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RESUMO

O presente Trabalho Final de Graduação busca apontar como o protagonismo da mulher se dá
no  cinema  latino-americano.  Para  o  desenvolvimento  deste  trabalho,  as  obras
cinematográficas latinas Relatos Selvagens (2014) – Argentina – e Como Nossos Pais (2017)
– Brasil  – foram escolhidas como objetos de análise.  Por meio do estudo dessas obras, a
pesquisa se propôs a analisar como o cinema tem aceito a participação das mulheres e como
as tem representado. No referencial teórico, são abordados estudos de gênero, feminismo e
cinema,  com  Beauvoir  (1980a,  1980b),  Silva  (2008)  e  Mulvey  (1983).  Como  estratégia
metodológica, foram utilizados conceitos de análise fílmica e análise de imagem, com base no
estudo dos autores Joly (1996) e Vanoye e Goliot-Lété (1994).

Palavras-chave: Cinema Latino-Americano. Feminismo. Estudos de Gênero.



ABSTRACT

The  present  work  seeks  to  point  how the  women's  protagonism takes  place  in  the  latin
american cinematography. For the development of this work, the latin films Relatos Salvages
(Argentina, 2014) and Como Nossos Pais (Brazil, 2017) were chosen as the object of analysis.
Through the study of these films, this work proposed to analyze how cinema has accepted the
participation of women and how it has represented them. In the theoretical frame of reference
are studies of gender, feminism and cinema, with Beauvoir (1980a, 1980b), Silva (2008) and
Mulvey (1975). As a methodological strategy, concepts of film analysis and image analysis
were used, from the study of the authors Joly (1996) and Vanoye and Goliot-Lété (1994).

Keywords: Latin American Cinematography. Feminism. Gender Studies.
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1 INTRODUÇÃO

O  cinema,  por  ser  considerado  uma  prática  social,  tem  a  capacidade  de  ser  um

formador de opinião e um incentivador cultural. Isso deixa implícito o poder que a sétima arte

tem  de  intervir  em  questões  políticas  e  gerar  debates  acerca  de  temas  polêmicos  que

influenciam a vida em sociedade, tais como a posição social das mulheres em relação aos

homens. 

Uma  narrativa  cinematográfica  pode  carregar  vários  significados,  pois  todo  plano

possui uma pluralidade de enunciados narrativos que estão sujeitos à interpretação de cada

indivíduo. Pode também circular por vários espaços de comunicação, estes constituídos pelos

produtores e pelos mais diversos espectadores e locais de transmissão. Para Odin (1995), a

realização e  a leitura dos filmes são práticas  sociais  programadas capazes  de mobilizar  o

espectador e levá-lo a criar uma identificação com as personagens, amando-as ou odiando-as. 

Tendo em conta essas considerações prévias e o fato de que, no cinema, a imagem e o

som veiculam duas narrativas fortemente imbricadas, podemos entender que um filme possui

a capacidade de abrir trilhas para estudos de gênero e representação. 

O termo “representar”, entendido como o ato de criar ou recriar determinado objeto,

dando-lhe nova significação, forma, de acordo com Jodelet (2001, p. 20), um sistema que,

quando compartilhado por membros de um grupo, pode formar uma visão mais ou menos

consensual da realidade. Dessa forma, as relações de gênero, tais como são entendidas hoje,

foram construídas por meio de ideias sociais e culturais que indicavam o que era adequado

aos homens e às mulheres. 

O gênero é uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades

subjetivas de ambos os sexos, e, ao longo dos anos, fatores biológicos foram usados para

justificar  a  posição  de  inferioridade  do  feminino  em  relação  ao  masculino.  O  cinema,

enquanto difusor de ideias capaz de legitimar, por meio de espaço, as identidades sociais de

homens e mulheres,  muitas  vezes utiliza um caráter patriarcal,  que deprecia  a imagem da

mulher,  relegando-a  à  marginalidade,  à  submissão  ou  ao  silêncio.  No  entanto,  existem

também obras que retratam as mulheres por um olhar feminista, com figuras femininas fortes,

capazes de se eternizarem na história. 

Restringindo  essa  visão  à  América  Latina  e  utilizando  os  estudos  de  gênero,  os

movimentos  sociais  e os  tópicos  incluídos  nos estudos cinematográficos,  esta  pesquisa se

divide em capítulos que abordam as relações entre o gênero e o meio de comunicação cinema,

entendendo o mesmo como plataforma formadora de identidades. A pesquisa visa, então, a
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levantar  reflexões  e  questionamentos  acerca  do  protagonismo  da  mulher  na  sociedade

contemporânea. 

Diante disso, a pergunta principal que norteia esta pesquisa é: como o protagonismo da

mulher  é visto no cinema latino-americano? Para responder a essa pergunta,  analisaremos

uma obra argentina,  Relatos Selvagens  (2014), e uma brasileira,  Como Nossos Pais  (2017).

Tais obras trazem protagonistas femininas e são dirigidas,  respectivamente,  pelo argentino

Damián Szifón e  pela  brasileira  Laís  Bodanzky.  O objetivo geral  é  compreender  como o

protagonismo da mulher se mostra no cinema latino-americano. Entre os objetivos específicos

preestabelecidos  estão:  verificar  de  que  forma  os  universos  masculino  e  feminino  se

apresentam nos dois filmes latinos; comparar as diferentes representações da mulher latino-

americana  nos  filmes  em questão  e  identificar  as  diferentes  percepções  dos  diretores  em

relação às personagens femininas. 

A escolha dos objetos e do tema se justificam pela forte presença feminina, não só

pelas protagonistas, como também pela diretora, no caso de um dos filmes. Acreditamos que

este estudo seja relevante por tratar da presença da mulher no cinema, que, por muitas vezes,

dá-se em papéis secundários, tanto na produção como na obra em si. A pesquisa também é

capaz de fomentar uma visão positiva das mulheres e contribuir com a justiça social e uma

educação para a cidadania. 

A  escolha  pelo  cinema  latino-americano,  além  de  estar  ligada  ao  gosto  da

pesquisadora, deu-se pela perspectiva de avanço em relação às pesquisas da área. Ao escolher

filmes produzidos em países sul-americanos, este trabalho adentra uma área cujas pesquisas

feitas têm o poder de colaborar para a propagação de informação referente à América Latina,

tanto no âmbito do cinema como no da representação social, contribuindo, também, para a

divulgação das produções feitas por mulheres. 

Tendo  como  aporte  teórico  vários  estudiosos  e  pesquisas  acerca  dos  temas  já

apresentados,  esta  pesquisa  se  propõe,  sobretudo,  a  analisar  o  cinema com seus  vieses  –

histórico, social e estético –, compreendendo seus potenciais – artístico, industrial e formador

de  opinião.  A pesquisa  também  busca,  dessa  forma,  comparar  os  dois  objetos  (filmes

provenientes de dois países latinos distintos – Brasil e Argentina) de maneira a perceber as

divergências e semelhanças das duas produções e a gerar um panorama mais amplo sobre a

participação da mulher no cinema dentro do âmbito latino-americano. 
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2 A CONSTRUÇÃO DA FIGURA FEMININA 

A cultura histórico-literária (BULFINCH, 2014) confirma a hierarquia que coloca o

homem  acima  da  mulher.  Essa  superioridade  é  clara  em  vários  aspectos  que  exaltam  a

participação do homem e destinam à mulher o papel de coadjuvante. Foram os homens que

descobriram a Terra; construíram a Grécia, o Império Romano e diversas outras nações; eles

criaram instrumentos para explorá-las; governaram-nas e as fizeram triunfar. Na mitologia e

na  literatura  infantil,  as  narrativas  e  mitos  afamam  as  conquistas  dos  homens:  Perseu,

Hércules,  Aquiles,  Lancelot  e  tantos  outros  são  exaltados  enquanto  os  poucos  nomes

femininos que surgem são figuras que só alcançam destaque mediante ou por trás de um

homem  –  todos  os  acontecimentos  relativamente  importantes  ocorrem por  intermédio  de

alguém do sexo masculino.

A representação  de  mulheres  como  seres  que  levam mazelas  à  vida  dos  homens

também é comum. Enquanto Prometeu roubava o fogo dos céus e se firmava como um herói

perante os  homens,  Pandora abria  a  caixa de desgraças e  espalhava pragas e  doenças  no

mundo. Medusa é tida, na mitologia grega, como um monstro com abissais serpentes no lugar

dos cabelos e rosto cujo semblante é capaz de transformar em pedra todos que olham em seus

olhos.  Na  mitologia  hebraica,  Lilith  é  considerada  a  primeira  mulher  de  Adão,  que  o

abandonou e renunciou ao paraíso por não aceitar  ser tratada como inferior  devido à  sua

condição de mulher. Na modernidade, isso levou à popularização da ideia de que Lilith foi a

primeira mulher a rebelar-se contra o sistema patriarcal (BULFINCH, 2014). 

Esses  exemplos  demonstram como a  figura  da  mulher  sempre  foi  tratada  de  uma

forma preponderantemente negativa. Essas ideias se fazem presentes também no cinema –

universo de pesquisa deste trabalho – tanto em frente às câmeras;  onde as mulheres,  por

muitas vezes, foram representadas seguindo um padrão patriarcal; quanto atrás delas, onde,

quando ocupavam funções de produção, não eram devidamente reconhecidas.

2.1 ESTUDOS DE GÊNERO 

O  conceito  de  gênero  denota  uma  diferenciação.  A  lógica  ocidental  tradicional

funciona como uma divisão binária,  ou seja, divide-se em dois opostos:  masculino versus

feminino, macho versus fêmea ou homem versus mulher. 

A mulher – biologicamente fêmea da espécie humana – é aquela capaz de gerar vida

em seu ventre e parir, como outros mamíferos. Para Beauvoir (1980a, p. 11), isso não basta
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para  definir  a  mulher.  Na  humanidade,  com visão  majoritariamente  masculina,  a  mulher

determina-se  e  diferencia-se  em relação  ao  homem,  não em relação  a  ela.  Isso  coloca  o

homem como um ser pensável sem a existência da mulher; mas a posiciona como um ser

impensável sem o homem. Seu corpo e sua capacidade de parir e amamentar a aprisionam,

diferente do que acontece com os homens e seus componentes biológicos: 

A mulher tem ovários, um útero; eis as condições singulares que a encerram
na sua subjetividade;  diz-se de bom grado que ela pensa com suas glândulas.  O
homem  esquece  soberbamente  que  ele  também  comporta  hormônios,  testículos.
Encara  o  corpo  como uma relação  direta  e  normal  com o  mundo,  que  acredita
apreender  na  sua  objetividade,  ao  passo  que  considera  o  corpo  da  mulher
sobrecarregado por tudo que o especifica: uma prisão, um obstáculo (BEAUVOIR,
1980a, p. 12).

O  termo  "gênero"  é  usualmente  utilizado  como  oposição  ao  termo  “sexo”  –

diferenciando o que é socialmente construído do que é biologicamente dado – ou também

para classificar as construções sociais que distinguem o homem da mulher e o corpo feminino

do corpo masculino.  

Mesmo  possuindo  significados  distintos,  os  termos  "gênero"  e  "sexo"  se

complementam,  pois  “sexo”  é  o  provedor  do  lugar  onde  o  “gênero”  é  supostamente

construído:

Tal  concepção  do  relacionamento  entre  biologia  e  socialização  torna
possível  o  que pode ser  descrito  como uma espécie  de noção  "porta-casaco"  da
identidade:  o  corpo  é visto como um tipo de cabide  de  pé no qual  são  jogados
diferentes  artefatos  culturais,  especificamente  os  relativos  a  personalidade  e
comportamento[...].  Quando  se  pensa  o  corpo  como  um  cabide  no  qual  são
"jogados"  certos  aspectos  de personalidade  e comportamento,  pode-se  pensar  no
relacionamento entre os dados do cabide e aquilo que nele é jogado como algo mais
fraco do que determinista, porém mais forte que acidental (NICHOLSON, 2000, p.
12).

Estudos  sobre  a  condição,  a  posição  e  a  participação  social  das  mulheres  andam

sempre relacionados às definições de gênero apresentadas. Aristóteles foi o primeiro a dar

uma explicação biológica e sistemática sobre a mulher, na qual esta aparece como um homem

imperfeito, justificando, assim, o papel subordinado que as mulheres deveriam desempenhar

social e moralmente na pólis:

A natureza, tendo em conta a necessidade da conservação criou uns seres
para mandar e outros para obedecer. [...] Entre os bárbaros, a mulher e o escravo
estão numa mesma linha, e compreende-se a razão de ser: a natureza não criou entre
eles um ser destinado a mandar (ARISTÓTELES, 1965 apud PEREIRA, 2014, p.
31).
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Aristóteles apresenta uma ideia de que a autoridade e a supremacia são naturais ao

homem, e a própria explicação da Bíblia para a origem do universo reforça o pensamento de

superioridade  masculina,  pois  considera  a  mulher,  Eva,  um “presente  de  Deus  a  Adão  e

responsável pelo pecado original e perdição do mundo” (PEREIRA, 2014, p. 34).

