradas como 
bem mais do que o arquétipo que aparentemente representam: o da donzela em 
perigo. Na jornada do herói, como num clássico romance medieval, a donzela é um 
dos elementos mais importantes na narrativa, ajudando o protagonista a ‘cumprir o 
seu destino’, seja o colocando em confronto com os inimigos, o fazendo ultrapassar 
o limiar, se aproximar do objetivo e passar pela provação máxima. Leia pode não ser 
a escolhida como Luke o é – ou será que George Lucas naquela altura, já que o filme 
original se passa em 1977, não cogitaria Ben Kenobi treinar uma menina jedi? Fato é 
que, por serem gêmeos, tanto Luke quanto Leia manifestam a força para além do 
laço que psiquicamente os liga.

 O que muitos fandoms, os chamados grupos de fãs, confirmam é que Leia não 
buscou desenvolver o seu domínio da força enquanto que Luke, por razões que até 
ultrapassaram a sua própria vontade, teve que se submeter ao treinamento jedi 
para derrotar Vader e o Senador Palpatine. Essa escolha de forma alguma invalida 
a importância de Leia como a estrategista da aventura, aquela que elabora os 
planos de destruição da estrela da morte e depois comanda os rebeldes. Ainda que 
essa percepção sobre Leia tenha ficado um tanto difusa após a rocambolesca con-
clusão da saga Skywalker presente em Ascensão Skywalker (cortesia da inaptidão 
de J.J. Abrams e Chris Terrio como roteiristas), com passagens que mostram que ela 
teve sua formação jedi e abriu mão de seguir no caminho trilhado pelos homens de 
sua família para resguardar o futuro de seu filho, Ben, pedindo para Luke omitir o 
fato e esconder seu sabre de luz. Mas não vamos nos deter nisso e sim nas seme-
lhanças que Leia guarda com a avó. A função política que ela cumpre, sendo filha do 
senador Bail Organa e sempre tendo convivido em meio a conspirações políticas e o 
poder, é muito semelhante a de Amidala. A jovem, que se mistura às suas servas 
para não ser reconhecida, que se resguarda e sabe se proteger, cria um laço amoro-
so com Anakin e, sendo mais velha do que ele, a sua maturidade ajuda e muito o 
padawan –  aprendiz de jedi –  a compreender melhor o seu lugar naquela trama 

para derrubar o império. Padmé só se torna vulnerável quando engravida dos 
gêmeos Luke e Leia. O desgosto por ver o marido se descontrolar, deixar a ambição 
e o ódio falarem mais alto acaba selando o destino trágico da heroína.

 Tendo esse arcabouço e representações que tornam tanto Leia quanto 
Padmé mais do que coadjuvantes nas sagas jedi de Luke e Anakin é que a Disney 
resolveu atender ao clamor –  afinal, vivemos a terceira era feminista – e ter, final-
mente, uma protagonista feminina no O despertar da força, o sétimo episódio da 
franquia e que se passa após os eventos de O Retorno do Jedi. Nele somos apresen-
tados a Rey, uma catadora de materiais recicláveis que (também) vive em um plane-
ta inóspito e cujo arco de desenvolvimento é muito parecido com o do personagem 
de Luke. Mas, a exemplo do que teóricas feministas de cinema como Molly Haskell 
sugeriram enquanto um ‘contra cinema’ de resposta ao olhar hegemônico e mascu-
lino nos filmes, as inversões de papéis se locupletam quando os homens passam a 
ser os personagens de suporte à jornada da nova heroína, que ainda tem a possibili-
dade de interagir com Leia e com outras personagens mulheres, como Maz Kanata, 
a anciã que ilumina o caminho da menina. E mesmo que J. J. Abrams, o diretor de O 
despertar da força, declare que a franquia é um conto de fadas clássico onde prova-
velmente “haverá um castelo, uma princesa e um príncipe”, as mulheres do universo 
de Guerra nas Estrelas provaram, por todo o arco de suas personagens desenvolvi-
do – e que ainda há de ser, no caso de Rey – que são autossuficientes na força, não 
precisando de um interesse amoroso para serem indivíduos completos. Nem aqui, 
nem em Naboo, nem na lua. Isso – novamente – até Ascensão Skywalker, em que o 
forçoso par romântico da força trina entre Rey e Ben/Kylo Rey se concretiza com o 
sacrifício do anti-herói que dá a vida pela sua amada. Mas para manter a análise 
mais interessante, fiquemos com o arco coerente da personagem até Os últimos 
Jedi, quando é revelado que ela não tem filiações nobres, que não precisa de par 
romântico e que em realidade é uma heroína, ainda que acidental, uma inspiração 
para muitos miseráveis pelas galáxias e que busca libertar jovens crianças da servi-
dão da Primeira Ordem e do nepotismo de Kylo Ren.

