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RESUMO  

 
 

A representação da mulher no cinema noir, através de uma análise decorrente do filme Gilda 
é o tema deste Trabalho Final de Graduação. Analisar a personagem Gilda como femme 
fatale para mostrar se a mulher noir é mesmo esse “ser” tão seguro de si, independente e 
manipulador que representava nas telas do cinema na década de 40, ou se sua visão sedutora 
era apenas uma imagem meramente masculina, alimentada pelo comércio físico do corpo 
feminino. Para isso, foi realizado um estudo desde a representação e significação, a 
participação da mulher na sociedade (devido à guerra), representação da mulher no cinema 
noir, até chegar na análise do filme Gilda, um clássico do cinema noir. Gilda é um dos 
poucos filmes noirs puros, que o seu final não é fatal para a femme fatale. Gilda consegue 
atingir seus objetivos e conquistar o herói, mas usa de seu corpo para manipular os 
subconscientes masculinos. 
 
 
Palavras-chaves: cinema, filme noir, representação da femme fatale. 
  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 

 
 

The woman's representation in the movies noir, through an analysis due to the film Gilda is 
the theme of this Final Work of Graduation. To analyze the character Gilda as femme fatale 
to show the woman noir is really such safe "being" of itself, independent and manipulator 
that acted in the screens of the movies in the decade of 40, or he/she sweats her seductive 
vision was just an image merely masculine, fed by the physical trade of the feminine body. 
For that, a study was accomplished from the representation and significance, the woman's 
entrance in the society (due to the war), the woman's representation in the movies noir, until 
arriving in the analysis of the film Gilda, a classic of the movies noir. Gilda is one of the few 
films pure noirs, that his/her end is not fatal for the femme fatale. Gilda gets to reach their 
objectives and to conquer the hero, but it uses of his/her body to manipulate the subconscious 
ones masculine. 

 
 

Keywords: movies, film noir, representation of the femme fatale.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho final de graduação tem como título “A representação da mulher no 

cinema noir”, e aborda a trajetória da mulher na sociedade, através da qual se busca 

compreender como este período cinematográfico representa a figura feminina em seus filmes.  

O desafio lançado na escolha deste tema foi mostrar o que a representação da mulher 

no filme Gilda levou para as telas cinematográficas.  

Esta pesquisa também instigou provar que a mulher não era simplesmente uma femme 

fatale, mas que apresentava outros atributos. Procurou-se, portanto, encontrar nestes desafios, 

características e questionamentos da representação da mulher no cinema noir. 

Para compreender a construção cinematográfica, foi realizado um estudo sobre o 

cinema noir, que teve uma evolução fílmica dentro do cinema norte-americano entre os anos 

40 e 50. Suas origens começam no período da Segunda Guerra Mundial, o noir tem uma 

relação direta e forte com o período histórico, social e político no qual surgiu e se 

desenvolveu, pois refletia a desilusão de todo um povo ao se encerrar esse grande conflito 

mundial. O foco do trabalho foi a representação da mulher perante esse período, já que a 

autonomia para as mulheres não era vista com bons olhos naquele contexto social, e logo isso 

foi notado, tanto na realidade, quanto na ficção, como será visto no decorrer do destino da 

femme fatale.  

As fontes trabalhadas nesta pesquisa são bibliográficas, documentais e videográficas. 

Como base teórica utilizou-se a literatura e a história existente da Sétima Arte.  

 Os autores pesquisados para falar de cinema noir, destacam-se: Gomes de Mattos que 

teoriza sobre ser um desvio ou evolução dentro do campo do gênero criminal com um estilo 

visual inspirado nos filmes expressionistas alemães do século 20, e Mascarello que acredita 

no cinema noir como um veículo para a tematização das emergentes desconfianças entre o 

masculino e o feminino, causadas pela desestabilização dos papéis sexuais durante a guerra. 

 Para falar da mulher no cinema noir utilizaram-se os conceitos da pesquisadora Ann 

Kaplan que mostra em seu estudo uma análise da maioria dos filmes noir e o papel que a 

mulher representa em cada película, ao ser tratada como uma heroína que transpira 

sexualidade.   

 Os pesquisadores Silver e Ursini também foram consultados para a pesquisa sobre a 

história da mulher no cimena noir. 
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As pesquisas sobre cinema foram ampliadas para a análise fílmica e de imagem, 

abordando as premissas dos valores representativos nos filmes. 

Foi realizada uma análise sobre os personagens e como eram representados dentro da 

narrativa. Para a análise fílmica foram escolhidas cinco categorias: cenário, figurino, 

iluminação, enquadramento e a mulher fatal, por serem as que melhor caracterizam dentro da 

narrativa o papel feminino. 

 Cada obra cinematográfica reflete o olhar do seu diretor, de sua cultura e do seu meio, 

portanto, colocam diferentes abordagens. O filme traz sempre uma gama de representações, 

diretas ou indiretas, da sociedade em que está inserido. 
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2 CINEMA NOIR 

 

2.1. Origem e conceito do cinema NOIR: 

 

 Na década de 40 um novo estilo cinematográfico surge nos Estados Unidos, 

diferenciando-se do melodrama1 apresentado até então nas telas cinematográficas. Esse novo 

estilo surge como cinema noir, encontro de um elemento literário e outro cinematográfico, 

além de outros fatores políticos, sociais e econômicos da época, que prenunciam os 

sentimentos pessimistas e imorais trazidos por esse tipo de filme. 

 A expressão filme noir (literalmente pode significar filme preto ou sombrio, triste, 

odioso, perverso) foi inventada por críticos franceses após a Segunda Guerra, para se 

referirem a um grupo de produções policiais americanas, feitas a partir dos anos 40 e que 

tinham certas semelhanças temáticas e estéticas. Durante a ocupação nazista, as obras 

americanas não podiam ser exibidas na França. Entretanto, quando o país foi libertado, a 

população teve acesso ao que foi acumulado nos quatro anos anteriores (MARTINI, 2007, p. 

26). 

 Em pouco tempo se exibiam nas telas parisienses alguns clássicos do noir como: a 

Relíquia Macabra (1941), de John Huston; Laura (1944), de Otto Preminger; Até a Vista 

Querida (1944), de Edward Dmytryk; Pacto de Sangue (1944), de Billy Wilder; Um Retrato 

de Mulher (1945), de Fritz Lang e Gilda (1946) de Charles Vidor. 

 Mattos (2001 p. 23) afirma que nessa época os diretores dos filmes não tinham a 

menor consciência de que estavam fazendo filmes noirs. Tais filmes eram considerados como 

parte do gênero de dramas criminais e exibidos juntos aos outros tipos de filmes. 

 

                                                 
1 O melodrama no cinema aporta diferentes significados, os filmes de aventura e ação das duas primeiras 
décadas do século XX eram chamados de melodrama naquela época e foi o gênero de grande sucesso durante a 
fase muda do cinema, com grande influência do teatro popular e do vaudeville de onde vinham a maioria de seus 
artistas. Por outro lado, na segunda metade do século XX, os filmes dirigidos a um certo público feminino, de 
características totalmente distintas dos filmes de ação, também foram chamados melodrama. O termo melodrama 
acabou se generalizando como um sinônimo de certo tipo de produção cultural que procura efeitos fáceis e 
conhecidos de envolvimento do público, com a utilização de fundos musicais que procuram induzir a platéia ao 
choro ou ao suspense, com um sentimentalismo exagerado. AUMONT Jacques. Dicionário teórico e crítico de 
cinema. Campinas, SP; Papirus. 2003, pg 184. 
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O termo noir na época era totalmente desconhecido pela indústria cinematográfica e 

pelo público, torna-se conhecido ao ser mencionado pelo crítico francês Nino Frank em um 

artigo publicado na revista Écran Français no ano de 1946. Nino Frank também concluiu que 

os filmes noirs têm nada em comum com filmes policiais do tipo habitual.  