A ideia  de  um papel  natural  para  a  mulher  é  reforçada  também por  Jean-Jacques

Rousseou, sobretudo em seu livro  Émile  (1762), no qual apresenta algumas características

femininas  natas,  como  “ser  boa  mãe,  servir  e  agradar  ao  homem,  não pensar  nem agir”

(ROUSSEOU, 1782 apud TELLES, 2012, p. 80). 

Em meio a tantas regras de comportamento e repressão de personalidade impostos às

mulheres,  aquelas  que  reivindicavam  um  tratamento  diferente  foram,  durante  diversos

momentos da história, tachadas de rebeldes. 

Para Ono e Kishimoto (2008), essa imposição de regras comportamentais  afetam a

vida de meninos e meninas desde cedo, pois o sexo biológico, designado ao nascimento, é

capaz de interferir no que uma criança veste, como brinca, com quem se relaciona e como se

comporta. Ao prosseguir da vida, essas mesmas regras, provenientes de um sistema patriarcal,

seguem afetando a maneira como homens e mulheres se comportam na sociedade e na vida

familiar. 

2.2 MOVIMENTO FEMINISTA

Como contraponto às ideias predefinidas, o feminismo surge com base no pensamento

iluminista  (1680-1780),  com  a  Revolução  Francesa  (1789-1799)  e  a  Revolução  Norte-

Americana (1775-1783), reivindicando direitos sociais e políticos. A ênfase maior era na luta

sufragista  (mulheres  que  reivindicaram,  para  seu  sexo,  o  direito  ao  voto),  por  meio  da

mobilização de mulheres de vários países.

O feminismo surge e se organiza como movimento estruturado, por meio do fenômeno

da modernidade, acompanhando o percurso de sua evolução desde o século XVIII, tomando

corpo no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos,  e transformando-se,  também,  em

instrumento de críticas da sociedade moderna. Apesar da diversidade de sua atuação, tanto nos

aspectos teóricos quanto nos práticos, o feminismo vem conservando uma de suas principais

características, que é a reflexão crítica sobre as contradições da modernidade, principalmente,

no que tange à libertação das mulheres (SILVA, 2008, p. 1-2).

Dessa  forma,  as  primeiras  ideias  feministas  surgiram  no  lastro  histórico  das

transformações políticas e econômicas, ou seja, no período denominado como modernidade,
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avolumando-se no século XIX e expressando-se como instrumento crítico e reivindicatório.

Segundo Hall (1992), o feminismo faz parte também do grupo de novos movimentos sociais

que surgiram nos anos 60 junto às revoltas estudantis, os movimentos juvenis contraculturais

e  antibelicistas  e  as  lutas  pelos  direitos  civis.  Esses  movimentos  eram contra  as  formas

burocráticas de organização e incentivavam a espontaneidade e os atos de vontade política. 

O feminismo é um movimento que luta contra todas as formas de opressão exercidas

sobre as mulheres e pela igualdade entre os gêneros. Bastante plural e diverso, pode ser visto

como uma corrente filosófica, atingindo diferentes áreas do conhecimento e gerando desde

uma arte até uma historiografia feminista. Ele pode ser percebido diante de manifestações em

diversos âmbitos de produção cultural.

No Reino Unido, por volta de 1792, Mary Wollstonecraft publicou  A Vindication of

the  Rights  of  Woman,  livro  que  exigia  igualdade  entre  os  sexos  e  criticava  a  ideia  de

feminilidade e o ideal submisso da figura feminina. Durante a Revolução Francesa, Olympe

de Gouges, em resposta à Declaração Francesa, redigiu um projeto de Declaração dos Direitos

das Mulheres e da Cidadã1, de acordo com o qual, dentre outras coisas, as mulheres teriam

direito à liberdade de expressão e, com isso, poderiam revelar a identidade dos pais de seus

filhos,  concedendo  aos  filhos  ilegítimos  os  mesmos  direitos  de  filhos  legítimos.  Essas

manifestações pioneiras marcam a primeira onda do feminismo.

Beauvoir (1980a) afirma, em sua obra,  O Segundo Sexo: Fatos e Mitos, que não se

nasce mulher, torna-se mulher. Ela confronta a relação entre o sexo biológico e a construção

da categoria  social  da mulher, da mesma maneira  que coloca a questão de libertação das

mulheres relacionada a essas duas categorias. Segundo Beauvoir (1980a), era necessário ser

libertada não só das limitações sociais de seu sexo biológico, mas também da maneira social

pela qual esse sexo acabou por se tornar inferior. Tal publicação, junto à conquista do voto

feminino, pavimenta a segunda onda do feminismo. Essa fase será marcada por contestações

ao modelo de feminilidade, que naturalizam o papel submisso da mulher perante o homem, e

pela relação do ponto de vista do materialismo histórico: 

A  mulher  só  se  poderá  restabelecer  quando  os  dois  sexos  tiverem  direitos

juridicamente iguais, mas essa liberação exige a entrada de todo o sexo feminino na atividade

pública.  A mulher  só se emancipará quando puder participar  em grande medida social  na

produção, e não for mais solicitada pelo trabalho doméstico senão numa medida insignificante

(BEAUVOIR, 1980a, p. 85).

1 Disponível  em:  http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%
A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher
-e-da-cidada-1791.html. Acesso em: 8 nov. 2017.

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%25%0BA7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher%0B-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%25%0BA7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher%0B-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%25%0BA7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher%0B-e-da-cidada-1791.html
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Assim, vemos que, aos poucos, a mulher passa a se inserir nas mais diversas esferas da

vida  pública  e  se  faz  presente  não  só  na  vida  em  família,  mas  também  na  vida  em

comunidade. Característica essa que é a grande marca da terceira onda do feminismo – a que

vivemos atualmente – em que os estudos de gênero embasam os estudos das mulheres e elas

têm, cada vez mais, participação em diversas áreas, embora ainda sejam pouco refletidas. 

Em relação à América Latina, a militância feminista transitou, e ainda transita,  por

uma luta emancipatória, seja pela afirmação da essencial diferença positiva das mulheres em

relação ao mundo dos homens,  seja pela teoria dos gêneros. A trajetória foi marcada pela

reivindicação das mulheres, no México e no Brasil,  nos anos 30, pelo direito ao voto e à

cidadania ativa; pelas manifestações,  na Colômbia,  em 1912, a favor dos direitos civis da

mulher  casada;  e  pela  demanda  judicial,  no Equador,  em 1928,  em prol  da extensão dos

direitos políticos à mulher (MARTINS; DE LUCA, 2008). 

No Brasil,  em específico, também é possível perceber, ao longo da história, as três

fases do feminismo. Nísia Floresta Brasileira Augusta assimila concepções estrangeiras e, em

1832,  lança  seu  primeiro  livro,  Direito  das  Mulheres  e  injustiça  dos  homens,  que  foi  o

primeiro no país a tratar do direito das mulheres à instrução para o trabalho e a exigir que elas

fossem consideradas capazes e suficientes. Nessa primeira fase, Nísia é um grande nome, pois

identifica, na herança cultural portuguesa, a superioridade masculina e ridiculariza a ideia de

homem  dominante,  tendo  consciência  das  diferenças  culturais  e  políticas  presentes  entre

Brasil e Europa (FLORESTA, 1989). 

Eram poucas as mulheres educadas e, em menor número ainda, as escritoras. Apenas

por volta do século XIX, na chamada segunda fase, começaram a surgir os primeiros jornais

dirigidos por mulheres,  como o  Jornal das Senhoras,  de 1852, de Joana Paula Manso de

Noronha, que se expunha firme no propósito de incentivar a emancipação moral feminina.

Outro  nome importante  foi  Júlia  de  Albuquerque  Sandy Aguiar,  editora  de  O Belo  Sexo,

publicado no Rio de Janeiro, em 1862, em que declarou estar ciente do pioneirismo de sua

iniciativa ao afirmar a crença na inabalável capacidade intelectual da mulher (MARTINS; DE

LUCA, 2008). 

A terceira onda feminista no país já inicia no século XX, com uma movimentação

inédita de mulheres mais organizadas, que clamam pelo direito ao voto, ao curso superior e à

ampliação do campo de trabalho. Muitos nomes se destacam, como Bertha Lutz, que fundou a

Federação  Brasileira  pelo  Progresso  Feminino,  associação  que  se  disseminou  por  quase

todos os estados e resistiu por mais de quarenta anos. O marco histórico da independência

feminina no Brasil foi dado em 24 de fevereiro de 1932, quando foi assegurado, por meio do
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decreto nº 21.076, o direito ao voto e à candidatura feminina em todo o território nacional

(BRASIL,  1932).  Em 1988,  a  Constituição  da República  do Brasil,  por  meio  do Art.  5º,

afirma: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos

brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à

liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade  [...]”  (BRASIL,  1988).  No  inciso  I,

destacamos: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (BRASIL, 1988).

A fase atual, dos anos 2000, é considerada a onda da revolução sexual e literária, uma

vez que as mulheres possuem bagagem de informação e estão mais preparadas para alterar

costumes radicais e tornar reivindicações mais ousadas algo normal. Novos questionamentos

surgem e a mulher se coloca não só como um ser questionador, mas também como alguém

capaz  de  agir  e  modificar  uma  estrutura  social  que  a  inferioriza.  Scott  traz,  em  seu

pensamento, as indagações em que se baseiam as vontades de transformação: 

Através de que processos as ações dos homens vieram a ser consideradas
uma norma, representativa da história humana em geral,  e as ações das mulheres
foram  subestimadas,  subordinadas  ou  consignadas  a  uma  arena  particularizada,
menos importante? [...] Qual é o efeito sobre as práticas estabelecidas da história de
se olhar os acontecimentos e as ações pelo lado de outros sujeitos, as mulheres, por
exemplo? Qual o relacionamento entre o historiador e os sujeitos sobre os quais ele
escreve? (1992, p. 78).

A reflexão sobre o papel da mulher traz à tona grandes nomes femininos, até então

ignorados.  As  mulheres  passaram  a  ser  reconhecidas  como  capazes  de  exercer  os  mais

diversos trabalhos,  antes só destinados a homens,  e também passaram a ter  sua fala mais

respeitada, especialmente quando se trata de feminismo e espaços de fala da mulher. 
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3 LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA

O cinematógrafo,  invenção dos irmãos Lumiére2,  é considerado o marco inicial  na

história das produções cinematográficas e um dos primeiros passos que levaram o cinema a se

afixar como arte, separando-o de outras formas de cultura a que estava misturado – como o

teatro e as apresentações de lanternas e sombras.

Documentando cenas cotidianas e com o objetivo de retratar a realidade, os irmãos

Lumiére  contrastam  com  George  Méliès,  ilusionista  francês  pioneiro  nas  produções

ficcionais,  que,  utilizando  o  cinematógrafo,  produziu  filmagens  em estúdio  com cenários

estilizados e outros recursos não comuns para a época. Por essa diferenciação, considera-se

que Méliès e os irmãos Lumiére originaram duas tendências opostas do cinema: imangens

documentais e a ficção (MASCARELLO, 2006, p. 37). 

Na segunda década do cinema, 1907 a 1913, ele passou a se organizar de uma forma

mais  industrial,  estabelecendo  etapas  de  produção  e  exibição  dos  filmes,  e  acaba  se

transformando na primeira mídia em massa da história. De acordo com Mascarello (2006, p.

37): "Os filmes passam a ser mais compridos, atingindo um tamanho médio de mil pés (um

rolo) e duram cerca de 15 minutos, usam mais planos, contam histórias mais complexas e os

cineastas  experimentam  várias  técnicas  narrativas".  Com  isso,  também  foram  se

aperfeiçoando  técnicas  de  montagem  e  enquadramento  –  passaram  a  existir  cenas  que

mostravam mais de perto o rosto dos atores, captando melhor suas emoções, ao contrário das

filmagens-padrão, de corpo inteiro, feitas até então.