 O mesmo senso de justiça e de busca por pertencimento alimenta a jornada 
de Jyn Erso, a protagonista de Rogue One, que, abandonada pelo pai e orfã de mãe, 
se torna um símbolo rebelde ao ousar desafiar o status quo da saga espacial, 
quando se coloca como peça fundamental que conectará o grupo de dissidentes a 
um importante contrabandista (Sam Guererra) – mentor da jovem mulher quando 
praticava pequenos roubos –, peça fundamental para os planos que envolvem atin-
gir de forma estratégica o Império que gera a curiosidade e lealdade do líder da ope-
ração, o oficial da inteligência Cassian Andor. Ela conquista o respeito de todos os 
homens e até do droide K-2SO que integram o grupo de ‘párias’ numa missão suici-
da para destruir os planos de criação da primeira estrela da morte, nunca se colo-
cando como um mero interesse amoroso ou side kick do herói. Toda a trama orbita 
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em torno dela e da dinâmica com o pai, Galen Erso, um cientista que trabalha para 
os vilões. Tudo que ele teve que abrir mão para garantir que ela seria mantida longe 
da mira do Império e como ela se forjou uma mulher autossuficiente, mas, ainda 
assim, cheia de traumas – que acabou conquistando a estima de Cassian. E, inclusi-
ve, para desespero dos fãs mais românticos ou que curtem os chamados ships, 
casais da ficção, ela não dá um beijo no mocinho antes de encontrar seu fim como 
aquela que reacendeu a chama da esperança. Existe um abraço existencial que é 
muito mais coerente no meio da extinção e nem por isso menos comovente.

 Voltando para a primeira das mulheres da força na saga espacial é interes-
sante observar a simbiose entre a personagem e a atriz, Carrie Fisher, ela própria 
filha da realeza do show business – a mãe, a atriz Debbie Reynolds, e o pai, o cantor 
Eddie Fisher –, que tinha pouco mais de 2 anos de vida quando os pais se divorcia-
ram, que cresceu em Hollywood, e que aos 21, quando foi selecionada para viver a 
princesa Leia Organa –, ela inclusive escreveria uma autobiografia, Lembranças de 
Hollywood, contando da difícil convivência com a mãe, do vício em álcool e barbitú-
ricos, além dos casos extraconjugais – já era meio dona de si. Quando vestiu o biquí-
ni de escrava do asqueroso gangster Jabba The Hut em O retorno de Jedi, Leia/Car-
rie já habitava os sonhos de todos os nerds do mundo. Por tudo, as frases icônicas 
ditas pela princesa (como no primeiro filme, quando ela está presa com Luke e Han 
e dirige a palavra ao pirata do espaço: “Alguém vai ter que tomar a iniciativa de nos 
tirar daqui, não?” antes de armar um plano de fuga) e a atitude desafiadora foram 
cada vez mais distanciando a mocinha do arquétipo da donzela em perigo. O amor-
-próprio das mulheres ao logo da jornada cinematográfica de Guerra nas Estrelas, 
especialmente o de Leia, é uma lição beauvoirana – e talvez não por coincidência, a 
imagem dela esteja tão atrelada à mítica do próprio movimento feminista, que a 
coloca como um ícone importante refrator da capacidade ilimitada da mulher. Pois, 
como em uma famosa citação da filósofa francesa Simone de Beauvoir, Leia (Carrie 
Fisher) se afirmou, aprendeu a não fugir de si mesma e a amar-se em sua força, na 
sua capacidade de ser o que quisesse sem dever nada a ninguém. De diplomata a 
comandante dos rebeldes, ela trilhou um caminho diferente do próprio irmão e do 
pai de seu filho – ambos confusos e em constante conflito consigo próprios –, 
encontrando um propósito como a General da Resistência, a portadora da esperan-
ça e da própria renovação da vida. Como a mãe natureza cujo gozo primordial origi-
na o universo, ela se uniu ao cosmos e se tornou uma com a força – emanando para 
sempre.

104



em torno dela e da dinâmica com o pai, Galen Erso, um cientista que trabalha para 
os vilões. Tudo que ele teve que abrir mão para garantir que ela seria mantida longe 
da mira do Império e como ela se forjou uma mulher autossuficiente, mas, ainda 
assim, cheia de traumas – que acabou conquistando a estima de Cassian. E, inclusi-
ve, para desespero dos fãs mais românticos ou que curtem os chamados ships, 
casais da ficção, ela não dá um beijo no mocinho antes de encontrar seu fim como 
aquela que reacendeu a chama da esperança. Existe um abraço existencial que é 
muito mais coerente no meio da extinção e nem por isso menos comovente.

 Voltando para a primeira das mulheres da força na saga espacial é interes-
sante observar a simbiose entre a personagem e a atriz, Carrie Fisher, ela própria 
filha da realeza do show business – a mãe, a atriz Debbie Reynolds, e o pai, o cantor 
Eddie Fisher –, que tinha pouco mais de 2 anos de vida quando os pais se divorcia-
ram, que cresceu em Hollywood, e que aos 21, quando foi selecionada para viver a 
princesa Leia Organa –, ela inclusive escreveria uma autobiografia, Lembranças de 
Hollywood, contando da difícil convivência com a mãe, do vício em álcool e barbitú-
ricos, além dos casos extraconjugais – já era meio dona de si. Quando vestiu o biquí-
ni de escrava do asqueroso gangster Jabba The Hut em O retorno de Jedi, Leia/Car-
rie já habitava os sonhos de todos os nerds do mundo. Por tudo, as frases icônicas 
ditas pela princesa (como no primeiro filme, quando ela está presa com Luke e Han 
e dirige a palavra ao pirata do espaço: “Alguém vai ter que tomar a iniciativa de nos 
tirar daqui, não?” antes de armar um plano de fuga) e a atitude desafiadora foram 
cada vez mais distanciando a mocinha do arquétipo da donzela em perigo. O amor-
-próprio das mulheres ao logo da jornada cinematográfica de Guerra nas Estrelas, 
especialmente o de Leia, é uma lição beauvoirana – e talvez não por coincidência, a 
imagem dela esteja tão atrelada à mítica do próprio movimento feminista, que a 
coloca como um ícone importante refrator da capacidade ilimitada da mulher. Pois, 
como em uma famosa citação da filósofa francesa Simone de Beauvoir, Leia (Carrie 
Fisher) se afirmou, aprendeu a não fugir de si mesma e a amar-se em sua força, na 
sua capacidade de ser o que quisesse sem dever nada a ninguém. De diplomata a 
comandante dos rebeldes, ela trilhou um caminho diferente do próprio irmão e do 
pai de seu filho – ambos confusos e em constante conflito consigo próprios –, 
encontrando um propósito como a General da Resistência, a portadora da esperan-
ça e da própria renovação da vida. Como a mãe natureza cujo gozo primordial origi-
na o universo, ela se uniu ao cosmos e se tornou uma com a força – emanando para 
sempre.