 De acordo com Martini (2007, p. 26-27) Nino elegeu a palavra noir, pois achou uma 

semelhança entre as películas e os romances policiais da Série Noir e da editora Gallimard, de 

1945, por tratar-se de romances policiais, publicados na denominada famosa coleção de capa 

preta (aí que derivou o nome negro, que em francês é noir), geralmente tradução era francesa 

de histórias escritas por anglo-saxões como: Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James 

Cain, Cornel Woolrich. 

  De acordo coma as regras gramaticais francesas ao substantivo noir  acrescenta a letra 

e no singular feminino, um s no plural masculino e um es no plural feminino. 

  No filme noir, para o Mestre Barros (2007, p. 31) “o crime seria o tema essencial das 

narrativas, como simbologia do desconforto sentido pela sociedade americana após a segunda 

grande guerra”. Sendo assim, uma nova onda de thrillers2 americanos contrastava com o 

otimismo dos filmes dos anos 30 e representava uma crescente desilusão com os ideais 

tradicionais do país. 

 O estilo noir, portanto simboliza não somente esse período e esse espaço em função 

disto, Barros (2007, p. 31) comentam que, “qualquer sociedade, em qualquer época, cujos 

valores éticos estejam deturpados, onde a corrupção, a brutalidade e a hipocrisia ditem o tom 

das relações é o momento onde os papéis sexuais clássicos estejam se desestabilizando em 

busca de uma nova configuração”.  

 Muitos autores divergem quanto à classificação e conceitos dos filmes noirs, neste 

estudo serão utilizados os conceitos elaborados por Antônio Carlos Gomes de Mattos (2001) 

em sua obra intitulada “O Outro Lado da Noite: Filme noir”.  

 Segundo Mattos (2001, p. 22), o filme noir não pode ser um movimento como o 

expressionismo alemão, o neo-realismo italiano ou a nouvelle vague3: De acordo com o autor, 

o filme noir :   

                                                 
2 Tradução de thriller é terror. O thriller tem como elemento de suporte o mistério ou a história de mistério 
envolvendo um crime. 
 
3 Nouvelle vague foi um movimento artístico do cinema francês que se insere no movimento contestatário 
próprio dos anos sessenta. No entanto, a expressão foi lançada por Françoise Giroud, em 1958, na revista 
L’Express ao fazer referência a novos cineastas franceses. Sem grande apoio financeiro, os primeiros filmes 
conotados com esta expressão eram caracterizados pela juventude dos seus autores, unidos por uma vontade 
comum de transgredir as regras normalmente aceites para o cinema mais comercial. (AUMONT, 2003, p 212). 
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Foi menos autoconsciente e articulado. Tampouco pode ser considerado um ciclo, 
como o das comédias de Ealing ou dos filmes de horror de Hammer4, pois não trata 
de um único tema e não é tão limitado no tempo. Também não é um gênero5, 
embora tenha personagens e cenários típicos e que se repetem. Incorpora-se em um 
gênero preexistente, o do drama criminal. Além disso, não pode ser classificado 
como apenas um estilo, tom e atmosfera ou tipo de estrutura narrativa, pois é 
preciso uma relação intrínseca de todos esses elementos para se ter um filme 
puramente Noir (MATTOS, 2001, p. 22). 
 

 Todavia, Mattos concorda que filme noir é considerado: 
 

Um desvio ou evolução dentro do vasto campo do gênero criminal, que teve o seu 
apogeu durante os anos 40 até meados dos anos 50 e foi uma resposta às condições 
sociais, históricas e culturais na América durante a Segunda Guerra Mundial e no 
imediato pós-guerra. Nele se combinam, basicamente, as formas de ficção criminal 
americana produzida por escritores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, 
James M. Cain, Cornwell Woolrich (MATTOS, 2001, p. 23). 
 

 Este é o que pode ser chamado de filme noir puro, que se diferencia dos impuros, isto 

difere daqueles que  notam apenas alguns elementos noirs temáticos ou visuais. 

 Entretanto, Mauro Baptista, doutor em Artes pela USP, em entrevista à revista Época 

on-line realizada por Luciana Borges, “o noir não é um gênero, mas influencia fortemente 

muitos deles” (ÉPOCA, n. 282, fev. 2006). Ser gênero ou não, e um assunto polêmico porque 

na narrativa dos filmes noir existem: filmes de detetive, de gângster, melodrama, entre outros. 

O noir existiu certamente como um fenômeno sociocultural, ou seja, no imaginário das 

pessoas, e ficou restrito ao período de 1941 até 1957. Com o surgimento do cinema colorido 

esse tipo de filme deixa de ser uma característica essencial existente nos filmes noir. 

 Nesta pesquisa será utilizada a definição de noir do pesquisador Antônio Carlos 

Gomes de Mattos, porque é mais operativa para os objetivos deste trabalho, pois : “Um desvio 

ou evolução dentro do vasto campo do gênero criminal surgindo com um estilo visual 

inspirado nos filmes expressionistas alemães do século 20”.  

 Para Mattos, os principais filmes noirs são:  

 O homem dos olhos esbugalhados (Boris Ingster, 1940), Relíquia Macabra (John 

Huston, 1941), Quem matou Vicky? (H. Bruce Humberstone, 1941), Cidadão Kane (Orson 

                                                                                                                                                         
 
4 Hammer Film Productions era uma companhia cinematográfica inglesa, fundada em 1934, célebre por realizar 
uma série de filmes de terror, entre os anos 1955 e 1979. (Wikipédia. Hammer Film Productions. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hammer_Film_Productions. acesso em 06 de set. 2009). 
 
5 Gêneros cinematográficos têm-se utilizado, mas para fins de categorização comercial. Nos últimos tempos têm-
se vindo a abandonar a divisão dos filmes por gêneros. 
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Welles, 1941), Vida contra vida (Jack Hively, 1942), Capitulou sorrindo (Stuart Heisler, 

1942), Gilda (Charles Vidor, 1946), Alma torturada (Frank Tuttle, 1942), A Dama Fantasma 

(Robert Siodmak, 1944), Pacto de sangue (Billy Wilder, 1944), Até a vista querida (Edward 

Dmytryk 1944), Envolto das sombras (Henry Hathaway, 1946), Curva do destino (Edgar G. 

Ulmer, 1945), Um retrato de mulher (Fritz Lang, 1944), Almas perversas (Fritz Lang, 1945), 

O destino bate à sua porta (Tay Garnett, 1946), Uma aventura na noite (Joseph L. 

Mankiewicz, 1946) , À beira do abismo (Howard Hawks, 1946), Confissão (John 

Cromwell,1947), Dama no lago (Robert Montgomery, 1947),  A Dama de Shangai (Orson 

Welles, 1948), Baixeza (Robert Siodmak, 1949), Com as horas contadas (Rudolph Mate, 

1950), A morte num beijo (Robert Aldrich, 1955). 

 Tais filmes representavam à ótica dos diretores decorrentes do período conturbado que 

vivenciavam e, que não poderia ser cópia dos filmes expressionistas, que revelavam 

características da década de 20 da Alemanha. Estes filmes revelavam um estilo e um modo de 

vida americano com suas mazelas e as mudanças da sociedade, assunto que será abordado no 

próximo capítulo. 

 

2.2. Cinema Noir  

  

 Os filmes noir têm uma relação muito forte com o período histórico, social e político 

no qual surgiu e se desenvolveu. O noir mesmo nascido em terras norte-americanas, sua 

produção assim como seu nome, tiveram origem européia, visto que os diretores e atores 

saíram de seus países fugindo da Segunda Guerra e do estado autoritário alemão. Eles 

enxergam nos EUA uma possibilidade de realizar seus sonhos e de liberdade. Tinha a 

preocupação de exprimir a realidade do povo em um período de transição. Além desse fato, o 

termo noir foi criado pelos críticos franceses, que viram nesse tipo de produção algo obscuro, 

sombrio e perverso. Tendo sua ação desenvolvida em um ambiente urbano nos meados da 

década de 40 e 50, porque o filme noir está totalmente ligado a este período.  