A partir  de  1913,  começou  a  transição  para  os  longas-metragens,  uma  vez  que  a

indústria cinematográfica passou a atrair cada vez mais público. Essa mudança foi gradual e

liderada pelos filmes europeus, com ênfase nos épicos italianos. O sucesso dessas produções

influenciou a  indústria  norte-americana,  e,  a  partir  de então,  o  cinema começou a contar

histórias que demandavam mais tempo de filmagem e mais habilidade técnica – passando por

grandes movimentos artísticos até chegar às produções contemporâneas. 

Segundo  Cesário  (2008),  a  história  do  cinema  latino-americano  acompanhou  os

acontecimentos  europeus  e  norte-americanos.  Na  Argentina,  a  primeira  exibição

cinematográfica foi realizada em 18 de julho de 1896, com um cinematógrafo emprestado dos

irmãos Lumiére. Em 19 de junho de 1898, o italiano Afonso Segreto gravou, a bordo de um

2Tendo  como ponto  de  partida  as  invenções  dos  pioneiros  Étienne  Jules  Marey  (Cronomatógrafo,  1888)  e
Thomas  Edison  (Quinetoscópio,  1891),  os  irmãos  Auguste  Marie  Louis  Nicolas  e  Louis  Jean  Lumiére
apresentaram ao mundo o Cinematógrafo, em 28 de dezembro de 1895, ao projetarem para o público de Paris o
filme intitulado L’Arrivée d’um Train à La Ciotat (A chegada de um trem à Ciotat). 
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navio,  imagens  da  Baía  de  Guanabara,  no  Rio  de  Janeiro,  utilizando  um  exemplar  de

cinematógrafo. 

Ainda de acordo com Cesário (2008), no momento da ascensão do cinema americano,

na década de 1960, os cinemas nacionais também ganharam potência,  representando força

contra o imperialismo americano, que dominava o estilo e as narrativas cinematográficas, e

também construindo um cinema a favor de temas nacionais e populares. Dessa maneira, o

cinema de cada país começou a fornecer produções fortemente relacionadas aos códigos de

identificação de sua nacionalidade, como o idioma, as vestimentas e as referências literárias. 

A partir  da  década  de  1980,  o  cinema  norte-americano,  ao  controlar  a  produção,

distribuição e exibição de filmes em diversos países do mundo, converteu-se em oligopólio, o

que  intensificou  as  relações  das  cinematografias  latino-americanas  e  hollywoodianas:  os

cinemas nacionais da América Latina, após os anos 1990, passaram a se estabelecer na lógica

mercadológica.  Os  cinemas  latino-americanos  –  ainda  que  encontrem diferenças  entre  os

países de cada região – inserem-se na tensão entre o autoral e o industrial; o nacional e o

internacional:

O cinema latino-americano contemporâneo é um cinema híbrido: mescla
melodrama com política, cultura popular com a cultura internacional e se volta para
questões  nacionais,  mas  em  constante  diálogo  com  o  cinema  dominante.  O
cosmopolitismo dos artistas latino-americanos desemboca na afirmação do próprio.
As influências estrangeiras são reapropriadas em matrizes nacionais, encenando a
ocasião entre a visualidade nacional e as formas desterritorializadas e transculturais
da arte e da comunicação (CESÁRIO, 2008, p. 4).

Dessa maneira, percebemos como as tecnologias e a globalização influenciam o modo

como a  América Latina  produz e  consome cinema.  Ainda assim,  podemos afirmar que o

cinema é um meio de informação, comunicação, propaganda e entretenimento muito presente

no cotidiano, podendo ser tratado como uma linguagem que funciona por meio da reprodução

da realidade, como ressalta Martin (2003), quando diz que: "Inicialmente espetáculo filmado

ou simples reprodução do real, o cinema tornou-se pouco a pouco uma linguagem, isto é, um

processo de conduzir  uma narrativa  e  de veicular  ideias".  Considerando essa perspectiva,

entendemos  que  o  cinema  é  capaz  de  se  estabelecer  como  uma  forma  de  linguagem  e

expressão, além disso, como uma indústria e uma arte. 
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3.1 MULHERES NO CINEMA

A presença das mulheres na frente e atrás das câmeras é outra questão que deve ser

avaliada. No quesito direção, no primeiro século do cinema, as mulheres eram raras, apesar de

estarem  presentes  como  atrizes,  montadoras  e  assistentes.  As  pioneiras  nessa  posição

surgiram, sobretudo, em dois pólos: Estados Unidos e Europa. 

Frente à criação dos festivais independentes de cinema e dos avanços do movimento

feminista  dos  anos  1970,  o  cinema de  mulheres  despontou,  carregando  a  identidade  dos

movimentos sociais:

Nos EUA e na Europa, as mulheres encontraram espaço para fazer cinema,
especialmente  no  cinema  independente  experimental  e  documental,  que
questionavam formas e conteúdo, e por isso, estavam abertos aos questionamentos
feministas. A exclusão da mulher até então na direção cinematográfica possibilitou
que as cineastas se tornassem especialmente sensíveis à questão da forma e estilo, e
impediu que seguissem cegamente as antigas convenções. Para muitas mulheres o
cinema  experimental  representou  uma  liberação  das  representações  ilusionistas,
opressivas  e  artificiais  do  cinema  hollywoodiano.  As  diretoras  responderam  à
apropriação  hollywoodiana  da  imagem  feminina  e  começaram  a  explorar  as
possibilidades de se dar à mulher uma voz e um status enquanto sujeito (ALVES, P.;
ALVES, J.; SILVA, 2011, p. 8-9).

De  acordo  com  os  autores,  na  indústria  cinematográfica  norte-americana  atual,  a

participação das  mulheres  se  dá nas  mais  diversas  posições:  de produtoras  a  diretoras  de

filmes de grande orçamento. Entretanto, executivos da indústria do cinema3 afirmam que os

estúdios cinematográficos são tradicionalmente masculinos e que essa cultura dá aos homens

a maioria dos grandes cargos. Além disso, dizem que os mesmos não se sentem confortáveis

trabalhando com mulheres (ALVES, P.; ALVES, J.; SILVA, 2011).

Quanto ao espaço de mulheres nas telas, as primeiras discussões sobre a presença e a

representação social das mulheres no cinema surgiram dentro do contexto de efervescência da

discussão acadêmica sobre o tema, gerada pela fase chamada de segunda onda do feminismo,

a partir da década de 1970. Retomando preocupações expressas por Virgínia Wolf4 e Simone

de Beauvoir, que problematizaram o papel das mulheres na produção cultural do ocidente,

alguns estudos da época já se propunham a uma abordagem sociológica, realizando análises

críticas das personagens masculinas e femininas representadas, com relação a seus contextos

3 Afirmações de Howard Rodman (diretor da Divisão de Roteiro da Escola de Cinema e Televisão de USC) e
Barbara Corday (primeira mulher presidente da Columbia Pictures). 
4 Virginia Woolf foi uma escritora britânica que desempenhou papel de grande importância na sociedade literária
londrina. Ela integrou a esfera intelectual conhecida como Bloomsbury, formada por artistas requintados que,
logo depois da Primeira Guerra Mundial, se rebelaram contra as convenções literárias,  políticas e sociais do
período vitoriano.
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históricos. Um exemplo é o texto pioneiro de Laura Mulvey, escrito originalmente em 1975 e

intitulado  Visual Pleasure and Narrative Cinema,  no qual a autora estabeleceu pautas para

posteriores discussões ao classificar o olhar do cinema como masculino: 

Em um mundo organizado por assimetrias de sexo, o prazer do olhar tem se
dividido entre um ativo (masculino) e passivo (feminino). No seu papel exibicionista
tradicional,  as  mulheres  são  simultaneamente  olhadas  e  exibidas,  sua  aparência
codificada para que tenham um forte impacto visual e erótico, para serem olhadas.
Tradicionalmente,  a  exibição  da  mulher  funciona  em  dois  níveis:  como  objeto
erótico para  as  personagens  da  história  que se desenrola  na tela,  e  como objeto
erótico para o espectador do cinema, com uma tensão deslizante entre os olhares de
ambos lados da tela (MULVEY, 1983, p. 39-40). 

A representação do corpo da mulher como espetáculo prova que a figura feminina era

construída como objeto do olhar em vez de sujeito com desejo e vida. O cinema de ação

contemporâneo,  como  o  cinema  noir5,  também  mencionado  por  Mulvey  (1983),  é  um

exemplo do tipo de narrativa em que a mulher é colocada na posição de fetiche: o arquétipo

da  femme fatale,  figura comumente encontrada no movimento,  traz uma mulher ousada e

sensual, sempre prestes a provocar algo no homem, alguma reação ou sentimento no herói, e

sempre dominada pelo olhar ativo masculino.  

Nos anos 1980, por exemplo, as mulheres ganharam um papel mais ativo, ganharam

mais força, personalidade, e até mais inteligência; porém, não deixaram de ser apenas meras

coadjuvantes  e  alvos  de  possível  interesse  romântico  ou  erótico  do  protagonista  homem.

Ainda de acordo com Mulvey (1983), a mulher só ocuparia um lugar de protagonista dentro

de um sistema familiar, lugar onde ela se depara com decepção, angústia e drama, de maneira

a identificar a personagem com a realidade feminina.

A partir dos anos 2000, algumas produções passaram a trazer mulheres como heroínas

protagonistas, em especial nas obras adaptadas de outras mídias, como quadrinhos ou jogos de

videogame. Esses filmes, entretanto, ainda são minoria dentro do gênero cinematográfico, e,

mesmo em uma posição de destaque e sendo representada como um ser dotado de vontades e

desejos próprios, a mulher continua a ser erotizada e objetificada pela câmera e pelos olhares

masculinos presentes na obra. 

5Cinema Noir ou Filme Noir é um subgênero do filme policial que obteve seu ápice entre os anos 1930 e 1958. É
o resultado da combinação de estilos e gêneros,  que recebe grande influência do expressionismo alemão, do
realismo  poético  francês  e  do  neorrealismo  italiano.  Ficou  conhecido  pelo  uso  de  ângulos  de  câmera  não
convencionais e pelo grande peso do escuro na proporção entre escuro e claro. Normalmente possui personagens
desesperadas que convivem com situações criminosas, frutos de fraquezas humanas.
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3.2 MULHERES NO CINEMA LATINO-AMERICANO 

Trazendo essa discussão para o âmbito latino-americano e partindo das constatações

de Alves, P., Alves. J. e Silva (2011), temos que os primeiros filmes dirigidos por mulheres na

América  Latina  datam  de  1910,  na  Argentina  e  no  México,  embora  não  se  constate

continuidade,  o  que  gera,  assim,  décadas  de  ausência  de  mulheres  diretoras  nas

cinematografias desses países. 

Encontramos,  aqui,  uma  diferença  em  relação  à  cinematografia  de  mulheres  no

restante do mundo, visto que as iniciativas e produções de mulheres latinas, se comparadas às

norte-americanas e europeias, ocorreram de forma tardia. 

Até 1930, temos,  no Brasil,  apenas uma mulher diretora,  considerada a primeira  a

aparecer no cenário do cinema brasileiro, no final da fase do cinema mudo, Cléo de Verberena

(1909-1972),  cujo  nome  verdadeiro  era  Jacyra  Martins  Silveira.  Ela  construiu,  com  seu

marido,  um estúdio  de  filmes,  importou  equipamentos  da  França  e  fundou uma  empresa

produtora, na qual dirigiu o filme policial O Mistério do Dominó Preto, em 1930 (ALVES, P.;

ALVES. J.; SILVA, 2011).

Ainda segundo os autores, nas décadas seguintes, novos nomes surgiram, como o de

Carmem Santos, que estreou como atriz em 1919 e atuou também como produtora ainda na

fase do cinema mudo. Em 1933, fundou sua primeira produtora, que, a partir de 1935, mudou

de  nome  e  se  tornou  o  segundo  maior  estúdio  surgido  no  Brasil.  Ela  trabalhou  por

aproximadamente 10 anos em seu projeto intitulado Inconfidência Mineira, lançado em 1948,

em que atuou, dirigiu e produziu. 

Com o passar dos anos, o cinema evoluiu no Brasil, mas essa transformação não foi

um incentivo às produções de mulheres:

A partir  do  final  da  década  de  1950,  e  sob  influência  de  movimentos
artísticos  que  fluíam  no  mundo  como  a  Nouvelle  Vague,  na  França,  e  o
Neorrealismo, na Itália, as revoluções que aconteciam no teatro, nas artes plásticas e
na  literatura,  surge  o  Cinema  Novo  que  procurava  fazer  filmes  não  industriais,
comprometidos  com  a  crítica  ao  subdesenvolvimento,  preocupados  com  uma
temática nacional e a busca de uma estética inovadora. Além de filmes, o cinema
novo  produziu  textos,  reflexões  e  crítica  cinematográfica,  antes  rara  no  país.
Contudo, a efervescência do movimento não contemplou as mulheres (ALVES, P.;
ALVES. J.; SILVA, 2011, p. 19).