105

 Dirigido pela cineasta, artista plástica e diretora de arte Renata Pinheiro, na 
época de seu lançamento, o filme Amor, plástico e barulho (2013) despontou como 
um exemplar notável de uma cena, que segue hoje crescente e fértil, de cinema feito 
por mulheres do Nordeste. Para além do fato de ser o primeiro longa de ficção dirigi-
do por uma nordestina, o filme lança uma mirada interessante para uma realidade 
muito invisibilizada, não apenas pela cinematografia brasileira, mas, fundamental-
mente, pela própria sociedade. Ante a minha própria vivência como mulher negra 
periférica e cantora, minha identificação com as protagonistas foi inevitável. Inspi-
rada por leituras feministas decoloniais, e partindo de uma relação entre diegese e 
experiência pessoal, proponho as reflexões a seguir sobre o modo como as perso-
nagens cantoras periféricas estão representadas no filme.

 Quando dirige Amor, plástico e barulho, Renata Pinheiro já traz consigo a 
experiência como diretora de arte em alguns filmes brasileiros que alcançaram bas-
tante destaque, a exemplo de Febre do rato (2011), Amarelo manga (2002) e Baixio 
das bestas (2006), do diretor recifense Cláudio Assis. Em entrevista ao programa 
Metrópolis (TV Cultura), Renata declara que sua motivação para a escolha do tema 
que abordaria em seu filme veio da observação do movimento brega recifense, 
gênero musical muito consumido e que possui um público bastante grande, espe-
cialmente na periferia. O recorte “periferia” fica subentendido quando, na entrevista, 
a diretora amplia o alcance da música brega para o âmbito nacional, ao relatar que 
em suas viagens pelo Brasil percebeu que “nos lugares mais escondidos é onde tá a 
música brega”.

 Assim, ela declara que o que chamou sua atenção foi a característica genuína 
e espontânea do fenômeno enquanto movimento cultural brasileiro, a resistência no 
que se refere ao fator econômico, visto que, muito embora seja um mercado poten-
te, ainda é precário. Mas essa precariedade relacionada ao mercado musical é 
ladeada, no filme, pela situação social de Recife, a exemplo da sequência onde são 
mostradas as margens do rio como forma de expor os dois lados da realidade social 

A representação de cantoras periféricas 
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da cidade: numa margem, pobreza e decadência, enquanto um jacaré nada em 
meio ao lixo, e do outro, a cidade padronizada, como reflexo da especulação imobili-
ária, lotada de prédios, que mais se assemelha a uma maquete, tamanha a polidez 
da imagem. 

 A narrativa de Amor, plástico e barulho apresenta o cotidiano de duas mulhe-
res, Jaqueline e Shelly (a primeira é cantora e a segunda, uma dançarina que sonha 
em se tornar cantora), ambas periféricas, tipos sociais bastante comuns desse 
extrato da sociedade, e as apresenta sem amenidades. Interpretada pela atriz 
Maeve Jinkings, Jaqueline Carvalho é cantora da banda “Amor com Veneno”, do 
cenário brega recifense, e possui um relacionamento de dois anos com Allan, que 
também é cantor. A personagem vive a crise de ter doado a vida e a juventude à pro-
fissão de cantora, o que inclui ficar longe da filha, que é educada pela sua mãe, e, no 
entanto, não ter obtido o sucesso esperado. Com a chegada de Shelly, para compor 
o corpo de balé da banda, uma rivalidade começa a ser alimentada entre elas. 
Shelly parece personificar aquilo que Jaqueline teve um dia: a juventude, e as possi-
bilidades trazidas por ela. Sua carreira artística se resume às apresentações corri-
queiras em espaços improvisados que mais parecem abandonados de tão deca-
dentes. Diante do declínio de sua carreira, Jaqueline parece revisitar sua trajetória 
ao observar a jovem Shelly, rememorando o tempo em que as noites perdidas nos 
palcos não lhe roubavam os sonhos, o brilho no olhar nem o viço da pele. 

 Shelly, interpretada pela atriz Nash Laila, é uma jovem dançarina da banda 
“Amor com Veneno”, cujo sonho é se tornar uma cantora de sucesso. Inexperiente, 
ela utiliza toda espécie de subterfúgio para alcançar a tão sonhada visibilidade 
artística, mas sem sucesso. Um exemplo disso foi o vídeo caseiro de fotomontagens 
grotescas e frases motivadoras, feito pelo namorado, o dj Rodrigo Perigo, apenas 
como um meio de ludibriar a jovem sonhadora, que se deixa levar pela homenagem 
tosca. Seu despreparo também lhe trouxe danos, como a perda da apresentação 
num programa de televisão, em virtude de queimaduras ocasionadas pela longa 
exposição do corpo ao sol, tendo a pele untada com um preparado caseiro. Sua 
integração ao grupo artístico é o gatilho para o surgimento da rivalidade com 
Jaqueline, que acontece no campo profissional e amoroso. Se, por um lado, Shelly 
personifica a juventude que Jaqueline teve um dia, por outro, a jovem dançarina 
almeja a visibilidade que Jaqueline ainda possui. 