 De acordo com Mattos (2001, p. 35-36) a desilusão de todo um povo ao se encerrar o 

grande conflito mundial, talvez explique a angústia e justifique a paranóia existente nos 

Estados Unidos naquela época. Sentimento refletido nos enredos dos protagonistas desse tipo 

de filme. Não só esses fatos, mas como também, a desconfiança dos homens com relação às 

mulheres, que foram encorajadas a cumprir seu “dever patriótico”, prestando serviço nas 

fábricas. Essa nova mulher não se dedica mais somente ao lar. A figura feminina trabalhadora 



 18

cria receios no sexo masculino, pela concorrência no mercado de trabalho. Fatos estes que 

eram refletidos no tratamento das personagens femininas no cinema noir. 

 Segundo Mascarello (2006, p. 178) o cinema noir prestou-se à denúncia da corrupção 

dos valores éticos cimentados no corpo social, bem como na brutalidade e hipocrisia das 

relações entre indivíduos, classes e instituições. Foi, além disso, pois se tornou um veículo 

para a tematização das emergentes desconfianças entre o masculino e o feminino, causadas 

pela desestabilização dos papéis sexuais durante a guerra. Seguindo Mascarello o autor relata 

que: 

 
O crime noir seria o destino de uma individualidade psíquica e socialmente 
desajustada e, ao mesmo tempo, representaria a própria rede de poder ocasionadora 
de tal destruição. A caracterização eticamente ambivalente da quase totalidade dos 
personagens noirs, o tom pessimista e fatalista, e a atmosfera cruel, paranóica e 
claustrofóbica dos filmes, seriam manifestações desse esquema metafórico de 
representação do crime como espaço simbólico para a problematização do pós-
guerra. (MASCARELLO, 2006, p.178)  
 

 O destaque nos elementos narrativos leva a  Mascarello relatar que: 

 
Entre os elementos narrativos, cumpre destacar a complexidade das tramas e o uso 
do flashback6 (concorrendo para desorientar o espectador), além da narração em 
over do protagonista masculino. Estilisticamente, sobressaem a iluminação low-key 
(com profusão de sombras), o emprego de lentes grandes-angulares (deformadoras 
da perspectiva) e o corte do big close-up para o plano geral em plongée7 (este, o 
enquadramento NOIR por excelência). E ainda a série de motivos iconográficos 
como espelhos, janelas (o quadro dentro do quadro), escadas, relógios etc. – além, é 
claro, da ambientação na cidade à noite (noite americana, em geral), em ruas 
escuras e desertas. (MASCARELLO 2006, p. 181). 

 

 As graduações em preto e branco, sombras e luz expressavam o universo fatalístico. O 

clima sombrio e diversos aspectos da sociedade e cultura americana no pós-guerra podem ter 

gerado a depressão e o desespero encontrados na visão noir.  

                                                 
6 O passado é inserido no filme noir através dos flashbacks. Embora essa técnica tenha sido utilizada desde os 
primórdios do cinema, com seu uso contínuo e criativo empregado no noir ela adquiriu popularidade e aceitação. 
Michel Mills afirma que os estilos clássicos de Hollywood utilizavam a estratégia do flashback para passar ao 
espectador todas as informações necessárias para que ele seguisse e compreendesse melhor a narrativa. 
Entretanto, o filme noir adotou o flashback para gerar ambigüidades, enfatizando lacunas narrativas e até mesmo 
possibilitando narrativas que iludiam o espectador. (Martini, 2007, p. 46). 
 
7 Plongée: esta palavra, em francês, significa “mergulho”. Neste plano, o espectador vê a cena de cima para 
baixo. Os plongées bastante profundos são a maneira visual de se estabelecer o grande sentimento de tristeza que 
ronda as histórias. Outros recursos marcantes da fotografia são os usos de espelhos e de closes bastante 
próximos, talvez uma tentativa de retratar o desespero dos personagens. (Silva, 2005, p. 3) Disponível em 
http://www.ufscar.br/rua/site/?p=1563. Acesso em 10 de set. 2009. 
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 “Ao analisar os filmes noir, verificaram-se alguns elementos básicos para identificá-lo: 

narração em uma primeira pessoa, mulher fatal”, importância da atração sexual nos enredos, 

pessimismo desesperante dos personagens, ambigüidade moral dos personagens, anti-herói, 

mulher manipuladora e assassina, tema da violência, e a complexidade contraditória das 

situações, que seria no caso a incerteza de motivos.  

 Os filmes noirs sempre tiveram a intenção de desorientar o espectador, incluindo-lhe 

um sentimento de angústia ou de insegurança. Para isso o cenário onde se passa o filme quase 

sempre ocorre nos submundos das cidades, em quartos iluminados pelos lampejos de um 

anúncio luminoso e em ruas escuras e molhadas no meio da noite ou madrugada. Os filmes 

denominados negros eram muitas vezes passados especialmente nas cidades de Los Angeles, 

Nova Iorque e São Francisco. As metrópoles com os seus círculos de luz sob os candeeiros 

dos passeios, becos sombrios, uma multidão de pedestres indistintos eram o cenário perfeito 

para os acontecimentos assustadores do filme noir. 

 O ambiente noir era quase sempre urbano. As narrativas ocorriam em uma metrópole 

com becos labirínticos e apartamentos claustrofóbicos onde se podem encontrar toda espécie 

de psicose, medo e angústia dos seus habitantes, sendo qualquer recanto ameaçador, inclusive 

dentro dos próprios lares nem os homens e mulheres são isentos de brutalidade (BARROS, 

2007, p. 32). 

 São poucos filmes que não acontecem em meio urbano, mas suas exceções apresentam 

cenários com paisagens rurais, e desta forma ocorria o contraste idílico com a corrupção 

urbana tornar-se tanto um santuário como um campo de morte. 

 De acordo com os autores Silver & Ursini no livro Film Noir (2004, pg. 16), os 

diretores de fotografia preferiam os ângulos mais baixos por diversas razões, primeiro que 

este ângulo eleva as personagens do chão de uma forma quase expressionista, dando-lhes uma 

aura dramática e tons simbólicos. Esse enquadramento permite ao espectador ver os tetos dos 

cenários interiores, criando uma maior sensação de claustrofobia e paranóia, emoções 

apropriadas para o mundo do noir. Os ângulos elevados também proporcionam um 

desequilíbrio, debruçando-se numa escadaria sobre um corrimão frágil ou numa janela de um 

arranha-céu para a rua da cidade bem lá em baixo. A Câmera em movimento desliza através 

de uma sala passando por uma série de objetos em segundo plano ou que segue um 

personagem. 

 A sombra e a luz criam uma iluminação de baixa intensidade, o que marca a maior 

parte dos filmes negros do período clássico. A luz usada no filme noir, serve para relevar 

apenas uma parte do rosto, assim, se cria uma tensão dramática. 
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 Os sinais e sons normais adquirem um contexto mais sinistro no universo do noir para 

deixar o espectador na inquietação do que está por vir. Seja através de um efeito de ondulação 

ou simplesmente com um corte violento, o passado entra de forma palpável do film noir 

através de flashbacks. O flashback pode ser visto apenas sob o ponto de vista de uma única 

personagem ou ser ostensivamente imparcial e objetivo (ver o passado revela-nos uma 

realidade que nada do que se possa dizer consegue igualar) (SILVER & URSINI, 2004, p. 19) 

 Os filmes negros estão repletos de diálogos realistas que vão desde duplos sentidos a 

conceitos poéticos. Segundo Silver & Ursini (2004, p. 19) os filmes negros devem o seu poder 

verbal à escola escrita hard-boiled8.  Quanto a poesia hard-bitten9 pode-se dizer que  

 
A utilização da narração na primeira pessoa era muito popular entre os escritores 
hard-boiled. Concretizava vários propósitos nos filmes negros. Primeiro, colocava 
os espectadores na mente do protagonista. Desta forma o espectador podia 
experimentar de uma forma mais íntima a raiva do personagem. Mais do que isso, 
compelia o espectador a identificar-se pelo menos parcialmente com o narrador, 
mesmo quando o narrador tinha imensos defeitos e era capaz de comportamentos 
criminosos ou mesmo de raiva psicopata como se vê em tantas obras do período 
clássico. (SILVER &URSINI, 2004, p. 19). 
 