Foi entre 1970 e 1980 que surgiram nomes femininos que conseguiram se consagrar

no cinema nacional, como Helena Solberg, Ana Carolina, Lúcia Murat, Tetê Moraes, entre
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outras. A diretora brasileira que mais realizou filmes de longa-metragem é Tizuka Yamasaki,

com 11 filmes entre 1979 e 2010.

Em 1990, o presidente Fernando Collor de Mello transformou o Ministério da Cultura

em Secretaria  da  Cultura,  diretamente  vinculada  à  Presidência  da  República.  Extinguiu  a

Embrafilme,  empresa  responsável  pelo  financiamento  e  pela  distribuição  de  filmes;  o

Concine, instituição responsável pelas normas e pela fiscalização da indústria e do mercado

cinematográfico nacional; e a Lei Sarney, criada em 1985, que possibilitava a captação de

recursos para a cultura junto a empresas privadas. Essas medidas, especialmente o fechamento

da Embrafilme, causaram uma grande crise na produção do país, principalmente de longas-

metragens.

Em 1991, foi criada a Lei Rouanet6 e, em 1993, a Lei do Audiovisual (BRASIL, 1993),

específica  para  patrocínios  em Cinema.  Essas  leis  possibilitaram o  que  hoje  é  nomeado

Retomada do Cinema Brasileiro. Esse resgate das produções foi benéfico para as mulheres: 

A retomada do cinema brasileiro após a grave  crise  tem como marco  o
sucesso  de  um primeiro  filme  de  uma diretora:  Carlota  Joaquina  –  Princesa  do
Brazil, de Carla Camurati, que desafiou a velha forma de distribuição de filmes de
longas-metragens no país,  subordinada às grandes distribuidoras,  e distribuiu sua
obra pessoalmente, viajando para negociar diretamente com exibidores a projeção de
seu  filme.  Nos  anos  1990  ocorre  um novo  boom de  novas  diretoras  mulheres,
principalmente,  nos  curtas-metragens.  As  escolas  de  cinema,  a  publicidade  e  a
televisão favoreceram a feminização da profissão. Também aumenta o número de
mulheres que assumem outras funções nos filmes. Foram quatorze as diretoras que
estrearam em longas-metragens nos anos 1990, no entanto, muitas dessas diretoras
tiveram uma única, algumas duas, experiências e não constituíram carreira (ALVES,
P.; ALVES. J.; SILVA, 2011, p. 23).

Ao  contrário  do  acontecido  no  eixo  Estados  Unidos/Europa,  ocorreram  algumas

tentativas de festivais de filmes dirigidos por mulheres em diferentes países latino-americanos

na década de 1990,  mas sem sucesso.  No Brasil,  o primeiro festival  do tipo que ganhou

considerável  notoriedade e continuidade foi o  Festival  Internacional  de Cinema Feminino

(Femina),  em 2004,  que  surgiu  acompanhando  o  aumento  da  representação  feminina  no

mercado do cinema no país. 

Em  relação  ao  papel  da  mulher,  representado  pelas  personagens  dos  filmes,  a

discussão em muito se assemelha ao acontecido nas cinematografias de países não latinos. A

figura  da  mulher  é  colocada  como  coadjuvante  e,  em  grande  maioria,  submissa  a  uma

personagem homem. Desse modo, pode-se dizer que ela é “corporificada”, termo trazido por

6 Lei  de incentivo à cultura por meio de dedução,  no imposto de renda,  do valor  investido em patrocínios
culturais (BRASIL, 1991). 
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Furnan (1997), que significa que as mulheres foram reduzidas apenas a seu corpo físico, não

sendo considerado seu intelecto.

Como uma grande marca do cinema brasileiro, temos as pornochanchadas, que, entre

1960 e 1980, (a era das comédias com conotação sexual) tomaram conta do país. Antecessoras

dos  filmes  pornográficos,  essas  produções  possuíam  um  formato  padrão,  com  temas

corriqueiros explorados com humor. Os alvos desses filmes eram homens das mais diversas

idades,  raças  e  classes.  As mulheres  se  faziam presentes  nas  obras  como seres  altamente

sexualizados. Seus corpos eram usados como uma espécie de chamamento para o público

masculino, não só no filme em si, mas também nos cartazes de publicidade. 

A radicalização política que cresceu no Brasil a partir de 1969 veio acompanhada do

decreto-lei  1.077, de 26 de janeiro de 1970, por meio do então presidente Emílio Médici

(1905-1975),  que,  dentre  tantas  medidas  contra  conteúdo  sexual,  restringiu  a  nudez  na

imprensa e também no cinema (BRASIL, 1970).

O rigor, porém, não impediu que novas obras surgissem, tentando driblar a censura e

buscando atrair  o público com o mínimo de roupa possível nas mulheres. Os cartazes de

divulgação, peças tão essenciais para o sucesso desses filmes, encontraram uma alternativa

nas pinturas de José Luís Benício da Fonseca – artista gráfico que produziu mais de 300

cartazes de cinema com representações de lindas, estonteantes e irresistíveis mulheres (Figura

1 e Figura 2).

Figura  1:  Cartaz  do  filme  "A super  fêmea".  Fonte:  https://j
ornalggn.com.br/blog/luisnassif/os-cartazes-do-ilustrador-jose-
luiz-benicio. Acesso em: 8 nov. 2017, às 17h 25min.
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Figura  2:  Cartaz  do  filme  “A  dama  da  zona”.  Fonte:
https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/os-cartazes-do-ilustra
dor-jose-luiz-benicio. Acesso em: 8 nov. 2017, às 17h 25min.

https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/os-cartazes-do-ilustra%0Bdor-jose-luiz-benicio
https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/os-cartazes-do-ilustra%0Bdor-jose-luiz-benicio
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4 METODOLOGIA

4.1 NATUREZA E TÉCNICA DA PESQUISA

O presente  estudo  parte  da  análise  de  duas  obras  cinematográficas  de  referência:

Relatos Selvagens (2014) e Como Nossos Pais (2017). Trata-se de uma pesquisa qualitativa de

caráter interpretativo, uma vez que a pesquisadora interpreta, com base em suas influências e

subjetividades,  o  aporte  teórico.  Os métodos  e  técnicas  utilizados  serão análise  fílmica  e

análise  de  imagem,  com  o  intuito  de  extrair  das  obras  as  características  usadas  para  a

construção das personagens femininas. 

4.1.1 Análise fílmica

A atividade  de  analisar  um  filme  (ou  fragmento),  no  sentido  científico,  significa

decompô-lo  nos  elementos  que  o  formam.  É,  segundo  Vanoye  e  Goliot-Lété  (1994),

"despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se

percebem isoladamente". 

Em cima dos conceitos que embasam a compreensão de uma obra cinematográfica, o

analista  tende a desenvolver  uma postura e uma relação diferenciada frente às obras. Sua

atitude  em  relação  aos  objetos  deve  ser  ativa,  observadora,  reflexiva,  examinadora,

conscientemente ativa e emocionalmente distante para que, assim, possa submeter o objeto

aos seus instrumentos técnicos de análise e, por consequência, extrair o conteúdo desejado nas

categorias de análise para contemplar os objetivos elencados da pesquisa. 

Analisar um filme não é somente vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo
tecnicamente. Trata-se de uma outra atitude com relação ao objeto-filme, que, aliás,
pode trazer prazeres específicos: desmontar um filme é, de fato, estender seu registro
perceptivo e, com isso, se o filme for realmente rico, usufruí-lo melhor (VANOYE;
GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 12).

Dessas  acepções,  podemos  perceber  que,  ao  analisar  uma  obra  cinematográfica,  é

possível descobrir detalhes (de tratamento de imagem e som, por exemplo) que tornam o ato

de assistir ao filme mais prazeroso a cada nova descoberta. 
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4.1.2 Análise de imagem

As  imagens  são  formas  de  comunicação  e  expressão.  A análise  de  imagem,  por

definição, é observação e compreensão de registro fotográfico e videográfico, que também

exige o distanciamento do pesquisador diante de suas fontes primárias, visto que a realidade

pesquisada poderá envolver emocionalmente o observador. Para Joly (1996), vivemos em uma

civilização em que, diariamente, recebemos altas doses de informação por meio de imagens.

Por estarem presentes em um número tão grande, é "naturalmente" fácil consumir imagens

esquecendo que  elas  são  o  produto  de  diversas  manipulações,  muitas  vezes  complexas  e

elaboradas:

O  trabalho  do  analista  é  precisamente  decifrar  as  significações  que  a
"naturalidade"  aparente  das  mensagens  visuais  implica.  "Naturalidade",  que,
paradoxalmente,  é  alvo  espontâneo  da  suspeita  daqueles  que  a  acham  evidente,
quando temem ser "manipulados" pelas imagens (JOLY, 1996, p. 43).

Tomando  como  base  essa  reflexão,  podemos  afirmar  que  o  distanciamento  é

necessário, por parte do pesquisador, para que as imagens não sejam lidas da mesma forma

cotidiana.  Sendo  assim,  esta  pesquisa  se  propõe  a  estudar  duas  obras  cinematográficas,

situando-as  em  um  contexto  histórico  e  fazendo  as  reflexões  e  avaliações  sistemáticas

necessárias para que se obtenha uma visão clara da participação feminina no cinema latino-

americano. 

4.2 OBJETO EMPÍRICO E CORPUS DA PESQUISA

Esta pesquisa trabalha com duas obras de referência.  Relatos Selvagens é um filme

argentino dirigido e roteirizado por Damián Szifon, lançado no ano de 2014. Com a utilização

de atores conhecidos do público argentino, o filme alcançou o título de blockbuster naquele

país.  Internacionalmente,  a  produção foi  selecionada para o Palma de Ouro,  o  prêmio de

maior prestígio do Festival de Cinema de Cannes, e indicado para o Oscar de melhor filme

estrangeiro  da  edição  de  2015.  Dividido  em  seis  histórias  diferentes,  a  personagem

selecionada para análise  faz parte  da última narrativa,  que se passa no transcorrer de um

casamento no qual a noiva descobre uma traição amorosa por parte do recente marido. 

Romina  é  a  protagonista  de  um dos  seis  episódios  nos  quais  o  filme  é  dividido.

Podemos encontrar mulheres no centro da trama, também na segunda história contada, em que

a dona de uma lanchonete e sua funcionária executam uma vingança a um homem que fez mal



31

à família de uma delas no passado. É importante ressaltar que o filme (Figura 3) tem como

premissa mostrar o lado selvagem do ser humano – quanto uma pessoa é capaz de suportar

uma situação adversa sem perder o controle. Para Damián Szifrón, é um filme no qual "os

personagens  em  algum  momento  do  ocorrido  perdem  completamente  os  estribos,  e  se

encontram com seu lado primitivo" (informação verbal)7. 

Nesse contexto, Romina é uma noiva, traída por seu marido Ariel, que se descontrola

com a descoberta e se comporta de maneira violenta com Lurdes, a amante. 

Figura 3: Cartaz oficial de  Relatos Selvagens (2014). Fonte:  http://www.itau
cinemas.com.br/filme/relatos-selvagens. Acesso em: 31 out. 2017, às 13h.

7 Damián  Szifrón  em  entrevista  para  Cine10.  Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?v=9IX
WK8ETBTc. 

https://www.youtube.com/watch?v=9IX
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Já o filme  Como Nossos  Pais,  produção brasileira  do ano de 2017,  foi  dirigido  e

coescrito por Laís Bodansky, este sendo o quarto longa-metragem de ficção da realizadora, o

qual  estreou  na  mostra  Panorama  do  67º  Festival  de  Berlim.  Como  Nossos  Pais (2017)

descreve um momento de crise emocional  na vida de Rosa (Maria Ribeiro),  filha de uma

intelectual e de um artista plástico,  que divide o seu tempo entre o trabalho indesejado, a

criação das duas filhas pequenas e as ausências do marido (Paulo Vilhena), um ambientalista.

Em meio a pressões de vários lados, ela descobre, em um almoço dominical com a família,

que é fruto de um caso extraconjugal da mãe com outro homem, que hoje ocupa um lugar de

destaque no Palácio do Planalto.  Apesar de todas as atribulações domésticas,  ela ainda se

sente impelida a buscar por sua real identidade.