 A história traz ainda o jovem cantor Allan, que possui um relacionamento com 
Jaqueline há dois anos. Durante o desenrolar da história, ele transita pelas vidas de 
ambas as personagens até quando lhe é oportuno, ou seja, tira proveito e, quando 
não há mais benefícios, sai sem nenhum prejuízo, de nenhuma natureza. Diante da 
humilhação sofrida por Jaqueline, ao passo que foi excluída da reunião pelo empre-
sário, sendo que foi ela mesma quem promoveu o encontro, não houve por parte 
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da cidade: numa margem, pobreza e decadência, enquanto um jacaré nada em 
meio ao lixo, e do outro, a cidade padronizada, como reflexo da especulação imobili-
ária, lotada de prédios, que mais se assemelha a uma maquete, tamanha a polidez 
da imagem. 

 A narrativa de Amor, plástico e barulho apresenta o cotidiano de duas mulhe-
res, Jaqueline e Shelly (a primeira é cantora e a segunda, uma dançarina que sonha 
em se tornar cantora), ambas periféricas, tipos sociais bastante comuns desse 
extrato da sociedade, e as apresenta sem amenidades. Interpretada pela atriz 
Maeve Jinkings, Jaqueline Carvalho é cantora da banda “Amor com Veneno”, do 
cenário brega recifense, e possui um relacionamento de dois anos com Allan, que 
também é cantor. A personagem vive a crise de ter doado a vida e a juventude à pro-
fissão de cantora, o que inclui ficar longe da filha, que é educada pela sua mãe, e, no 
entanto, não ter obtido o sucesso esperado. Com a chegada de Shelly, para compor 
o corpo de balé da banda, uma rivalidade começa a ser alimentada entre elas. 
Shelly parece personificar aquilo que Jaqueline teve um dia: a juventude, e as possi-
bilidades trazidas por ela. Sua carreira artística se resume às apresentações corri-
queiras em espaços improvisados que mais parecem abandonados de tão deca-
dentes. Diante do declínio de sua carreira, Jaqueline parece revisitar sua trajetória 
ao observar a jovem Shelly, rememorando o tempo em que as noites perdidas nos 
palcos não lhe roubavam os sonhos, o brilho no olhar nem o viço da pele. 

 Shelly, interpretada pela atriz Nash Laila, é uma jovem dançarina da banda 
“Amor com Veneno”, cujo sonho é se tornar uma cantora de sucesso. Inexperiente, 
ela utiliza toda espécie de subterfúgio para alcançar a tão sonhada visibilidade 
artística, mas sem sucesso. Um exemplo disso foi o vídeo caseiro de fotomontagens 
grotescas e frases motivadoras, feito pelo namorado, o dj Rodrigo Perigo, apenas 
como um meio de ludibriar a jovem sonhadora, que se deixa levar pela homenagem 
tosca. Seu despreparo também lhe trouxe danos, como a perda da apresentação 
num programa de televisão, em virtude de queimaduras ocasionadas pela longa 
exposição do corpo ao sol, tendo a pele untada com um preparado caseiro. Sua 
integração ao grupo artístico é o gatilho para o surgimento da rivalidade com 
Jaqueline, que acontece no campo profissional e amoroso. Se, por um lado, Shelly 
personifica a juventude que Jaqueline teve um dia, por outro, a jovem dançarina 
almeja a visibilidade que Jaqueline ainda possui. 

 A história traz ainda o jovem cantor Allan, que possui um relacionamento com 
Jaqueline há dois anos. Durante o desenrolar da história, ele transita pelas vidas de 
ambas as personagens até quando lhe é oportuno, ou seja, tira proveito e, quando 
não há mais benefícios, sai sem nenhum prejuízo, de nenhuma natureza. Diante da 
humilhação sofrida por Jaqueline, ao passo que foi excluída da reunião pelo empre-
sário, sendo que foi ela mesma quem promoveu o encontro, não houve por parte 

dele nenhuma recíproca, e seu silêncio conivente deixou claro que sua prioridade 
era defender seus próprios interesses a qualquer preço. Na vida de Shelly, a passa-
gem foi meteórica, e sem maiores conflitos. Bonita e inexperiente, tornou-se presa 
fácil do jovem galanteador, e iludida por ter se tornado a musa (que outrora foi 
Jaqueline) do seu mais novo sucesso, “Bye, bye amor”, que na verdade é inspirada no 
triângulo amoroso: o término com Jaqueline e a noite de amor com Shelly, sua nova 
musa.

 Logo no início do filme nos deparamos, talvez, com a cena mais emblemática 
da narrativa e sobretudo em relação às discussões suscitadas acerca das hierar-
quias opressivas e o lugar de subalternidade imposto às mulheres discutido por 
Spivak (1995). É noite de show para Allan, no qual Jaqueline fará uma participação. 
Após o show, está marcada uma reunião de negócios, articulada por Jaqueline, com 
a intenção de promover o encontro entre o amado e seu próprio empresário, que 
apresentou interesse na carreira do jovem cantor. Mas o que ela jamais poderia 
imaginar, é que, ainda assim, sua presença seria considerada irrelevante e descar-
tada de forma tão abrupta. 