 Assim, o filme noir cumpria o papel da ficção, quando identifica o expectador com o 

personagem principal da narrativa, criando a magia da sétima arte, que é colocar o expectador 

dentro da história. 

 Silver & Ursini (2004, p. 15) relatam que o protagonista dos filmes negros, raramente 

é criaturas da luz: Está geralmente fugindo de algum fardo do passado, às vezes um incidente 

traumático de um crime que cometeram por paixão, ou simplesmente fogem dos seus próprios 

demônios criados por eventos ambíguos enterrados no passado.  

 De acordo com Silver & Ursini (2004, p. 15), qualquer que seja a origem do problema, 

estes personagens procuram se esconder nos becos escuros e em quartos mal iluminados que 

fazem parte do mundo noir. O passado para um protagonista não é um fantasma inconsciente. 

É real, e por hora às vezes ameaçadora. No mundo do noir, tanto o passado como o presente 

estão sempre ligados, não conseguem fugir do passado por mais que se esforcem. E só ao 

enfrentar tal passado o protagonista tem esperança de alcançar algum tipo de redenção. Neste 

contexto os autores  Silver & Ursini  consideram que: 

 

                                                 
8 Uma escrita mais rude. (insensível; realística). “Os duros de roer”. 
 
9 Poesia mais obstinada (violenta). “Fervura máxima”. 
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O mundo negro gira em torno da causalidade. Os eventos estão ligados como uma 
corrente inquebrável e levam inevitavelmente a uma pressagiada conclusão. É um 
universo determinista no qual a psicologia, o acaso e até mesmo as estruturas da 
sociedade podem ignorar quaisquer boas intenções e esperanças que os personagens 
principais possam ter. (SILVER e URSINI, 2004, p. 15). 
 

 Os filmes noirs possuem seus personagens-tipos, como o que procura a verdade, que 

apesar de poder contradizer o conceito popular, aquele que procura a verdade nos filmes 

negros não é originalmente um detetive particular. Ele é muitas vezes um representante da lei, 

um criminoso, raramente uma mulher, tendo exceções. Segundo Silver & Ursini (2004, p. 16) 

“Aquele que procura a verdade pode usar qualquer disfarce, pois o seu objetivo principal é 

navegar no complicado labirinto do universo noir para encontrar uma resposta crítica”. 

 O protagonista do filme negro é freqüentemente perseguido e procurado do princípio 

até o fim da trama. É geralmente um homem e um estranho, encontra grande dificuldade em 

ligar-se a um universo governado pelo acaso. Ele pode cometer atos criminosos de rebeldia 

como oposição ao que considera absurdo. 

 No lado oposto deste homem encontramos a femme fatale. Ela é a representante 

feminina dos filmes negros. Mulher fatal, a viúva negra, a percepção masculina da mulher 

desagradável, má e castradora. Nestes filmes há muitas personagens poderosas e sedutoras, 

que proporcionam uma alternativa feminina possível a revolta masculina.  

 Para Silver & Ursini (2004, p. 16) “No caso da mulher-fatal, o objeto do seu 

menosprezo, em vez de ser um universo absurdo, pode bem ser o patriarcado masculino (...) 

encontraram mulheres fortes presas a um universo dominado pelo homem, dispostas a usar 

qualquer tipo de arma, incluindo sua própria sexualidade, para equilibrar o jogo”. 

Encontram-se nas personagens femininas do cinema noir mulheres fortes presas a um 

universo dominado pelo homem, dispostas a usar qualquer tipo de arma, incluindo a sua 

própria sexualidade, para equilibrar o jogo.  Este equilíbrio para Mattos: 

 
Os filmes noirs realçam mais as motivações e as repercussões psicológicas do ato 
criminoso; sente-se que os protagonistas não estão totalmente no controle de suas 
ações, mas sob o domínio de impulsos interiores e obscuros; e a impressão de 
drama subjetivo é intensificada pelo uso do flashback, e da voz over10, que são 
lugar comum nos thrillers dos anos 40. (MATTOS, 2001, p. 36). 
 

                                                 
10 A voz over serve para muitos propósitos. “Primeiro, colocava os espectadores na mente do protagonista. Desse 
modo o espectador podia experimentar de um forma mais íntima a raiva do personagem. Mais importante, 
compleia o esepectador a identificar-se pelo menos parcialmente com o narrador, mesmo quando o narrador 
tinha imensos defeitos e era capaz de comportamentos criminosos ou mesmo de raiva psicopata. (Silver e Ursini, 
2004, p.20). 
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 A influência dos filmes noir será minimizada com a chegada da tela larga, da 

televisão, iluminação total e do close up11. Estas produções não podiam ser transformadas em 

super-espetáculos, pois não atendia ao formato até então divulgado pelos filmes noir. Começa 

neste período o declínio do filme noir. 

 De acordo com Mattos (2001, p. 14) nos anos 80 e 90 novas influências socioculturais, 

parecidas com a década de 40 como a desilusão com a Guerra do Vietnam, o feminismo, 

terrorismo, pobreza, poluição, crimes e a AIDS, fez com que ocorresse um ressurgimento do 

interesse pelos temas e protagonistas que tipificavam o estilo noir. Mas os filmes dessa nova 

década são coloridos e velozes, o que foge dos verdadeiros elementos do estilo noir.  

 As protagonistas já não representam mais a femme fatale do cinema noir, marca 

registrada deste estilo.  A mulher e sua representação será o assunto abordado no próximo 

capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Plano próximo ou close-up: mostra o rosto de uma pessoa. Enquadrando em “close-up”. 
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3 REPRESENTAÇÃO  

 

3.1 Representação e sua significação  

 

 Muitas são as definições sobre representação e principalmente sobre a representação 

da mulher, seja esta na sociedade, culturalmente e politicamente.  

 Paulo Vinicius Baptista da Silva, Doutor em Psicologia social pela PUC/SP em seu 

artigo Goffman, discípulo de Mead (2008) relata que a representação comporta, de um lado, 

as necessidades e as expectativas daquele que representa e, de outro, a inter-influência com o 

outro e com a platéia (SILVA, 2008, p. 91). 

 Ainda de acordo com Silva (2008, p. 91) num fluxo continuo de interação o sujeito 

está atento às impressões que causa aos outros, invertendo a questão e examinando a própria 

crença do indivíduo na impressão de realidade que tenta dar àqueles entre os quais se 

encontra, e às manifestações e expectativas destes. Há, portanto, um componente de ilusão, 

de causar impressões em acordo com intenções determinadas. 

 Sendo assim, tanto o representante como o observador tem expectativas, o 

representante desempenhar um papel convincente dentro da realidade que se propõe 

transmitir (representação) e o espectador (platéia) de sentir, transporta-se para essa realidade 

fazendo parte da mesma, interagindo com essa realidade exposta. O espectador (platéia), 

nesse momento suscetível as ações interpretativas do representante, ira assimilar ou mesmo 

expressar comportamentos relativo ao tema da apresentação, evidenciando seu novo papel 

social diante dessa nova realidade. 

 Segundo Goffman, (1985, pg. 31) um indivíduo ao representar um papel, 

implicitamente solicita de seus observadores que o levem a sério e que sua impressão seja 

sustentada por eles. Quando se analisa as representações das pessoas, o indivíduo pode 

assumir diferentes papéis sociais utilizando à mesma fachada12, já estabelecida para ele. 

Assim, em uma cidade, em um bairro, a fachada pode ser a mesma, mas o papel que o 

indivíduo irá desempenhar pode ser alternado. Os indivíduos por sua vez procuram se ajustar 

aos papéis em cada estrutura social. Para tanto, são necessários astúcia, desempenho e 

aparência.   