A personagem selecionada para a análise é a protagonista, mas o filme também conta

com outras personagens femininas  de forte presença.  Clarice,  a mãe (Clarisse Abujamra),

Juliana  (Annalara  Prates)  e  Nara  (Sophia  Valverde),  as  filhas  pré-adolescentes,  e  Caru

(Antônia Baudoin), uma meia-irmã de Rosa. Essas mulheres ajudam na construção da trama,

que vai aos poucos revelando seus elementos feministas. 

Laís  Bodanzky  colocou  Rosa  em uma  família  de  intelectuais  de  esquerda,  e  seus

dilemas giram em torno do mesmo fato: ela é uma mulher que precisa dar conta de várias

expectativas  colocadas  sobre  ela.  Bodanzky  revelou  que:  “Foi  nesse  lugar  improvável  e

impossível que eu quis colocar a minha personagem. Porque é inusitado, diferente e torna

ainda mais óbvio e explícito o quanto é difícil ser mulher” (informação verbal)8. 

Dispostas a realizar um filme que levantasse discussões sobre a posição feminina na

sociedade atual e todas as questões que esse tema carrega, Laís Bodanzky e Maria Ribeiro se

dedicaram também a trabalhar para educar seu público. Por meio de entrevistas e outras ações

de divulgação do filme (Figura 4), levaram a questão feminista e as indagações presentes no

movimento para o centro das discussões cujo objetivo é alcançar a igualdade entre os sexos, o

que mostra que todo o trabalho realizado em cima desse filme foi pensado para passar essa

mensagem. 

Essas duas obras nos fornecem, além de duas personagens para análise, questões de

roteiro,  direção e  montagem,  que serão estudadas  levando em consideração  a  pessoa  e  o

gênero por trás dessas questões. 

8 Laís  Bodanzky  em  entrevista  para  Carta  Capital.  Disponível  em:  http://cinemaemcena.carta
capital.com.br/coluna/ler/2341/como-nossos-pais-entrevista-com-lais-bodanzky.

http://cinemaemcena.carta/
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Figura  4:  Pôster  oficial  de  Como  Nossos  Pais (2017).  Fonte:
https://www.facebook.com/comonossospaisofilme/. Acesso em: 31 out. 2017,
às 13h.

https://www.facebook.com/comonossospaisofilme/


34

5 LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA

Para efeito de avaliação das cenas selecionadas, foram criadas as seguintes categorias

de análise: 

a) o marido pelo olhar da protagonista – a relação entre as protagonistas e a figura

masculina com a qual mais se relacionam no decorrer da trama, seus respectivos

maridos;

b) a protagonista pelo olhar maternal – a visão das mães (das personagens principais,

feminina e masculina) a respeito da protagonista;

c) a protagonista pelo seu próprio olhar – como a protagonista se percebe e entende

sua relação com as outras personagens; 

d) o olhar  sobre o comportamento  masculino  –a reação da protagonista  e  demais

personagens às atitudes dos personagens masculinos;

e) o olhar sobre o comportamento feminino – a reação de algumas personagens às

atitudes da protagonista.

Para dar conta da análise, tomamos pensamentos de mais alguns autores, além dos já

mencionados no referencial teórico. Araújo e Scalon (2005) e Muraro (1993), que tratam da

divisão  desigual  do  trabalho  entre  homens  e  mulheres;  Perez  (2001  apud  FRANÇA;

SCHIMANSKI,  2009),  com  uma  leitura  sobre  essa  divisão  dentro  do  núcleo  familiar;

Zampieri  (2004),  que trata  sobre a  infidelidade  e  suas  diferentes  repercussões  perante  os

gêneros;  Freud  (1996),  com reflexões  sobre  a  construção  de  papéis  de  gênero  e  relação

materna;  e  Soihet  (2008),  que  auxilia  as  ideias  de  representação  inferior  da  mulher  em

diversas esferas. 

5.1 O MARIDO PELO OLHAR DA PROTAGONISTA

Cena 1 (Figura 5): Relatos Selvagens (2014) – 1:33'.

Romina confronta Ariel sobre a traição durante a valsa. Momentos depois, a mãe de

Ariel se aproxima do casal e, dirigindo-se a Romina, pede: "Me permite uma dança com o

príncipe?".  Romina se afasta,  visivelmente  irritada,  e  responde com ironia:  "Mas é claro,

rainha, aqui está o seu príncipe, ele é todinho seu". 

Cena 2 (Figura 6): Como Nossos Pais (2017) – 6'45''.

Após um almoço com a família,  Dado, marido da protagonista,  Rosa, lava a louça

enquanto os demais  descansam e as crianças brincam. Rosa se aproxima dele e comenta:
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"Sabe o que eu acho engraçado? Que em casa você não lava um prato,  mas quando tem

plateia [...]". 

Figura 5: Romina e Ariel dançando a valsa. Fonte: (RELATOS..., 2014).

Figura 6: Dado lavando os pratos sob o olhar de Rosa. Fonte: (COMO..., 2017).

A relação conjugal é um tema abordado em profundidade nas duas obras.  Os dois

filmes  trazem  cenas  que  colocam  em  perspectiva  a  instituição  do  casamento  e  o

relacionamento  entre  marido  e  esposa,  assim  como  a  concepção  que  se  tem dos  papéis

desempenhados por cada gênero dentro de um matrimônio.

Faz-se importante, aqui, a reflexão sobre a construção social acerca do casamento na

realidade em que as duas personagens principais estão inseridas. Ambas são mulheres latino-

americanas e as histórias se passam no século XXI, e, embora o modelo atual de matrimônio

comporte uma relação mais igualitária entre marido e mulher, é importante perceber como ele
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foi construído com base em um sistema no qual a figura feminina era menosprezada. Sobre

isso, Beauvoir avalia que: 

Um casamento moderno só se compreende à luz do passado que o perpetua.
O casamento sempre se apresentou de madeira radicalmente diferente para o homem
e para a mulher. Ambos os sexos são necessários um ao outro, mas essa necessidade
nunca engendrou nenhuma reciprocidade [...] Socialmente, o homem é um indivíduo
autônomo e completo; ele é encarado antes de tudo como produtor e sua existência
justifica-se pelo trabalho que fornece à coletividade [...]. O papel de reprodutora e
doméstica em que se confirmou a mulher não lhe assegurou igual dignidade (1980b,
p. 186).

Podemos  inferir,  com  a  autora,  que  o  casamento  foi,  historicamente,  mais  uma

instituição que colocou a mulher em uma posição inferior à do homem. Enquanto o marido se

ocupa da função de sustentar e chefiar a casa, o encargo da mulher é considerado um serviço

prestado a seu cônjuge – seja nos serviços domésticos, cuidando dos filhos ou por meio da

satisfação sexual do homem. Embora, na contemporaneidade, algumas mudanças apareçam,

muito do que se percebe no casamento provém dessa estrutura, como é possível encontrar nos

filmes aqui estudados. 

Em Como Nossos Pais (2017), essa questão é trazida à tona em diversos momentos.

Na cena 2, conforme já mencionado, Rosa critica o marido por realizar uma tarefa doméstica

apenas com o intuito de se mostrar prestativo aos familiares. Isso demonstra que Rosa é uma

mulher insatisfeita com a posição que ocupa em seu matrimônio, o que se torna claro nessa e

em outras  cenas  –  ela  tem consciência  e  capacidade  suficientes  para  criticar  o  marido  e

reconhecer que, em casa, o papel que ele assume é diferente daquele que representa o homem

que está lavando a louça a sua frente. 

A  maneira  como  um  homem  é  visto  pela  sociedade  também  é  criticada  pela

personagem Romina, de Relatos Selvagens (2014). Logo após confrontar seu marido durante

a  valsa,  na  celebração  do  casamento,  e  descobrir  que  havia  sido  traída,  ela  o  chama

ironicamente de "príncipe" ao cedê-lo para uma dança com a sogra. 

As duas personagens, nos momentos acima citados, enxergam seus maridos de uma

maneira diferente das demais personagens. Enquanto, para alguns, o homem lavar os pratos

de um almoço com amigos é um ato altruísta, para Rosa, não passa de uma encenação. Ela,

como esposa,  conhecendo  o comportamento  do marido  dentro  do casamento,  sabe  que  a

atitude dele  em nada influência  a realidade  vivida pelos dois – realidade  essa em que os

estereótipos de gênero se fazem presentes de maneira clássica: lavar louça é algo recorrente

para ela, mas uma atividade incomum para ele. 
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Romina, ao falar com desprezo a palavra "príncipe", também demonstra enxergar Ariel

de uma forma diferente da que ele é visto pelos outros. Para ela, a imagem de príncipe – com

as qualidades características da palavra –foi destruída no momento em que ela descobriu a

traição.  Enquanto,  para  os  outros,  seu  marido  continuava  sendo  uma  figura  respeitável,

Romina criava, no lugar da imagem de príncipe, a visão de um homem que ela desprezava. 

Os  reflexos  desses  comportamentos  podem ser  vistos  na  atualidade,  demonstrados

aqui pelas situações vividas por Rosa e Romina, personagens que parecem tomar uma maior

consciência da herança patriarcal que as atinge, conforme percebemos nas cenas descritas.

5.2 A PROTAGONISTA PELO OLHAR MATERNAL

Cena 3 (Figura 7): Relatos Selvagens (2014) – 1:43'.

Após a revelação da traição de Ariel e a briga de Romina com Lurdes (a amante), a

mãe do noivo conversa com um dos convidados sobre o acontecido. Em sua fala, ela enfatiza

as  ações  de  Romina  –  que  ameaçou  Ariel  e  machucou  Lurdes  –   e  não  menciona  o

comportamento do filho em nenhum momento. 

Figura 7: Mãe de Ariel comenta sobre atitudes de Romina. Fonte: (RELATOS..., 2014).

Cena 4 (Figura 8): Como Nossos Pais (2017) – 7'26''.

Após um almoço da família, Rosa, sentada na mesa com a mãe, diz às duas filhas que,

quando Dado acabar de lavar a louça, elas irão embora. As crianças argumentam, pedindo

para ficar na casa da avó, e a protagonista responde: "Não estou pedindo a opinião de vocês,

estou comunicando que vamos embora". A mãe de Rosa, Clarice, critica a filha, dizendo que

ela é muito dura, a qual argumenta, declarando que também foi tratada com dureza pela mãe.
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Figura 8: Rosa e Clarice conversam após o almoço. Fonte: (COMO..., 2017).

A relação entre mãe e filhos, presente nas duas obras, abre espaço para a discussão

sobre as distinções evidenciadas no convívio entre uma mãe e sua filha mulher e entre uma

mãe e um filho homem. Essa diferença, apontada por Freud (1996), mostra que a maneira

como uma criança enxerga a mãe muda de acordo com seu gênero;  do mesmo modo,  as

atitudes e gestos de uma mãe para com seus filhos também dependem do sexo dos mesmos. 

Freud (1996) evidencia a não equivalência na vivência do Complexo de Édipo9 entre

meninos e meninas. De acordo com o autor, meninos e meninas têm a mãe como primeiro

objeto amoroso e um vínculo de amor, mas o destino desse afeto toma caminhos diferentes

para os dois sexos. Para os meninos, a figura da mãe continua sendo objeto de apreço e, à

medida que ele vai percebendo a natureza da relação entre pai e mãe, rivaliza-se com o pai.

Na menina, ocorre o oposto: a preferência ao pai vem acompanhada de um desligamento e de

uma rejeição à mãe (FREUD, 1996).

Essa preferência também pode ser encontrada na visão que uma mãe possui de seus

filhos. Mais uma vez nos servimos da visão de Beauvoir ao explanar que: 

A situação é diferente segundo o sexo da criança e, embora no caso de um
menino a coisa seja mais "difícil", em geral a mãe a ela se ajeita melhor. Por causa
do prestígio de que a mulher reveste aos homens, e também os privilégios que estes
detêm concretamente, muitas mulheres desejam filhos de preferência a filhas [...].
Vimos  que  sonham  em  gerar  um  "herói"  e  o  herói  é  evidentemente  do  sexo
masculino. O filho será um chefe, um condutor de homens, um soldado, um criador
[...]. As casas que ela não construiu, os países que não explorou, os livros que não
leu, ele dará a ela. Através dele, ela possuirá o mundo (1980b, p. 319).

9Conceito fundamental  da Psicanálise de Freud,  diz que,  em certa  fase do desenvolvimento psicossexual da
criança do sexo masculino, esta começa a sentir uma forte atração pela figura materna e se rivaliza com a figura
paterna. O Complexo de Electra,  também conhecido sob a doutrina psicanalítica freudiana por  Complexo de
Édipo Feminino, consiste no desejo e na atração que a criança do sexo feminino sente pela figura paterna.
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Essa diferença de relação entre uma mãe e seu filho homem e uma mãe e sua filha

mulher é bem exemplificada pelos dois filmes.