 Encerrado o show, Jaqueline chega à mesa com postura de anfitriã, onde já 
estão sentados o empresário e o coreógrafo da banda. Allan se assenta e quando 
ela tenta pegar a cadeira, o empresário se antecipa, segura a mão dela e, sem hesi-
tar, dispara: “querida, por favor, a gente precisa resolver negócio aqui...dá um puli-
nho ali no bar? Fica ali por enquanto, fica meu amor...vai lá...tá legal? ”. Nesse instan-
te, o coreógrafo aproveita para se ausentar da mesa, e Jaqueline tenta replicar, mas 
sem sucesso. Visivelmente abatida, não vê alternativa e segue em direção ao bar. 

 Esse trecho da narrativa nos dá a clara noção sobre os lugares que podem ser 
ocupados pelos personagens. O fato do empresário não ter permitido sequer que 
Jaqueline sentasse à mesa deve ser visto como um demarcador da lógica colonial, 
cuja hierarquia determina o acesso aos espaços, que por sua vez define quem per-
tence ou não a eles. Assim, Jaqueline aparece na narrativa confinada ao espaço de 
subalternidade discutido por Spivak (1995), tão ausente como sujeito quanto a viúva 
indiana imolada na pira funerária do marido recém-falecido. Ela compreende a ideia 
de sujeito a partir dos conceitos trazidos por hooks (1989, apud KILOMBA, 2019, p. 
28), que entende como “sujeito” aquele que “tem o direito de definir suas próprias 
realidades, estabelecer suas próprias identidades, de nomear suas histórias”. Já 
como objetos, a criação da nossa identidade ficaria a cargo de outros, e nossa his-
tória “designada somente de maneiras que definem (nossa) relação com aqueles 
que são sujeitos”. 

Outro aspecto importante nesse cenário é a fala, não no sentido de articular pala-
vras, mas referente à “dificuldade de falar em regimes opressivos como o colonialis-
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mo e o racismo”, conforme defende Spivak (1995, p. 47). Jaqueline tenta esboçar 
uma reação, mas suas palavras não surtem qualquer efeito, o que fortalece o ponto 
de vista de que o ato da fala é uma negociação entre quem fala e quem escuta e 
ouve, que, por sua vez, funciona como uma autorização em relação a quem fala. 
Nesta perspectiva, o ambiente em que Jaqueline está inserida já possui aqueles cujo 
lugar de poder e autoridade é assegurado: os homens. Assim, já que sua voz não 
possui relevância ao ponto de ser ouvida, Jaqueline se torna a que não “pertence”, e 
é colocada à margem, que, segundo hooks (1990), estar nesse espaço “é ser parte do 
todo, mas fora do corpo principal”. Além disso, hooks alerta para a importância de 
reconhecer que nesse espaço periférico incidem forças que atuam em duplo senti-
do, ou seja, a margem deve ser vista, tanto como um local de opressão quanto de 
resistência.

 Por fim, diante dos diversos atravessamentos, e da rivalidade que nada adian-
ta, as personagens Jaqueline e Shelly terminam em pé de igualdade. Shelly e Allan 
se envolvem afetivamente, o que inspira o jovem cantor em sua nova composição. O 
cantor utiliza os versos da canção para sacramentar o término da relação com 
Jaqueline, ao distribuir elogios à nova musa Shelly. A separação atinge Jaqueline em 
cheio, que funciona como um duplo golpe ao sentir-se descartada como mulher e 
profissional. Iludida pelo título de musa da canção de Allan, Shelly se submete à cha-
cota de um apresentador no programa “Brega Show”, que na ocasião insinua que 
suas madeixas se assemelham às cerdas de uma vassoura por estarem desgasta-
das em decorrência da tintura barata. Enfim, ela começa a compreender o motivo 
do desabafo que Jaqueline fizera anteriormente sobre o caráter efêmero das rela-
ções e do sucesso, quando certa noite tenta aproximar-se de Allan e ele a recebe 
friamente, ladeado da sua nova musa, cuja carreira segue de vento em polpa.

 O filme oferece um recorte bastante verossímil em relação a uma realidade 
conhecida por mim e que até então não parecia haver outros filmes que discutissem 
o protagonismo das cantoras periféricas, motivação que ganhou ainda mais força 
em virtude das observações sobre as vivências da minha irmã, cantora do cenário 
sergipano há quase 30 anos, sendo que cerca de 20 destes foram dedicados à 
banda Calcinha Preta, na qual atua até hoje. Partindo da perspectiva feminista 
decolonial, apesar do foco da análise voltar-se para o modo como são construídas 
as posições de sujeito das personagens, como também a forma como as problemá-
ticas são trazidas à tona, foram observadas, ainda, algumas curiosidades na se-
quência em que as personagens estão localizadas na praia.

 É fato que dentre os principais aspectos do filme está o caráter antropomórfi-
co que, conforme identifica Mulvey (1991) no cinema hollywoodiano, permeia toda a 
narrativa dirigindo “a atenção para a forma humana” (p. 442), tanto em relação aos 
personagens quanto às demais movimentações do entorno, haja vista que a música 
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mo e o racismo”, conforme defende Spivak (1995, p. 47). Jaqueline tenta esboçar 
uma reação, mas suas palavras não surtem qualquer efeito, o que fortalece o ponto 
de vista de que o ato da fala é uma negociação entre quem fala e quem escuta e 
ouve, que, por sua vez, funciona como uma autorização em relação a quem fala. 
Nesta perspectiva, o ambiente em que Jaqueline está inserida já possui aqueles cujo 
lugar de poder e autoridade é assegurado: os homens. Assim, já que sua voz não 
possui relevância ao ponto de ser ouvida, Jaqueline se torna a que não “pertence”, e 
é colocada à margem, que, segundo hooks (1990), estar nesse espaço “é ser parte do 
todo, mas fora do corpo principal”. Além disso, hooks alerta para a importância de 
reconhecer que nesse espaço periférico incidem forças que atuam em duplo senti-
do, ou seja, a margem deve ser vista, tanto como um local de opressão quanto de 
resistência.