 Para reconhecer os modos implantados e desenvolvidos Fabrício, (2009) acredita que: 

                                                 
12 Fachada nada mais é do que a padronização intencional do que se quer representar. 
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O reconhecimento dos modos de ser dos sujeitos de uma determinada cultura, a 
maneira como são distinguidas as funções sociais dos indivíduos enquanto sujeitos 
de gênero, seus costumes bem como os componentes de um mesmo contexto 
social vivenciam os valores e a maneira como os campos e as instituições sociais 
os transmitem e os reproduzem se dão a partir das representações. (THOMPSON, 
1995 apud FABRÍCIO, 2009, p. 65).  

 

 Sendo assim, os indivíduos acabam vinculados a um mundo social com tradições 

históricas enraizadas que fazem parte de sua história, sua racionalidade como também de sua 

ideologia. As construções desses vínculos estão baseadas em construções pré-existentes. 

 Dentro do âmbito cinematográfico a representação é muito significativa, pois ajuda a 

contar histórias, entreter e informar os espectadores, uma vez que esta apresenta como 

objetivo aproximar-se cada vez mais do real.  Nesta linha  Almeida & Catelli em seu artigo 

relata que: 

  
Diversos autores compartilham do pensamento de que a representação carrega em 
si uma importante função social, uma vez que esta tem como objetivo se 
aproximar cada vez mais do real. Na Sociologia, Bourdieu (1983) coloca que as 
representações se materializam nas práticas sociais e nas instituições, mas elas não 
possuem autonomia em relações às mesmas, além de serem estabelecidas a partir 
do habitus – princípio que define as relações de gosto e que funciona também 
como articulador entre o sujeito e a sociedade (ALMEIDA e CATELLI, 2009, p.2-
3). 
 

 Deste modo a capacidade do cinema de criar imagens, símbolos e ícones, lhes outorga 

status de agente de transformação cultural e social. Neste prisma no próximo tópico 

abordaremos a representação e a significação no cinema.  

 

3.2 Representação e sua significação no cinema. 

 

 A representação e sua significação no cinema cria um embate sobre a importância de  

seu  papel  como  arte autônoma.  Arte que é marcada por diferentes tecnologias, que a cada 

dia suscitam novas formas de produção e abordagens subjetivas no espectador. Que trabalha 

com a representação para se aproximar cada vez mais do real. 

 A princípio acredita-se que a matéria-prima do cinema não é a própria realidade, mas 

o desenho deixado pela realidade no celulóide, pois esses desenhos têm duas propriedades 

importantes: “primeiro estão ligados geneticamente à realidade que espelham como um 

molde, ligado ao seu modelo e segundo os desenhos é compreensível e não precisam ser 

decifrados” (BAZIN apud PUHL, 2003, p. 95). A autora ainda acrescenta que se colocasse o 
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cinema ao lado do mundo para parecer exatamente o mundo, mas admite que é incorreto 

chamar de “realidade” o que é representado na tela, uma vez que o filme não pode 

transformar-se em realidade somente pode representá-la, para isso usa o “termo assíntota da 

realidade” para definir o cinema, sendo que na “geometria” assíntota é uma linha reta que se 

aproxima indefinidamente de uma curva, sem poder tocá-la.  

 É nesse sentido que, para o diretor Carlos Diegues, a representação cinematográfica 

funciona como uma “dialética onde a realidade se torna ficção e onde ao mesmo tempo a 

ficção se torna realidade” (GUTFREIND, 2008, p. 10). No processo de transposição de um 

objeto da realidade para o filme, na forma da representação, intervêm categorias que Bazin, 

chamou de “plasticidade da imagem” e “recursos de montagem” e estes influenciam 

profundamente a maneira como vemos os objetos representados (FRANÇA, 2002, p. 42). O 

cinema em Hollywoodiano tem como estilo dominante o realismo (uma aparente imitação do 

universo social em que vivemos) e este estilo escondem o fato de que o filme é construído, 

perpetuando a ilusão de que o que a platéia vê é “natural”.  Isto proporciona um estado de 

“esquecimento” semiconsciente no espectador permitindo-lhe os prazerosos mecanismos do 

voyeurismo13 e do fetichismo14 (ambos os termos freudianos) e fluíssem livremente segundo 

Kaplan (1995, p. 31 e 32). 

  O esplendor cinematográfico adiciona significados à imagem e gera uma forma de 

identificação única que conduz o espectador a tela.  “No cinema clássico isto ocorre 

utilizando-se códigos” como forma de construções de significados, porém no “cinema 

narrativo clássico ocorre na própria narrativa”. As diferentes posições da câmera e o aparato 

da imagem fílmica criam sucessivos significados. E todo esse complexo é norteado pelo 

“olhar dirigido do espectador, da câmera e os olhares dos próprios personagens entre si no 

filme e que muitas vezes confundem-se com o olhar do espectador” (GUBERNIKOFF, 2004, 

p. 171). Assim, a troca de olhares, as expressões, o imaginário transmitido no olhar e no 

ambiente e onde se estrutura o significado, cria-se uma ou várias identificações. Se o filme 

                                                 
13 O voyeurismo é conceituado como prazer no seu próprio órgão genital a partir do prazer de ver (em geral de 
forma secreta) outras pessoas fazendo sexo. É feita uma analogia à sala de cinema, que por estar escura dar a 
sensação de proibido ou escondido, onde as imagens femininas aparecem sexualizadas e independentes do seu 
enredo (Kaplan, 1995, p. 33). 
 
14 O fetichismo é a busca do homem em encontrar o pênis na mulher, desta forma ele poderia recorrer à 
caracterização da mesma. A câmera (inconsciente) fetichiza a forma feminina, atribuindo-lhe uma semelhança ao 
falo a fim de mitigar a ameaça que a mulher constitui.  Fetichismo é o desvio do interesse sexual para algumas 
partes do corpo do parceiro, para alguma função fisiológica ou para peças de vestuário, adorno. No fetichismo, o 
meio preferido ou único de atingir satisfação sexual é manipulando e/ou observando objectos, não animados, 
intimamente associados ao corpo humano (Kaplan, 1995, p. 33).. 



 26

consegue atingir de alguma forma o espectador com sua produção subjetiva, então esse filme 

realmente orientou o desejo e a expectativa esperada. 

 Sendo assim o realismo Hollywoodiano dominante mostra que a sociedade nada mais 

é do que uma imitação da própria sociedade e para isso utiliza-se de subterfúgios para fazer 

com que o filme que a platéia vê esta sendo mostrado na forma mais natural possível. O 

fascínio criado deixa a platéia absorta levado-a a um estado de semiconsciência e este estado 

transforma a ilusão em realidade.   

            Na cultura de massa (publicidade, televisão, cinema e nas revistas de moda e “saúde”) 

ressalta-se a construção de uma cultura através do corpo.   A representação do corpo pode ser 

diversificada dependendo do olhar, pode representar um corpo objeto, corpo suporte, corpo 

sujeito, corpo cultura, corpo mídia atualmente tudo é ou relaciona-se com o corpo. Corpo 

pode ser também uma informação que (re) transforma, (re) significa e  (re) decodifica  uma  

mensagem. Registra as marcas do imaginário da  sociedade  e  busca  traçar,  ou  melhor,  

“moldar”  o processo  identitário  cultural  contemporâneo.  “O corpo é um corpo coberto de 

signos distintivos” (GOLDENBERG, 2007, p. 38). 

 Neste contexto está inserido o corpo feminino principalmente nas telas do cinema, 

que ao longo dos tempos e da historia também explorou ou procurou mostrar. Os percursos 

da mulher com relação ao seu corpo nas ultimas décadas tem sido submetido a um ritmo 

acelerado, com mudanças, seja nos padrões, nas medidas, nos estilos, nas épocas históricas. 

Isto nos mostra que o corpo é um material “inacabado”, sempre em mudança, sempre em 

constante mutação. De acordo com Goldenberg (2007, p.57) é possível afirmar que, enquanto 

houver história, o corpo estará em mutação, em processo de modificação. O corpo virou o 

capital da mulher no século XXI.  