Em Relatos Selvagens (2014), temos uma mãe que defende e protege seu filho, mesmo

sabendo dos erros que ele cometeu. Na cena 3, a mãe de Ariel aparece conversando com outra

personagem masculina  e,  mesmo tendo de explicar  que o motivo  de uma grande briga e

confusão na festa de casamento foi a descoberta de que seu filho havia traído a noiva, em seu

discurso, ela dá ênfase ao comportamento de Romina – a protagonista. Pelo olhar da mãe, o

comportamento da noiva foi incoerente, e, ao invés de julgar os atos do filho, ela critica as

atitudes e o discurso de Romina, que até então já havia parado a festa e feito diversas ameaças

a Ariel. 

Um contraponto pode ser encontrado em Como Nossos Pais (2017). Na cena 4, Rosa

conversa  com sua  mãe  na  mesa  da  cozinha  e  dá  um aviso  às  filhas  que  brincavam nos

arredores, comunicando que elas iriam embora da casa da avó em poucos minutos. Clarice (a

avó) comenta brevemente que Rosa é dura com suas filhas, a qual rebate dizendo que sua mãe

também foi dura com ela durante toda sua vida. 

O comportamento  de uma mãe  perante  sua  filha  mulher  é  duplamente  encontrado

nesse caso, pois as duas filhas que Rosa trata  rispidamente (de acordo com sua mãe) são

meninas. Sua maneira de tratar as filhas é espelhada no tratamento que recebeu de sua própria

mãe – o que Clarice aponta já foi vivido por ela e Rosa. 

A rispidez da protagonista  com a mãe também exemplifica  os  dizeres  dos autores

citados. Ao dizer ter memórias de alguém lhe tratando com dureza, e essa pessoa não ser o

pai,  Rosa  explana  a  imagem que tem da  mãe  e  as  diferenças  que  ela  enxerga  perante  a

personalidade e o comportamento do pai. De acordo com o relato da protagonista, durante seu

crescimento, Clarice se apresentou como uma figura rígida e severa, enquanto Homero (o pai)

é tido como tranquilo e agradável nas memórias da filha. 

Percebemos, por meio desses exemplos, a comprovação das palavras de Freud (1996)

e de Beauvoir (1980b), pois encontramos uma mãe que defende e acoberta as falhas de um

filho homem, e uma mãe que reprova uma simples ordem que a filha dá as netas.  

5.3 A PROTAGONISTA PELO SEU PRÓPRIO OLHAR

Cena 5 (Figura 9): Como Nossos Pais (2017) – 20'35''.

Em uma conversa no banheiro com o marido, Rosa explana que não se sente feliz com

sua  vida  profissional.  Seu  grande  sonho  (de  ser  dramaturga)  foi  deixado  de  lado  e  ela
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atualmente trabalha na preparação de materiais gráficos para peças de cerâmica de banheiro.

A essa insatisfação ela atribui os compromissos relacionados à casa e à família com que tem

de lidar, criticando Dado por não ter as mesmas preocupações e poder se dedicar ao sucesso

profissional sem empecilhos. 

Figura 9: Rosa desabafa com Dado. Fonte: (COMO..., 2017).

Cena 6 (Figura 10): Como Nossos Pais (2017) – 12'50''.

Em uma conversa com o irmão, Rosa fala sobre seus problemas e a tensão dos últimos

acontecimentos de sua vida. Na conversa, ela desabafa dizendo que não é uma supermulher,

como todos a imaginam. 

Figura 10: Rosa desabafa com o irmão. Fonte: (COMO..., 2017).
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De acordo com Muraro (1993), nas sociedades patriarcais, como as em que vivem as

protagonistas dos dois filmes, o trabalho da mulher ainda possui um valor menor e tende a ser

menos  valorizado,  ainda  que  seja  igual  ao  executado  pelo  homem.  Na  mesma  linha  de

pensamento, a vida familiar ainda segue, em parte, uma responsabilidade atribuída à mulher. 

Essa questão é apontada em diversos momentos de Como Nossos Pais (2017). Na cena

5, a personagem Rosa critica o fato de ser inteiramente responsabilizada pela  criação das

filhas  e,  com  isso,  ter  deixado  de  lado  seu  grande  sonho  profissional:  ser  dramaturga.

Enquanto  isso,  seu  marido,  Dado,  é  um  profissional  bem-sucedido  que  viaja  a  trabalho

constantemente, sem deixar que as filhas ou a vida doméstica sejam um empecilho. 

Como apontado por Soihet (2008), além da violência física, a mulher também sofre

uma violência simbólica na sociedade, que mascara fortes desigualdades. A impossibilidade

de  acesso  a  certas  modalidades  de  trabalho,  a  desvalorização  do  trabalho  feminino,  a

discriminação  quanto  à  educação,  bem  como  a  incapacidade  política  e  civil  são,  todas,

igualmente,  formas  de violência.  Essas limitações,  ao longo do tempo,  impediram que as

mulheres tivessem o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, incluindo as artísticas.

De  acordo  com  a  maioria  dos  filósofos  iluministas10,  paixão  e  imaginação  constituíam

qualidades das mulheres, mas a razão não se fazia presente nos indivíduos do sexo feminino.

Elas  não  seriam  capazes  de  criar,  e,  mesmo  se  conseguissem  acesso  à  literatura  e  a

determinadas ciências, estava excluída a possibilidade de a genialidade ser atingida. "Assim, o

processo genético dos conhecimentos, que conduz ao pensamento abstrato, teria na mulher

ficado congelado, completando-se apenas nos varões, a mulher teria permanecido na etapa da

imaginação." (SOIHET, 2008).

A inferioridade com que o trabalho e a criação das mulheres eram tratados – tida como

fato incontestável no Iluminismo – ainda reflete na vida das mulheres nos dias atuais, como

bem é mostrado em Como Nossos Pais (2017). O fato de Rosa ser frustrada profissionalmente

não constitui um problema aos olhos das demais personagens, e sua dedicação à família e

abnegação  em  relação  a  seus  sonhos  e  ambições  profissionais  são  tratados  como  um

comportamento normal e esperado. Em contraponto, a seu marido Dado são dadas inúmeras

possibilidades  de  aprimoramento  profissional  e  apoio  para  que  conquiste  seu  espaço  na

sociedade como um renomado ambientalista. Em uma cena, Clarisse (mãe de Rosa) chega a

10 Conforme Grespan (2008), o Iluminismo foi um movimento que surgiu na França no século XVII e defendia o
domínio da razão sobre a visão teocêntrica presente na Europa desde a Idade Média - o pensamento racional
deveria  sobrepor  as  crenças  religiosas  que,  segundo  os  pensadores  da  época,  bloqueavam  o  avanço  da
humanidade. Entre os grandes nomes de destaque, temos John Locke (1632-1704), Voltaire (1694-1778), Jean-
Jacques  Rousseau  (1712-1778),  Montesquieu  (1689-1755),  Denis Diderot (1713-1784)  e  Jean  Le  Rond  d
´Alembert (1717-1783).
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questioná-la: "Você não espera que seu marido largue um emprego para ficar em casa dando

banho nas suas filhas, não é?”.

Como o sucesso e reconhecimento de seu marido e o menosprezo dado aos sonhos

profissionais  de Rosa estão estritamente relacionados,  a  indignação da personagem se faz

presente em outras cenas do filme. Mesmo não trabalhando com o que gostaria, a protagonista

possuiu um emprego que exige dela responsabilidade e comprometimento; aliando a isso as

tarefas do lar, Rosa se encontra sobrecarregada. Durante muitos momentos, ela questiona e

julga ser pouca a ajuda que o marido fornece nas questões familiares – a consequência disso é

a jornada dupla da personagem, que, além de seu emprego formal, ainda lida com as demais

questões relacionadas à casa e à família. 

Segundo Araújo e Scalon, mesmo com o ingresso progressivo da mulher no mercado

de trabalho,  na  manutenção  das  tarefas,  no âmbito  familiar,  a  perspectiva  da divisão  das

mesmas ainda tende a ser dissociada: 

O  padrão  de  divisão  sexual  do  trabalho  doméstico  e  as  atribuições  de
homens e mulheres relacionadas com o trabalho de reprodução cotidiana da vida
social  permanecem  como um dos  aspectos  menos  permeáveis  às  mudanças  que
marcam o período contemporâneo (ARAÚJO; SCALON, 2005, p. 69).

Essa divisão irregular é apontada mais uma vez pela protagonista de  Como Nossos

Pais  (2017) na cena 5,  em que,  conversando com o marido,  ela  explana sua insatisfação

perante as questões acima citadas. Para Rosa, o motivo de ela ser frustrada profissionalmente

é o pouco apoio do marido em assuntos que dizem respeitos aos dois: as filhas e a manutenção

da casa. Ela elenca as tarefas que realiza: "Você viaja a hora que você quiser, Dado, por que

você sabe que eu ‘tô’ aqui, que eu vou levar as meninas na escola, que eu vou fazer mercado

[...]".

Percebemos aqui como se reforçam velhos estereótipos que destinam a mulher à vida

doméstica  e  o  homem  à  vida  pública:  a  eles  são  dadas  oportunidades  de  crescer

profissionalmente e florescer na vida em sociedade enquanto, para elas, o sucesso vem na

forma de uma família próspera – o que inclui um marido para obedecer e filhos para tomar

conta. 

Associando esses estereótipos à modernidade,  em que a mulher já trabalha fora de

casa, é possível entender como a responsabilidade em cima da mulher é grande. Ela não deve

apenas preocupar-se com seu trabalho fora de casa, mas também com os deveres referentes

aos outros membros de sua família cujo sucesso depende de sua administração. 
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Temos um exemplo disso quando, na cena 6, Rosa desabafa com o irmão e afirma não

ser  a  supermulher  que  todos  lhe  pedem  para  ser,  o  que  demonstra,  mais  uma  vez,  a

subalternidade ainda vivida por mulheres no que se refere à relação dobrada de trabalho.

O trabalho na esfera privada, entendido como tarefas do lar, é subjugado e ignorado

frente à sociedade, segundo Santana (2006). Por não obter reconhecimento por esse labor é

que a mulher parte para o trabalho na esfera pública – fora do lar – criando, assim, uma

jornada dupla de trabalho. Sobre esse assunto, temos:

Responsáveis  pela  maioria  das  horas  trabalhadas  em todo o  mundo,  as
mulheres,  generosamente,  cuidam  das  crianças,  dos  idosos,  dos  enfermos,
desdobrando-se  em  múltiplos  papéis.  Esquecidas  de  si  mesmas,  acabam  por
postergar um debate que se faz urgente: a divisão desigual das responsabilidades da
família,  a  injustiça  de,  sozinha,  ter  de  dar  conta  de  um trabalho  de  que  todos
usufruem (PEREZ, 2001 apud FRANÇA; SCHIMANSKI, 2009, p. 74).

O desdobramento da mulher e a naturalização da ideia de que o trabalho em prol da

família e do lar é um dever direcionado ao sexo feminino são problemáticas trazidas pela obra

Como Nossos Pais  (2017) mediante a personagem Rosa. Mesmo que a divisão sexual do

trabalho  na  esfera  privada  sobrecarregue  a  mulher  e  interfira  em  sua  participação  nas

atividades  da  esfera  pública,  esse  sistema  ainda  interfere  na  vida  das  famílias  latino-

americanas, beneficiando, mais uma vez, o desenvolvimento do homem na sociedade. 

Em  Relatos  Selvagens  (2014),  não  existe  nenhuma  cena  que  mostre,  de  forma

explícita, reflexões da protagonista Romina a respeito de seu papel na sociedade enquanto

mulher,  embora  ela  externalize  pensamentos  referentes  ao  seu  comportamento  e  ao

comportamento do marido. 

5.4 O OLHAR SOBRE O COMPORTAMENTO MASCULINO

Cena 7 (Figura 11): Relatos Selvagens (2014) – 1:46'.

Após a revelação da traição de Ariel e das reações de Romina,  o noivo grita a ela

dizendo que nada do que ele fez justifica suas atitudes na festa. Ele chora, e sua mãe o abraça,

também chorando, sob o olhar e as risadas de Romina. 

Cena 8 (Figura 12): Como Nossos Pais (2017) – 1:00'.