 Por fim, diante dos diversos atravessamentos, e da rivalidade que nada adian-
ta, as personagens Jaqueline e Shelly terminam em pé de igualdade. Shelly e Allan 
se envolvem afetivamente, o que inspira o jovem cantor em sua nova composição. O 
cantor utiliza os versos da canção para sacramentar o término da relação com 
Jaqueline, ao distribuir elogios à nova musa Shelly. A separação atinge Jaqueline em 
cheio, que funciona como um duplo golpe ao sentir-se descartada como mulher e 
profissional. Iludida pelo título de musa da canção de Allan, Shelly se submete à cha-
cota de um apresentador no programa “Brega Show”, que na ocasião insinua que 
suas madeixas se assemelham às cerdas de uma vassoura por estarem desgasta-
das em decorrência da tintura barata. Enfim, ela começa a compreender o motivo 
do desabafo que Jaqueline fizera anteriormente sobre o caráter efêmero das rela-
ções e do sucesso, quando certa noite tenta aproximar-se de Allan e ele a recebe 
friamente, ladeado da sua nova musa, cuja carreira segue de vento em polpa.

 O filme oferece um recorte bastante verossímil em relação a uma realidade 
conhecida por mim e que até então não parecia haver outros filmes que discutissem 
o protagonismo das cantoras periféricas, motivação que ganhou ainda mais força 
em virtude das observações sobre as vivências da minha irmã, cantora do cenário 
sergipano há quase 30 anos, sendo que cerca de 20 destes foram dedicados à 
banda Calcinha Preta, na qual atua até hoje. Partindo da perspectiva feminista 
decolonial, apesar do foco da análise voltar-se para o modo como são construídas 
as posições de sujeito das personagens, como também a forma como as problemá-
ticas são trazidas à tona, foram observadas, ainda, algumas curiosidades na se-
quência em que as personagens estão localizadas na praia.

 É fato que dentre os principais aspectos do filme está o caráter antropomórfi-
co que, conforme identifica Mulvey (1991) no cinema hollywoodiano, permeia toda a 
narrativa dirigindo “a atenção para a forma humana” (p. 442), tanto em relação aos 
personagens quanto às demais movimentações do entorno, haja vista que a música 

é um dos temas centrais, e embala tanto a narrativa quanto os corpos nas noites 
dançantes de baile, ao som de muita música brega. Para além disso, os corpos femi-
ninos estão sempre em destaque, desde pequenos detalhes, como a cor das unhas 
pintadas com cores chamativas, passando pelos cuidados com cabelo, maquia-
gem, e a beleza das curvas sempre salientadas por roupas justas, decotadas, que 
funcionam como “armadilhas”, induzindo o espectador a confundir tais cenas com 
momentos de contemplação erótica. Esse aspecto recebe destaque, ainda, na 
sequência em que a personagem Shelly encontra-se nua, deitada de bruços, e seu 
corpo é coberto por uma toalha que possui uma imagem de nudez feminina (um 
corpo de mulher coberto pela figura de um nu feminino).

Figura 5 - Shelly do filme  Amor, plástico e barulho

 Assim, os trechos em questão, associados às escolhas estéticas, ao expor as 
personagens dessa forma, na verdade, configuram-se numa tentativa de provoca-
ção, jogando com os sentidos do espectador ao evocar um regime de visibilidade, 
que refere-se ao modo como em geral a sociedade enxerga tais mulheres, que por 
sua vez, acabam por encarnar a objetificação que lhes é imposta. A cineasta Renata 
Pinheiro, em sentido inverso à escopofilia tão comumente incentivada pelas diver-
sas mídias, incluindo o cinema, provoca quem olha, propondo uma crítica ao modo 
como as mulheres são apresentadas de forma geral, que nada mais é do que o refle-
xo da objetificação feminina, social e largamente difundida, bem como naturaliza-
da. Assim, a cineasta constrói uma emulação da realidade social ao lançar mão da 
estratégia de reproduzir uma imagem feminina já massificada.
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 Para as novas gerações, o nome de Norma Bengell pouco significa. Quem 
visse aquela velha senhora, solitária, reclusa, sentada em sua cadeira de rodas 
diante de sua pequena televisão – um dos poucos objetos a ocupar o grande espaço 
vazio de sua casa na zona Sul do Rio de Janeiro –, jamais poderia imaginar tratar-se 
da mulher que outrora encantou o mundo com seu andar debochado, olhar enigmá-
tico e sensualidade inerente.

 Percorrer a trajetória de Norma Bengell não é tarefa fácil: há que se falar da 
atriz, fabulosa, rosto-símbolo da glória do cinema mundial; e há que se falar da 
mulher, cuja vida, despindo-se das trivialidades cotidianas, adquire dimensões trá-
gicas tal e qual o mais impactante dos enredos cinematográficos – do gozo da fama 
à experiência, em seus anos derradeiros, do abandono e da ruína material; há que 
se falar da mulher Norma Bengell, romântica, visionária, provocadora.