 Sendo assim a representação do corpo parece ter um papel fundamental nos processos 

de aquisição de identidade e de socialização implicando em uma cultura que pode 

transformar uma época ou geração. Para compreender melhor o que o corpo feminino pode 

representar em termos de construção, valorização e expressão, vamos abordar a seguir a 

Historia do corpo feminino e suas transformações. 

 

 

3.3 Histórico do Corpo Feminino 

 

 O corpo considerado na Grécia antiga era um corpo forte, por que os soldados tinham 

que estar fisicamente preparados para guerra. Esta condição fazia de seu corpo uma dimensão 
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coletiva que respondia às necessidades de um período histórico. Porém, o corpo feminino era 

totalmente diferente, comparados com um mundo de sombras, fantasmas, onde o desejo 

masculino fazia do imaginário, representações que nem sempre condiziam com a realidade 

presente naquela época. 

 De acordo com Strey & Cabeda (2004, p. 51) a história do corpo feminino no mundo 

greco-romano é uma história considerada “viva”, ou seja, perpetuada desde o ontem até hoje. 

O corpo feminino era destinado a reprodução (maternidade). Platão (427-347 a.C) sugeriu na 

época, que a educação para homens e mulheres deveria ser semelhante, já que a diferença de 

sexo não implicava em diferenças de atitudes, porém aproximava parto e pensamento, 

expressando que: “ pensar era dar a luz  e que dar luz era falar e descobrir aquilo que em nós 

é pensado”, mas quando se tratava sobre o saber e o poder, as mulheres nunca eram 

mencionadas.  

 O corpo feminino era considerado “inacabado como o de uma criança, envelhecendo 

mais rápido, era mais fraco, frio com deformidades naturais”, como peitorais mais fracos que 

entre outras coisas faziam perpetuar um conceito de que a mulher por si só era um defeito 

(ARISTÓTELES, 1961 apud STREY & CABEDA, 2004, p. 59). 

  Na idade média o encontro do pensamento grego com a religião cristã mudou um 

pouco a imagem da mulher, sua representação fez definir normas de comportamento, 

preceitos morais, porém por construções textuais como relatos bíblicos da criação e da queda 

do paraíso.   

 Por volta do século XV e XVI, na época da Renascença, o corpo feminino era farto, 

com seios grandes, ancas largas, o que mostrava nítido que apesar de algumas mudanças 

ainda perpetuava-se a representação da fertilidade. Os corpos gordos tinham sua beleza 

admirada e retratada, na época, em quadros e em ilustrações.  

 Na Idade Moderna, o filósofo Descartes valorizava a razão e isto fez com que a fé 

fosse substituída pela razão e pela ciência, aparecendo assim, o dualismo corpo-mente. O 

corpo passa a ser funcional e técnico. Destacam-se detalhes no corpo feminino como a “pele 

alva (branca), acentuando os tons escuros na maquiagem nos olhos profundos”, bem 

marcados e esfumaçados de negro, “as sobrancelhas tiradas e delineadas com lápis, as bocas 

destacavam com vermelho carmim parecendo um coração”. Em 1910 corpo feminino era 

representado pelas formas roliças, miúdos, lembrando as bonecas de louça (STREY & 

CABEDA, 2004, p. 59).   

 Na década de 1920, o corpo feminino continuava a transformarem-se, seus traços 

físicos passam a ser considerados andróginos. A figura feminina se torna segundo Ullmann 
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(2004, p. 24) o corpo de uma mulher transgressora e atrevida, cortou o cabelo, passou a 

fumar em público e exibiu uma silhueta sem curvas em vestidos de corte reto (tubular), curto 

e folgado, mostrando costas e braços. O corpo feminino considerado sensual nesta época era 

o corpo sem curvas com seios e quadris pequenos.  

 Na década de 1940 o corpo torna-se extremamente sedutor. De acordo com a Doutora 

em comunicação (Ullmann, 2004, p. 95 apud Garrini, 2007, pg. 3) os cabelos soltos ganham 

todas as cores e caem sobre o rosto. Rita Hayworth é a musa do cinema e passa a ser o 

símbolo da beleza feminina. “Os corpos curvilíneos são valorizados e falam tanto quanto os 

rostos e os lânguidos gestos, celebrizados pelo cinema noir” (ULLMANN, 2004, p. 95 apud 

GARRINI, 2007 p. 3). 

 Atrizes como Rita Hayworth considerada a musa do cinema (especificamente o 

cinema noir) passa a ser o símbolo da beleza feminina.  

 Pierre Bourdieu preocupado com a representação da mulher, no transcorrer da historia 

expressou: “que era necessário reconstruir o olhar nas mulheres” (STREY & CABEDA, 

2004, p. 63).   

 Neste contexto mostrou-se que o corpo feminino foi desvalorizado desde a época 

platônica e isto apresentou e apresenta conseqüências históricas no ideal imaginário não 

somente masculino, mas também no social. Estes motivos colocam o corpo feminino em 

constante mutação, modificando ao longo das décadas a sua representação. 

 

3.4 O papel da mulher na sociedade ao longo da história  

 

 Para entender o papel da mulher na sociedade, se faz necessário voltar aos primórdios 

da existência de nossa sociedade, dar ênfase à formação do indivíduo, seus grupos e classes 

sociais. Na espécie humana temos o ser masculino e feminino. A reprodução da espécie 

humana só pode acontecer com a participação desses dois seres. Para perpetuar a espécie, os 

homens e as mulheres foram criando uma relação de convivência permanente e constante. A 

sociedade humana é histórica, muda conforme o seu padrão de desenvolvimento na 

produção, nos valores e nas normas sociais. 

           Primitivamente no relacionamento entre homem e mulher, esta desempenhava uma 

função social igual a do homem. “Enquanto o homem caçava e pescava à mulher trabalhava 

no desenvolvimento da agricultura e tarefas domésticas. Com o aumento da riqueza 

individual do homem, da monopolização na política, bem como a queda do direito materno, 

ocorreu uma enorme desigualdade jurídico-social entre homens e mulheres” (SILVA, 2009, 
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p. 01). Sendo assim, desde o início da história quando o homem começou a produzir seus 

alimentos (nas sociedades agrícolas do período neolítico15) se defini o papel para o homem e 

para a mulher.  

 Nas sociedades agrícolas (pré-capitalistas) a divisão sexual do trabalho era marcada 

sempre pela capacidade reprodutora da mulher, visto que pelo fato de gerar um filho teria que 

amamentá-lo e essa atividade e a de cuidar, foi sendo desenvolvida como uma tarefa única da 

mulher, embora ela também participasse do trabalho no cultivo e da criação de animais. Isto 

mostrava o início de uma dupla jornada com o mundo do trabalho e o mundo doméstico que 

desde já começavam a ser coincidentes. Mesmo com a dupla jornada a sua função de 

reprodutora da espécie sempre favoreceu a sua subordinação ao homem, e desta forma era 

considerada pela sociedade frágil, incapaz de assumir a direção ou a chefia da família, 

fazendo do homem a autoridade com poder não somente de mando, mas de força física, 

surgindo assim às sociedades patriarcais (BESSA, 2007, p. 01).  

 Nesta sociedade a mulher foi considerada intelectualmente inferior, incapaz de 

assumir responsabilidades cívicas, por isso devia estar sujeita a tutela familiar do homem, 

fosse ele o pai, o marido ou o irmão. Sua educação tinha que ser diferenciada, era educado 

para servir e o homem era educado para assumir o papel de todo poderoso. “Seu papel de 

esposa, dona do lar ou mãe não lhe dava o direito de decidir nem a educação dos seus filhos 

muito menos tomar decisões sobre o patrimônio fosse do esposo ou dos pais”. Se tivesse que 

trabalhar, poderia, porém somente se fosse para o sustento familiar recebendo sempre 

salários baixos. “Sua sexualidade era cada vez mais submetida aos interesses do homem e as 

mulheres que conseguiam desafiar os dogmas impostos pela sociedade do momento vivido, 

muitas vezes necessitavam abandonar sua posição de mulher” (BESSA, 2007, p. 01).   