Em um encontro de pai e filha, Homero e Rosa conversam sobre o comportamento

dele, que tem uma nova namorada, a qual o sustenta e tem três filhos, provenientes de dois

casamentos. Ele defende seu estilo de vida, dizendo que nasceu para amar diversas mulheres e

que isto é algo hereditário. 
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Figura 11: Ariel questiona Romina. Fonte: (RELATOS..., 2014).

Figura 12: Rosa conversa com o pai. Fonte: (COMO..., 2017).

Cena 9 (Figura 13): Como Nossos Pais (2017) – 1:02'.

Rosa e Clarice conversam sobre o fato de Clarice ter tido um amante quando mais

nova. A mais velha justifica dizendo que os homens têm diversas amantes ao longo da vida e

ela teve apenas um. Rosa a contesta perguntando: "Todos os homens têm amantes?". Clarice

responde rapidamente: "E você não sabia?”.

A maneira como homens e mulheres se comportam em sociedade também parte de

estigmas construídos há vários anos em cima de ideias sobre o que se espera de um homem e

o que se espera de uma mulher. 

Historicamente,  além de a sociedade impor à esposa as tarefas do lar, a poligamia

também era – em parte – tolerada, caso o adúltero fosse o homem. Eles podiam desfrutar a
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companhia de escravas, concubinas, amantes e prostitutas sem serem malvistos, desde que

respeitassem alguns privilégios dados à mulher legítima. 

Figura 13: Clarice e Rosa conversam sobre infidelidade. Fonte: (COMO..., 2017).

Em Como Nossos Pais (2017), cena 8, o pai da protagonista afirma que sua maneira de

agir com as mulheres é hereditária. Ele se envolveu com muitas mulheres em sua vida e, ao

ser  questionado sobre ter  arranjado uma nova namorada,  que supostamente  o sustentaria,

afirmou: "É hereditário, é do DNA. Meu pai era assim, meu avô era assim, e assim vai seguir

sendo".  Na cena  9,  Clarice  afirma  à filha,  de maneira  casual,  que os  homens  têm várias

amantes ao longo da vida.

Essa naturalidade dos pais da protagonista ao falarem da infidelidade masculina ou se

referirem à ideia de que um homem está biologicamente programado a ter um elevado número

de relacionamentos amorosos durante a vida demonstra o pensamento apontado por Zampieri

(2004, p. 157):

Nos dias atuais, a infidelidade amorosa é ainda considerada pecado e, em
algumas culturas, crime também. Entretanto, o adultério masculino foi e tem sido,
em toda a história da sexualidade, mais bem aceito que o adultério feminino, em
virtude do mito da natural necessidade de sexo e da variação sexual que os homens
possuem, sendo encarado como uma fraqueza lamentável, mas compreensível.

O mesmo se relaciona à cena 7 de  Relatos Selvagens  (2014), na qual a personagem

Ariel,  chorando e visivelmente  emocionada,  dirige-se à  noiva,  Romina,  dizendo que  suas

atitudes em nada se comparam ao que ela lhe fez. Comparando a conduta de Ariel – trair

Romina e convidar sua amante para a festa de casamento – e a atitude da noiva – expor a
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infidelidade  para  todos  os  presentes  –  percebemos  um  claro  exemplo  de  que  certos

comportamentos masculinos são tolerados e julgados normais.

A questão da traição, como foi colocada em Relatos Selvagens (2014), demonstra que,

na convicção de Ariel,  a reação de Romina fora exagerada e desproporcional.  Para ele (e

outras personagens da trama) o fato de a noiva ter sido traída em nada justificava o que se

sucedeu.

O  olhar  sobre  o  comportamento  dos  homens,  nos  dois  filmes,  consagra  a  visão

distorcida que vem sendo encontrada na sociedade há muitos  anos: a de que homens são

naturalmente adúlteros, pois existe uma condição biológica que os faz assim. 

Assim, no que tange às contradições de gênero, percebemos a discrepância entre a

reação de uma pessoa ao mesmo comportamento quando praticado por um homem ou por

uma mulher. Algumas atitudes tidas como normais, se provenientes de homens, são duramente

criticadas se o sujeito atuante for mulher. Essa tolerância dada aos homens se percebe desde

muito cedo: enquanto meninas são incentivadas a brincar de boneca e a ter comportamentos

recatados e meigos, meninos são incentivados a explorar o mundo e suas habilidades por meio

de esportes  e  jogos.  Isso também demonstra  como as  oportunidades  e  a  apresentação  de

possibilidades  são  ofertadas  de  forma  diversa  para  crianças  de  gêneros  diferentes:  os

brinquedos  ditos  "de  menina"  são  geralmente  os  que  projetam na  criança  uma  figura  de

mulher na vida adulta, padrão que ela é incentivada a seguir: a mãe que cuida da casa, cozinha

e cuida dos filhos. Às crianças do sexo masculino são apresentados brinquedos que estimulam

sua imaginação e as incentivam a explorar suas habilidades das mais diferentes formas. Aos

meninos é dada a oportunidade de serem astronautas, detetives, cowboys e heróis em suas

brincadeiras, como apontado por Ono e Kishimoto (2008, p. 2):

Os pais constroem o primeiro ambiente de brinquedos da criança, antes que
ela comece a fazer suas escolhas. No nascimento, o quarto das meninas é rosa, com
bonecas, e o dos meninos é azul, com carros em miniatura. As meninas costumam
brincar de “casinha” e representam o papel da mãe; os meninos, de “motorista”, que
dirige o carro. É o contexto em que a criança vive, especialmente o meio familiar,
que dirige inicialmente tais escolhas. 

Na adolescência, as meninas são repreendidas e protegidas, ao mesmo tempo em que

os meninos têm sua vida social aflorada e o despertar de sua sexualidade comemorado. A

virgindade  das  meninas  é  celebrada  enquanto  aos  meninos  é  ensinado  que  o  número  de

namoradas ou parceiras sexuais tem uma forte ligação com sua virilidade – e esta deve ser

provada. 
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Tudo isso reflete na vida adulta de uma forma clara: os comportamentos reprimidos

em mulheres  são praticados livremente pelos homens sem que nenhum julgamento  recaia

sobre eles. Tanto Relatos Selvagens (2014) quanto Como Nossos Pais (2017) demonstram isso

nas  atitudes  de  personagens  homens  e  na  reação  dos  demais  participantes  das  cenas.  É

considerado normal  e aceitável  que um homem, desde cedo, tenha um grande número de

relacionamentos com mulheres, sendo visto como livre e biologicamente normal, ao mesmo

tempo em que uma mulher, em seu lugar, teria sido duramente julgada. É possível também

que  uma  traição  descoberta  no  dia  da  cerimônia  de  casamento  seja  rebaixada  a  um

acontecimento secundário enquanto a revolta da noiva traída toma o protagonismo e é vista

como um comportamento exagerado e vergonhoso (para uma mulher). 

5.5 O OLHAR SOBRE O COMPORTAMENTO FEMININO

Cena 10 (Figura 14): Relatos Selvagens (2014) – 1:38'.

Romina deixa a festa após confrontar Ariel e receber a confirmação da traição. Ela

segue para o terraço e Ariel a encontra tendo relações sexuais com um funcionário do hotel

onde a festa estava sendo realizada. Romina prontamente declara a Ariel que vai dedicar seus

dias a tornar a vida do marido infeliz, traindo-o com várias pessoas, gastando seu dinheiro,

dentre outras atitudes. Ariel vomita enquanto Romina passa por ele, retornando à festa. 

Figura 14: Romina discute com Ariel no terraço. Fonte: (RELATOS..., 2014).

Cena 11 (Figura 15): Relatos Selvagens (2014) – 1:42'.

Ao retornar do terraço, Romina bebe e dança com as amigas. Ao perceber que Lurdes

(a amante) está se retirando do salão, a noiva vai até ela e a leva para a pista de dança. Lá, elas
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dançam, girando, e Romina, ao soltar a mão de Lurdes, a lança em direção a um espelho. O

espelho quebra, deixando Lurdes com vários cortes pelo corpo. A festa para imediatamente. 

Figura 15: Romina joga Lurdes em um espelho. Fonte: (RELATOS..., 2014).

Cena 12 (Figura 16): Como Nossos Pais (2017) – 1:07'.

Em um passeio com Pedro, seu amante, Rosa o observa tirar a camisa e, logo após,

decide imitá-lo, deixando os seios à mostra em uma avenida movimentada.  Os carros que

passam buzinam, e Pedro cobre Rosa com sua roupa. 

Figura 16: Rosa tira a roupa em uma avenida. Fonte: (COMO..., 2017).

As duas obras, quando inseridas na temática central desta pesquisa, levantam reflexões

acerca  da  permissividade  dada  aos  homens  na  sociedade  e  da  repreensão  da  mulher  em

diversas  esferas.  Podemos  analisar,  aqui,  a  maneira  como  alguns  comportamentos  das
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protagonistas  foram representados  como inconsequentes  ou  insensatos  perante  o  olhar  de

outras personagens. 

Em  Relatos  Selvagens  (2014),  a  protagonista  se  comporta,  em diversas  cenas,  de

maneira que as demais personagens desaprovam, visivelmente. Em uma delas, a personagem

é flagrada pelo marido tendo relações sexuais com um desconhecido no terraço do prédio

após ter abandonado a festa de comemoração de seu casamento. Sem esperar ser confrontada,

ela discursa, dizendo que já havia planejado suas ações para daquele momento em diante, de

maneira a deixar Ariel (o marido) falido e com uma vida infeliz. 

Na cena 10, Romina diz: 

Eu quero que você saia daqui agora sem dizer um ai. Você não sabe com
quem se meteu. Eu vou arrancar até seu último centavo, até a última propriedade que
seu pai  colocou no seu nome “pra”  não pagar  imposto:  vai  ser  minha.  Estamos
casados,  legalmente  casados.  Eu  vou  dedicar  os  meus  dias  a  transar  com cada
homem que me der a mínima atenção, com qualquer um que me der uma migalhinha
de amor. E quando você quiser se separar, eu vou fazer aulas de teatro para sentar na
frente do juiz com cara de cachorro molhado e dizer que estou lutando pelo nosso
amor. Assim,  nosso casamento  se prolongará  indefinidamente.  Eu vou postar  no
facebook todos os seus segredos, vou enfiar o dedo na ferida até você chorar de dor.
Você sofrerá tantas humilhações que sua única saída será subir num banquinho e se
jogar  da varanda.  Aí  sim,  quando a morte  nos separar,  quando a tua morte  nos
separar, eu vou ficar com tudo (RELATOS..., 2014).

Aqui, além de se exemplificarem as questões sobre infidelidade e suas diferenças em

relação  aos  sexos  –  como  citadas  no  tópico  de  análise  anterior  –  também  é  possível

reconhecer a maneira como as atitudes de Romina, ainda que provocadas por uma traição de

Ariel, são colocadas, representando a selvageria trazida pelo filme como premissa. 

Ariel, que está acompanhado de um amigo, escuta perplexo o discurso de Romina e,

logo  após,  vomita.  Sua  reação  demonstra  que  a  atitude  da  noiva  é  algo,  além  de

surpreendente,  totalmente  inesperado.  As  ameaças  da  esposa  e  o  fato  de  ela  estar  se

relacionando  sexualmente  com  um  desconhecido  mostram  um  lado  da  mulher  que  a

personagem não conhecia – e com o qual não esperava ter contato naquele momento, mesmo

com os acontecimentos anteriores. A partir dessa cena, Romina muda sua atitude e passa a se

apresentar como uma mulher segura, tratando os demais (especialmente Ariel) com ironia e

desprezo. 

Sua mudança brusca na maneira de agir causa reações nas demais personagens, que,

mesmo depois de descobrirem o motivo para tais atitudes, seguem tratando o comportamento

da personagem como injustificável. 
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Um outro exemplo da selvageria é quando, na cena 11, Romina retorna à festa e leva a

amante  de  seu  marido  até  a  pista  de  dança.  Com  movimentos  bruscos,  a  noiva  joga  a

convidada em direção a um espelho, que quebra e a fere. Essa sequência representa toda a

insatisfação de Romina, que se sente injustiçada e humilhada com a situação. 