 Tarefa difícil, também, é abarcar em um único artigo sua extensa obra, cons-
truída ao longo de cinco décadas. De manequim da Casa Canadá – a luxuosa 
Maison brasileira que trouxe em seu time de modelos outras futuras atrizes como 
Ilka Soares e Odete Lara – Norma Aparecida Almeida Pinto Guimarães d’Áurea Ben-
gell iniciou a vida nas noites cariocas como vedete na boate Night and Day, sendo 
descoberta pelo produtor Carlos Machado. Em 1959 brindou as telas do cinema 
pela primeira vez: o filme era O homem de Sputnik, chanchada de Carlos Manga 
estrelada por Oscarito, na qual a estreante de 23 anos satiriza Brigitte Bardot. O 
público e o universo cinematográfico renderam-se ao charme e beleza da jovem 
estrela.

50. Uma versão deste texto, em português e inglês, foi publicada na revista The World of Apu. Disponível em: 

<http://theworldofapu.com/norma-bengell-musa-do-cinema-brasileiro-personificou -as-transformacoes-

-da-mulher-no-seculo-20>.

Norma Bengell: a atriz que personificou 
as transformações da mulher 

no século 2050 
Rafaella Britto



Uma atriz de vanguarda

 Em seguida, Norma atuou em filmes de menor destaque, como Conceição 
(1960) e Mulheres e milhões (1961), até estrelar aquele que a consagraria, precoce e 
definitivamente, como a grande sex symbol e polemista do cinema nacional: Os 
cafajestes (1962), de Ruy Guerra. Marco do Cinema Novo, Os Cafajestes traz Norma 
Bengell no primeiro nu frontal do cinema brasileiro.

 
 O filme percorre os caminhos sem rumo de dois bom vivants, Vavá (Daniel 

Filho) e Jandir (Jece Valadão), que pretendem ganhar dinheiro vendendo imagens 
eróticas de Leda (Bengell). Na famosa sequência, Leda corre pela praia enquanto a 
câmera gira em torno de seu corpo, captando sua tortura e humilhação, e revelando 
sua posição de vulnerabilidade diante da força masculina. No segundo momento da 
obra, porém, os papéis de dominação se invertem, e é a mulher quem, no jogo eróti-
co, revela a fragilidade e a impotência de seus algozes. Indicado ao Urso de Ouro no 
Festival de Berlim, Os cafajestes foi perseguido e proibido pelos órgãos de censura 
do regime militar, e fez de Norma Bengell a inimiga número um das ligas conserva-
doras. O filme já demonstrava uma característica particular que marcaria a trajetó-
ria da atriz: a escolha por papéis de força e protagonismo, na contramão da mulher 
objetificada e coadjuvante – sendo comparada a atrizes estrangeiras como Jeanne 
Moreau e Melina Mercouri. “Apesar de ainda inconsciente, eu não era uma mulher 
como as outras, moldada para ser objeto,” escreveu em sua autobiografia, lançada 
postumamente em 2015 pela NVersos Editora.

 Tal escolha revelou-se em papéis posteriores como o da prostituta Marli na 
obra-prima de Anselmo Duarte, O pagador de promessas (1962), filme vencedor da 
Palma de Ouro em Cannes que abriu-lhe as portas para uma bem-sucedida carreira 
no cinema mundial. Na Europa, Norma Bengell viveu o auge do estrelato em filmes 
como Mafioso (1962), de Alberto Lattuada – nome subestimado do neorrealismo; e o 
clássico da ficção científica Planet of the vampires (1965), do mestre do horror italia-
no Mario Bava, obra responsável por influenciar Ridley Scott e seu famoso Alien. Foi 
dirigida por Sergio Corbucci no spaghetti western Os cruéis (1967), com Joseph 
Cotten; por Fabrizio Taglioni (La ballata dei mariti, 1963) e Giuliano Montaldo (Uma 
bela grinta, 1965). “Eu me considero, sem nenhum esnobismo, uma atriz de vanguar-
da,” disse.

As mulheres em Normal Bengell

 A mulher Norma Bengell – autêntica, transgressora, libertária – jamais limi-
tou-se às convenções. Suas escolhas e atitudes refletiram as mudanças no com-
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Uma atriz de vanguarda

 Em seguida, Norma atuou em filmes de menor destaque, como Conceição 
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Festival de Berlim, Os cafajestes foi perseguido e proibido pelos órgãos de censura 
do regime militar, e fez de Norma Bengell a inimiga número um das ligas conserva-
doras. O filme já demonstrava uma característica particular que marcaria a trajetó-
ria da atriz: a escolha por papéis de força e protagonismo, na contramão da mulher 
objetificada e coadjuvante – sendo comparada a atrizes estrangeiras como Jeanne 
Moreau e Melina Mercouri. “Apesar de ainda inconsciente, eu não era uma mulher 
como as outras, moldada para ser objeto,” escreveu em sua autobiografia, lançada 
postumamente em 2015 pela NVersos Editora.

 Tal escolha revelou-se em papéis posteriores como o da prostituta Marli na 
obra-prima de Anselmo Duarte, O pagador de promessas (1962), filme vencedor da 
Palma de Ouro em Cannes que abriu-lhe as portas para uma bem-sucedida carreira 
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Cotten; por Fabrizio Taglioni (La ballata dei mariti, 1963) e Giuliano Montaldo (Uma 
bela grinta, 1965). “Eu me considero, sem nenhum esnobismo, uma atriz de vanguar-
da,” disse.