            As sociedades patriarcais permaneceram ao longo dos tempos, mesmo na sociedade 

industrial. Porém, nas sociedades industriais as famílias multigeracionais foram 

desaparecendo e começam a formar-se a família nuclear16 (BESSA, 2007, p. 01). 

  No século XVIII e XIX as mulheres abandonam o lar para trabalhar nas fábricas, o 

que trouxe sérias conseqüências na vida das crianças. A desestruturação dos laços familiares, 

das camadas trabalhadoras e os vícios decorrentes de ambientes de trabalho promíscuo 

fizeram crescer os conflitos sociais.  

                                                 
15  Entre 8.000 a 4.000 anos atrás. 
 
16 Família nuclear no contexto do texto é composta de pai, mãe e filhos. 
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 A revolução industrial incorporou o trabalho da mulher no mundo da fábrica, 

separando o trabalho doméstico do trabalho remunerado fora do lar.  Nesta fase incorpora-se 

a mão de obra masculina junto a feminina. Na falta de mão-de-obra masculina sempre a 

opção pela feminina, por conveniência pelo custo ser mais barato.   

 As lutas iniciadas na revolução industrial permanecem ate os dias de hoje.  Busca pela 

igualdade de direitos trabalhistas, jornada de trabalho, direitos civis como voto entre outros. 

            Na sociedade capitalista persistiu o argumento da diferença biológica como base para 

a desigualdade entre homens e mulheres. De acordo com Bessa as mulheres, 

 
(...) continuavam a ser vistas e consideradas inferiores ou menos capazes que os 
homens, porém o “direito a propriedade” passou a ser um ponto central, assim, a 
“origem da prole começou a ser controlada de forma mais rigorosa”, levando a 
desenvolver uma série de restrições a sexualidade da mulher”. Neste contexto, a 
mulher começou a ficar cada vez mais em evidência e o homem tentava de alguma 
forma domina-la, principalmente se fossem marido e mulher, pois  sentia-se 
senhor do seu corpo e caso cometesse um adultério era considerado um crime 
gravíssimo pois desprestigiava o homem e sua prole (BESSA, 2007, p 01). 
 

 Apesar de todos os sofrimentos, lutas, discriminações, as mulheres passaram a 

perceber que tudo o que estavam passando para conseguir respeito e seus direitos no trabalho 

valiam a pena, pois “ela está em muitos lugares , onde há bem poucos era impensável, porque 

eram lugares somente freqüentados pelos homens” ( STREY & CABEDA, 2004, p. 97)  

            Apesar de todas as conquistas as mulheres ainda enfrentam diferenças culturais, 

sociais e discriminações que não foram resolvidas nas últimas décadas, como se explica a 

seguir: 

 
A subalternidade da mulher em relação ao homem esta arraigada na história da 
humanidade e na cultura universal. Em vários paises do mundo principalmente na 
África e no sul da Ásia encontramos as maiores discriminações até hoje da mulher. 
No Afeganistão as mulheres desde pequenas já sabem com quem irão casar e 
futuramente serão mantidas como escravas do marido, só podendo sair de casa 
totalmente envolvidas por panos e acompanhadas por um homem da família 
(LINK, 2009, p. 01) 

 

 Mas, para que todo direito possa ser ouvido, respeitado, era necessária a criação de 

um estatuto, que garantisse os direitos exigidos.  

 Assim, no século XX as mulheres começam uma luta organizada em defesa de seus 

direitos, denominado feminismo, quando as reivindicações eram sobre as opressões ou 

injurias sofrida e denominava-se movimento das mulheres quando se referia as melhoras na 

infra-estrutura social. 
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  “As mulheres que assumiram o movimento feminista foram vistas como "mal 

amadas" e discriminadas pelos homens e muitas vezes também pelas mulheres que aceitavam 

o seu papel de submissas na sociedade patriarcal” (BESSA, 2007, p. 01).  

           No Brasil na década de 1970 a mulher também passou a ter uma proporção maior no 

mercado, ainda com “atividades relacionadas aos serviços de cuidar (nos hospitais, a maioria 

das mulheres são enfermeiras e atendentes, são professoras, educadoras em creches), serviços 

domésticos (ser doméstica), comerciarias e uma pequena parcela na indústria e na 

agricultura” (BESSA, 2007, p. 02). 

 No final dos anos 1970 surgem movimentos sindicais e movimentos feministas no 

Brasil. O movimento sindical assume a luta pelos direitos da mulher.  

 Na década de 1980, quando nasce a CUT (Central Única dos Trabalhadores), a 

bandeira das mulheres ganha mais visibilidade dentro do movimento sindical. Surge nessa 

década a Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora, na CUT.  

 A Constituição Federal de 1988 coloca a mulher em igualdade jurídica e social, no lar 

não existe a mulher ou o homem que mande mais, os dois tem os direitos iguais.  Para um 

melhor entendimento, o próximo tópico aborda a mulher na sociedade. 

 

3.5 Representação da mulher na sociedade  

 

 A representação da mulher na sociedade está situada muitas vezes em ações 

desenvolvidas em ambientes domésticos e/ou informais. Essas ações limitam suas práticas 

sociais a cuidados com a família, a casa, eventos sociais, passeios ao shopping ou encontro 

com amigas. Ao analisar estas ações observa-se claramente que a representação da mulher 

por ela mesma vem perpetuando-se no tempo e no espaço, deixando reservado ao homem a 

responsabilidade, a razão.  

 Para Thompson a idéia da mulher doméstica e frívola17 parece estar enraizada na 

própria sociedade, por isso as lutas não podem parar e as conquistas, se não mantidas, devem 

ser melhoradas. Assim, relata:  

 
Sua representação social e sua interação histórica necessitam constantemente ser 
reafirmadas para que sua imagem de mulher não sirva apenas para anúncios de 
produtos industriais, mostrando o seu corpo, ou mesmo para filmes de pornografia, 
pois a mulher não deve ser vista de maneira diferente, deve ser considerada como 
um ser vivo e ter os mesmos direitos que os homens (THOMPSON, 1998, p. 71). 

                                                 
17 Caracterizado por falta de seriedade ou sentido. 
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 A evolução da condição jurídica da mulher foi lenta, mas não parou ate hoje, 

sobretudo no Brasil. Entre as mudanças ocorridas está “o Estatuto da Mulher Casada, que 

alterou o Código Civil; a Consolidação das Leis do Trabalho; a Consolidação das Leis da 

Previdência Social e as anteriores Cartas Magnas culminando com a atual Constituição 

Federal” (SILVA, 2009, p. 03).  

 Estas conquistas mostram que a mulher pode provar que a sua fragilidade e 

incapacidade realmente não existiam. Hoje a mulher exerce muitas funções. Além de dona-

de-casa, mãe e esposa, ela tem sua profissão ou trabalho no mercado, e a cada dia conquista 

mais espaços principalmente frente a grandes pesquisas tecnológicas e científicas mundiais 

mostrando sua capacidade. 

 Porém de acordo com Kollontai (2005, p. 21) a mulher ao sair do lar, o capitalismo as 

converteu de mulheres submissas e passivas, escravas obedientes dos maridos a um exército 

de mulheres que lutam pelos seus próprios direitos e interesses da comunidade humana. E diz 

ainda que:  

 
Tudo isso contribuiu para que o desenvolvimento e fortalecimento da 
individualidade da mulher. Neste sentido, o espírito de “revolução” deve estar 
contido em cada mulher, seja qual for a época em que esteja vivendo, e 
principalmente  deve estar sempre atenta aos “modismos” e aos falsos discursos 
que sempre tentam mesclar a realidade dos fatos (KOLLONTAI, 2005, p. 21). 

   

            No entanto, quando pensamos no papel social da mulher, vários fatores surgem como 

a discussão dos valores femininos.  