A ideia  de que mulheres  são,  por natureza,  rivais  e devem competir  (pela  atenção

masculina,  principalmente)  também é  uma  concepção  implantada  pelo  patriarcado,  que  é

demonstrada  na  cena  acima  descrita.  Isso  é  perceptível  nas  mais  diversas  situações,  não

apenas  no  caso  de  Romina,  que  enxergou  a  mulher  que  se  relacionou  com um  homem

comprometido como inimiga.  Ao longo da vida, as mulheres são estimuladas a fazerem o

possível  para  se  destacarem  das  outras  –  sendo  mais  bonitas,  mais  inteligentes  e  mais

influentes.  É comum implantarem em jovens meninas a ideia de que suas amigas são, na

verdade, indivíduos que ela precisa ultrapassar: deixar uma amiga se destacar mais é o mesmo

que ceder a ela o segredo do sucesso. A companhia masculina é vista como um prêmio para as

que se destacam, o que influencia a percepção do homem de que ele é um objeto de desejo das

mulheres,  merecedor de atenção: "O privilégio econômico detido pelos homens,  seu valor

social, o prestígio do casamento, a utilidade de um apoio masculino, tudo impele as mulheres

a desejarem ardorosamente agradar os homens" (BEAUVOIR, 1980b, p. 196).

Em Como Nossos Pais  (2017), Rosa, em um passeio com Pedro (seu amante), tira a

blusa no meio de uma avenida,  após vê-lo fazer  o mesmo (cena 12).  Pedro,  visivelmente

constrangido, cobre Rosa com sua roupa enquanto a mesma ri, em meio a buzinas e outras

manifestações dos motoristas passantes. A objetificação e sexualização do corpo da mulher é

um dos grandes tópicos discutidos no feminismo. Sohn (2006) observa que, durante séculos, a

sexualidade  foi  mantida  sob  silencio  ou  despachada  para  o  registro  de  coisas  "sujas"  e

"pecaminosas”. Trazendo essa constatação para uma perspectiva feminista, observamos que

ela  vem assinalando as formas  pelas  quais uma cultura  patriarcal  corporifica  as mulheres

como objetos de olhar masculino ou as torna prisioneiras de uma necessidade que, entre elas

(as mulheres), reproduz-se (FURNAN, 1997). 

A aceitação do corpo masculino como algo natural e a exprobação do correspondente

feminino, nesse exemplo, mostram-se claras: um ato de libertação e divertimento para Rosa

foi visto como impensado e imprudente por Pedro, além de ser sexualizado pelos motoristas

da cena – mais um indício de que, enquanto aos homens se estimula o livre exercício da

sexualidade,  símbolo  da  virilidade,  nas  mulheres,  tal  atitude  é  condenada,  cabendo-lhes

reprimir todos os desejos e impulsos dessa natureza (SOIHET, 2008). Durante muito tempo, a

ideia de honra da mulher foi ligada à sua virgindade e à preservação da sua figura, podendo
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isso servir de distinção entre as mulheres que iriam ter uma má vida ou uma vida boa. A

mulher foi policiada, e segue sendo, em diversas culturas em que seus desejos sexuais são

reprimidos e até considerados inexistentes. 

Mesmo na sociedade contemporânea da América Latina, influenciada pelos ideais do

feminismo,  na  qual  a  personagem  Rosa  se  insere,  essa  repressão  ainda  respalda  o

comportamento dos homens – que, na cena em questão, tratam a nudez da protagonista como

algo vergonhoso, sexual – e das mulheres – que seguem se comportando com base em normas

ditadas pelo background machista. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Afora  todas  as  conquistas  realizadas  pelas  mulheres  na  saúde,  na  educação,  no

mercado de trabalho e  na vida cultural,  a  desigualdade  segue presente nos mais  diversos

eixos,  tornando,  assim,  a  vida  das  mulheres  mais  penosa  em  relação  à  dos  homens  na

sociedade.  A divisão de ocupações na vida profissional e familiar e a discrepância salarial

entre os sexos ainda representam um desafio a ser superado. 

Quando falamos de América Latina, essas divergências se mostram ainda mais fixadas

na sociedade, como podemos perceber tanto pelos estudos e pensamentos trazidos para esta

pesquisa,  mediante  autores,  quanto  pelas  situações  de  repressão,  que  são  possíveis  de  se

vivenciar quando se é uma mulher latino-americana. Com isso em mente, entendemos que a

discussão dessas questões se faz necessária, e esta pesquisa se propôs a trazer à tona uma

discussão  sobre  equidade  de gênero dentro  de um espaço que também é atingido por  tal

problema: o do cinema.

Retomamos, então, o objetivo geral – compreender como o protagonismo da mulher se

mostra no cinema latino-americano – e os objetivos específicos – que buscaram verificar de

que forma os universos masculino e feminino se apresentaram nos dois filmes, comparar as

diferentes  representações  da  mulher  nos  filmes  em  questão  e  identificar  as  diferentes

percepções dos diretores em relação às personagens femininas. Por meio desses propósitos,

fomos ao encontro de descobertas que nos indicaram uma realidade promissora no que diz

respeito à sétima arte, criada para impactar de maneira positiva a sociedade. 

Enquanto aparato midiático, o cinema constrói por meio de discursos, modelos que

constituem o imaginário social e têm grande importância na difusão da imagem de homens e

mulheres – motivo esse que faz com que a discussão feminista, carregada para essa esfera,

seja  capaz  de  retransmitir  antigos  e  tradicionais  papéis  de gênero  que  contribuem para  a

perpetuação de ideias misóginas. 

Durante  os  anos  de  sua  existência,  o  cinema  representou  relações  familiares  e

movimentos  políticos,  explanou  a  sexualidade,  determinou  padrões  de  beleza  e  de

comportamento,  serviu  como  objeto  de  protesto  e  instrumento  de  difusão  de  ideias  –

influenciou e foi influenciado pelos movimentos sociais, tais como o movimento feminista. A

entrada de mulheres nesse campo é capaz de contribuir para sua melhor representação como

personagens  fílmicas,  trazendo  para  as  obras  cinematográficas  elementos  defendidos  e

discutidos pelo feminismo. 
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É também um avanço no que diz respeito à participação feminina em ocupações de

maior  relevância detrás das câmeras,  o que conseguimos perceber em  Como Nossos Pais

(2017). 

Assumidamente  feminista,  o  filme  coloca  em evidência  assuntos  cuja  discussão  é

capaz de repercutir, de maneira positiva, no avanço das demandas femininas. A diretora Laís

Bodansky, de  47  anos,  e  a  atriz  principal,  Maria  Ribeiro,  de  41,  mostraram-se  mulheres

atentas  às  particularidades  do  comportamento  feminino  ao  construírem  a  personagem

estudada nesse trabalho. Ambas são mulheres brasileiras,  com mais de quarenta anos, que

contribuíram,  com suas vivências,  para a  criação de Rosa – uma mulher  como as duas e

também como tantas outras. 

Reconhecer, em uma protagonista do cinema, características e comportamentos com os

quais se familiariza, é capaz de gerar um sentimento de identificação em uma espectadora. Ser

representada nas telas vai além de encontrar alguém cuja aparência é semelhante à sua: trata-

se também de ver uma personagem passar por certas situações e reagir a elas de uma maneira

encorajadora. Em Como Nossos Pais (2017), Rosa pode gerar essa aproximação por ser uma

mulher que passa por situações comuns à população feminina – ser mãe, esposa, filha e/ou

trabalhadora são funções que fazem parte da vida de uma mulher contemporânea. 

Rosa é uma mulher  de classe média,  com instrução acadêmica,  que lê  Simone de

Beauvoir e sofre com a pressão colocada sobre ela. Em suas próprias palavras, ela não é uma

"supermulher".  Ainda  assim,  é  a  protagonista  do  filme,  e  são  os  seus  conflitos  que

acompanhamos durante toda a trama. Com a percepção de Laís Bodanksy e a maneira com

que o filme foi construído, aprendemos a admirar Rosa, apesar de seus defeitos e dos erros

cometidos – uma mulher insatisfeita com o trabalho e com problemas familiares ainda é uma

mulher cuja história merece ser contada. 

A personalidade e a história de Rosa nos são apresentadas em uma hora e 42 minutos

de Como Nossos Pais (2017). Suas reações e a maneira de agir defronte a certas situações são

mais fáceis de serem compreendidas em virtude da maior complexidade perceptível em suas

relações com as demais personagens no decorrer do filme. 

O que acontece com Romina, em  Relatos Selvagens (2014), é diferente: o longa de

mais de duas horas só gira em torno de sua história nos últimos 37 minutos, o que torna a

unidade de espaço, tempo e ação menor. Damián Szifrón trabalhou não com um, mas com

vários protagonistas em seu filme,  e todos eles precisaram se desenvolver e resolver seus

conflitos  em um curto espaço,  o que fez com que a velocidade  se tornasse um elemento

característico da obra.
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A personagem Romina, dentro desse universo, não teve o mesmo espaço que Rosa, e a

complexidade  de suas relações  e reações  foram resumidas  a um grande acontecimento:  a

descoberta de uma traição. Seguindo a lógica das histórias que antecederam a sua, é de se

esperar  que  Romina  tome  alguma  atitude  considerada  selvagem,  mas  o  que  se  tornou

perceptível, após os estudos realizados nesta pesquisa, foi que a personagem reage não só à

traição, mas também ao machismo presente nesse ato. Mesmo sem a intenção aparente (da

personagem e do diretor), Romina se posiciona com firmeza e se mostra contrária a diversas

imposições do sistema patriarcal: o casamento por status, a ideia de que mulheres devem ser

contidas e comportadas, a aceitação da traição do homem e a proteção dada a ele.

 Podemos assim analisar que a vingança de Romina vai além de responder uma traição

com outra:  ao  decidir  tratar  o  marido  de  maneira  ainda  pior  do  que como foi  tratada,  a

personagem toma para si características masculinas apresentadas neste trabalho, tais como a

infidelidade, sentimento de superioridade e o menosprezo para com o outro gênero. 

O entendimento sobre o universo feminino que um homem carrega não é capaz de

abranger as mesmas complexidades que a vivência de uma mulher sobre o assunto - por isso,

a maneira como este universo foi transportado para os filmes foi distinta. A mulher sob o olhar

de outra mulher é diferente da mulher sob o olhar de um homem, mesmo que o objetivo seja

retratar uma personagens com características positivas. 

Percebemos isso na subjetividade trazida por Rosa em  Como Nossos Pais:  o filme

apresenta mais detalhes do mundo feminino, e se dá pelo fato de que (além de possuir um

maior  tempo para o desenrolar  da trama) foi  dirigido por uma mulher. Com Romina,  em

Relatos Selvagens a situação é diferente. Com o olhar do diretor, a personagem é mostrada em

uma  situação  específica,  mas  não  sabemos  sua  história  de  vida,  seus  conflitos  passados,

tampouco traços mais profundos de sua personalidade. 

Tudo  isso  nos  encaminhou  para  a  conclusão  de  que  é  possível  identificar

características feministas em ambas as personagens quando se tem noção do que as atinge e

quais são as dificuldades de ser mulher nas situações apresentadas. Com o estudo dos autores

trazidas para embasar este trabalho, é possível compreender que as atitudes tomadas por Rosa,

em Como Nossos Pais (2017), e por Romina, em Relatos Selvagens (2014), são justificáveis

e, mais do que isso, podem ser tomadas como atos de resistência ao sistema que as prejudica.

Quanto à presença de mulheres  em posições de autoridade detrás das câmeras,  foi

possível visualizar que essa participação pode ajudar na construção de personagens e filmes

que representem a vida da mulher de uma maneira capaz de gerar identificação por parte de

pessoas que se reconhecem como parte do assunto. Além disso, pode contribuir para educar
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aqueles que, porventura, ainda enxergam a mulher como um elemento submisso – tanto no

cinema como na vida real. 

Além dessas contestações, a realização deste trabalho foi capaz de firmar ainda mais a

certeza  da  importância  de  discutir  e  debater  acerca  de  temas  que  ainda  precisam  ser

aprimorados na sociedade. Na condição de mulher latino-americana, é possível afirmar, com

propriedade,  que a situação feminina  é  um desses temas e  merece ser estudada nos mais

diversos âmbitos, incluindo o acadêmico. 

Esta pesquisa se mostrou esclarecedora em muitos aspectos e foi o resultado de uma

vida acadêmica voltada ao assunto, contando com a elaboração de documentários, matérias

jornalísticas  e outros materiais  voltados  à  questão da mulher  na sociedade.  Junto com os

estudos e reflexões teóricas, foram vivências como estas que demonstraram como o espaço da

mulher  está  se  modificando  e  como  a  luta  pela  igualdade  tem  feito  com que  a  parcela

feminina da sociedade hoje ocupe espaços que antes de apresentavam como intransponíveis. 

Repensar os papéis de gênero, valorizar a produção de mulheres - tanto no cinema,

como em outras áreas - e contribuir para a discussão de assuntos como a desigualdade salarial,

são pontos cruciais para que esses avanços continuem a acontecer. 
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