As mulheres em Normal Bengell

 A mulher Norma Bengell – autêntica, transgressora, libertária – jamais limi-
tou-se às convenções. Suas escolhas e atitudes refletiram as mudanças no com-

portamento sexual feminino durante a segunda metade do século 20: já nos primei-
ros anos da década de 1960, a atriz escandalizou a Igreja Católica ao defender 
publicamente a utilização da pílula anticoncepcional e afirmava ter realizado, ao 
longo de sua vida, dezesseis abortos. “Na verdade foi um só, mas eu falo dezesseis 
pra provocar”, confessou em entrevista a Antônio Abujamra. Despudorada e sem 
papas na língua, para ela, “o artista tem que se expor, e por isso ele escolheu uma 
profissão acima do bem e do mal.” 

 Em 1977, Norma, que era também cantora, lançou seu quarto álbum de estú-
dio, intitulado Norma Canta Mulheres, no qual interpretava canções compostas 
exclusivamente por mulheres. “Os homens falam uma linguagem muito diferente da 
nossa,” disse ela. “Se os homens são reprimidos e oprimidos, as mulheres também 
são, só que em dobro. Isso leva a uma forma de expressão diferente, e no momento 
em que as mulheres assumirem isso, pode até surgir uma nova cultura.”

 Bengell recusou a proposta de casamento de Alain Delon (segundo ela, ele a 
teria violentado após o término do relacionamento) para viver ao lado de sua grande 
paixão: o ator italiano Gabriele Tinti, com quem contracenou em Noite vazia (1964), 
charmoso drama existencial de Walter Hugo Khouri, com Odete Lara e Mário Ben-
venutti. A união, entretanto, durou pouco, e a separação foi a razão pela qual Norma 
deixou a Itália para retornar ao Brasil.

“A Itália era muito pequena para nós dois”

 De sua lista de amantes, fazem parte o diretor Anselmo Duarte e o rock star 
Mick Jagger – seu parceiro de cena em Running out of luck (1987), filme pouco 
conhecido gravado durante uma das passagens do Rolling Stone pelo Rio de Janei-
ro.

 É na década de 1970 que Norma Bengell estabelece-se como atriz de poten-
cial dramático em A casa assassinada (1971), de Paulo César Saraceni. Nesta adap-
tação da obra literária homônima de Lúcio Cardoso, Bengell é Nina, mulher que des-
perta os desejos sexuais reprimidos de uma tradicional família aristocrática em 
ruína financeira e moral. Trancafiado em um dos quartos da residência da família, 
vive o cunhado homossexual Timóteo (o ator Carlos Kroeber em uma das mais estu-
pendas interpretações do cinema brasileiro). Repudiados, como pragas do Egito, 
Nina e Timóteo encontram, um no outro, a salvação. O filme deu a Norma o Troféu 
APCA de Melhor Atriz em 1971. No mesmo ano, a atriz, que oferecia ajuda a militan-
tes e perseguidos políticos, foi presa e interrogada pelo DOI-CODI. Acusada de “sub-
versão da classe teatral,” exilou-se na França, onde realizou filmes de vanguarda 
como Les soleils de I’lle de pâques (1972), de Pierre Kast.
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 Em 1978 estrelou Mar de rosas, “comédia maluca” de tom feminista dirigida 
por Ana Carolina, na qual interpreta uma mãe decadente e esposa cansada do 
patriarcado. Em 1980 realizou A idade da terra, delírio cinematográfico de Glauber 
Rocha. Naquela mesma época, aventurou-se em seu mais ambicioso projeto: estar 
atrás das câmeras. A ideia era trazer à luz a história de Pagu, poetisa, musa do mo-
dernismo e a primeira mulher presa por razões políticas no Brasil. O processo de 
produção, contudo, foi problemático, e Norma atribuía a dificuldade de verbas ao 
machismo dos burocratas da Embrafilme. Eternamente Pagu, estrelado por Carla 
Camurati, Ester Góes e Antônio Fagundes, primeiro longa de Norma Bengell como 
diretora, foi lançado em 1987.

 Seu segundo longa-metragem, O Guarani (1996), adaptação da obra de José 
de Alencar, representa o declínio de sua carreira: segundo denúncia publicada pela 
revista Veja, Norma Bengell teria adquirido um imóvel milionário com dinheiro cap-
tado pelo Ministério da Cultura para a realização da obra. Falsamente acusada de 
lavagem de dinheiro, evasão de divisas e apropriação indébita, aos 78 anos, Norma 
Bengell encerrou seus dias paralítica – após sofrer duas quedas em sua residência 
–, desempregada e endividada, lutando, diariamente, contra o medo da maior das 
mortes: o esquecimento.

 Em entrevista à Globo concedida na década de 1980, a atriz comentou acerca 
das dificuldades em ser artista no Brasil: “A cada dia batalho para não morrer. 
Quando digo morrer, é um assassinato cultural”. Sua tragédia revela a cultura do 
desprezo à memória enraizada nas sociedades contemporâneas, bem como a per-
versidade do sistema midiático, onde a mulher possui valor somente durante os 
anos de juventude, enquanto serve aos propósitos sexistas de vigor e erotismo. 
Norma, que não se casou ou teve filhos, foi vitimada por um câncer de pulmão, em 
outubro de 2013. Sua autobiografia póstuma, Norma Bengell, revela, sem filtros, a 
personalidade intensa que consagrou-a como uma das mais fascinantes figuras do 
cinema brasileiro. “O que eu quero é não morrer muda,” escreveu.

 Já é tempo que nos inclinarmos para ouvi-la.
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