 Em alguns países, percebe-se que as mulheres já aderiram ao mundo da política, do 

desporto, da saúde, da engenharia entre outros, mundo este que desde sempre envolveu 

apenas homens. Dessa forma é possível constatar que as mulheres estão cientes de sua 

relevância social, porém se encontram insatisfeitas com a representação de seu papel. De 

acordo com o pensamento de Michel (2007):  

 
Fatos reais como a violência doméstica, a discriminação, o assédio moral, sexual 
no ambiente de trabalho e a venda do corpo como fonte de renda, são assuntos 
abordados muito superficialmente na sociedade. E sua discussão na maioria das 
vezes não é interessante para os grupos dominantes. Apesar de todos os avanços 
conseguidos em prol da mulher, a imagem sexual e leviana infelizmente prevalece, 
temas importantes envolvendo o gênero feminino que devem ser debatidos pelas 
pessoas, são representados de maneira manipulada e interpretados de forma 
errônea. (MICHEL, 2007, pg. 01). 
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 A representação da mulher na sociedade e identificada com a natureza/corpo/emoção, 

e o homem com a cultura/mente/razão. As mulheres são vistas como "constantemente 

tentando os homens e desta forma conseguem desvia-los do caminho da razão e da 

moralidade".  Nesta linha de pensamento Giffin, (1994) descreve que: 

 
(...) a mulher é sedutora, pecadora, responsável pela atração sexual do homem e, 
portanto, guardiã da moralidade. Pela mesma lógica contraditória, a mulher 
sempre pode ser culpada pelos ataques sexuais que "ela atrai". Esta carga feminina 
é reforçada pela definição do sexo como elemento situado na esfera privada, 
território feminino também por definição, embora outra forma comum de 
expressão do caráter ambivalente da identidade sexual feminina seja a afirmacão 
de que existem dois tipos de mulheres: as "da rua" e as "da casa". (GIFFIN, 1994, 
p. 3). 

 

 Conforme o autor nos descreve, ainda há um preconceito quando se distingue as 

classificações de mulheres que podem ser qualificadas somente em dois tipos.  

 A construção representativa do corpo feminino na sociedade é muitas vezes 

classificada pelo olhar paradigmático individual definido muitas vezes por realizações 

pessoais atreladas as representações do gênero feminino. Dentro de um grupo feminino 

sempre existem grandes diferenças sociais, culturais e profissionais. Poucas são modelos de 

beleza na mídia apesar de todas serem belas a seu modo (MICHEL, 2007, p.01).  

 As estrelas cinematográficas apresentadas nas telas de cinema tornavam o cinema 

uma arena onde o prazer do espetáculo estava no imaginário apresentado na tela e no 

reconhecimento de que essa realidade social era representada pela mulher no cinema. Sobre a 

representação da mulher no cinema vamos falar no próximo subtítulo.  

 

3.6 Representação da mulher no cinema  

  

 A Sétima Arte18 representou a mulher desde suas primeiras cenas em movimento 

como um objeto de desejo. Nas primeiras cenas exibidas, quando o cinema ainda não contava 

uma história, encontramos fotos produzidas de mulheres que mostram partes do corpo. Logo 

depois nas primeiras décadas do século XX teremos a criação do Star System americano, 

com belas atrizes que estampam os cartazes dos filmes. Mas, a mulher desejada neste 
                                                 
18  Na Antigüidade, os gregos e romanos classificavam como arte a pintura, a escultura, a oratória, o teatro, a 
poesia, a música e a dança. Mas foi no século XVIII que as manifestações criativas foram estudadas e 
classificadas em dois grupos: as belas artes e as belas letras. As belas artes eram seis: arquitetura, escultura, 
pintura, gravura, música e coreografia. Das belas letras faziam parte a gramática, a eloqüência, a poesia e a 
literatura. Quando o cinema surgiu, em 1895, inventado pelos irmãos Lumière, foi classificado como arte e 
ganhou o rótulo de “sétima arte” . (SABADIN, 2000,p.222) 
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período, pelos homens de bem, era virgem, a esposa dedicada, a mãe em tempo integral, 

papel destinado para a mulher na sociedade.   

 As atrizes deste período muitas vezes foram transformadas em mitos pelos 

espectadores, pois era apresentada como sendo aquilo que representa. Como descreve Kaplan 

(1995) as mulheres não funcionam, portanto, como significantes de um significado (a mulher 

real) como supunham as críticas sociólogas, mas  como significante  e  significado  

suprimidos para dar lugar a um signo que representa alguma coisa no inconsciente masculino 

desta forma o autor completa relatando: 

 
No cinema a mulher é igualmente, como seu verdadeiro ser, uma mulher real, 
elevada ao segundo nível de conotação, o mito; ela é apresentada como sendo 
aquilo que ela representa para o homem e não em termos do que ela realmente 
significa. Seu discurso (seus significados, como ela poderia produzi-los) é 
suprimido em favor de um discurso estruturado pelo patriarcado no qual sua 
verdadeira significação foi substituída por conotações que servem a necessidade 
do patriarcado (KAPPLAN, 1995, p.58). 

 

          De acordo com Ann Kaplan no seu livro Women in Film Noir e Janey Place (2007, p. 

47) “nossa cultura popular funciona como mito para nossa sociedade: Ela tanto expressa 

como reproduz as ideologias necessárias para a existência social.” Com isso muitas atrizes 

ficaram conhecidas por seus papéis mais marcantes no cinema e sua importância relativa. 

Assim autores ressaltam que o: 

  
Mito não expressa apenas a ideologia dominante, também é sensível a 
necessidades reprimidas da cultura. Da voz aos arquétipos inaceitáveis também; os 
mitos da mulher sexualmente agressiva (ou homem criminoso) primeiro 
possibilitam expressões sensuais da idéia e então destroem. E por sua expressão 
limitada acabando em derreta, aquele elemento inaceitável esta controlado 
(PLACE apud KAPLAN, 2007, p. 48). 
 

  Depois da Guerra vários países adotaram uma nova forma de se fazer cinema. Nesta 

época o cinema passa a ser um grande foco de expressão, onde podia explanar seus próprios 

valores e mitos. De acordo com Salles (2007, p. 02) “Finalmente o lado político do cinema 

desperta, e desta forma nasceu um cinema preocupado com a sociedade e com a arte”. 

 Num interessante jogo de influências mútuas, o cinema se inspira na vida urbana da 

sociedade, enquanto esta adquiria hábitos vividos na ficção. Percebia-se o amadurecimento 

das condições para a formação de uma nova concepção de mulher, sendo a indústria 

cinematográfica essencial para mudar a imagem do feminino, retratando desde os modelos da 
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mulher tradicional até a transgressora, que vem caracterizar a ‘nova mulher’ (CERDEIRA, 

2000, p. 39).  

 Depois de 1933, o cinema reflete o desejo por filmes que tirem as pessoas da 

depressão social e das realidades políticas da época.   As exigências da censura aumentam a 

pressão sobre os estúdios, que modificam os aspectos ligados ao gênero19. De acordo com 

Alcântara (2008, p. 2) a depressão de 1929 mostrou sinais de recuperação somente a partir de 

1933, onde a fome, em certa medida, ajudou a mudar os olhares dos espectadores e as escalas 

de valores. A autora relata que o modelo feminino de heroína era agora de mulheres comuns, 

nas quais se enfatizavam a beleza física e sensualidade. Porém, também mantinham uma 

frieza aparente, pois ao se apaixonarem ou serem conquistadas a sua frieza se desfazia, nem 

sempre por homens bonitos, mas que tivessem uma atitude que os tornassem irresistíveis.  

 A cada década a mulher foi conquistando seu espaço na sociedade e isto se refletia 

também no cinema. O modelo de mulher não era mais o de dona-de-casa, mas o de uma 

mulher para vencer num mundo dos homens. 

No início da década de 40 o cinema hollywoodiano coloca nas telas uma mulher que 

luta para manter a sua integridade e a família. De acordo com Rodrigues (2004) “Um dos 

filmes mais importantes desse período é Desde que partiste (Since you went away, 1944). O 

filme é centrado na família, em mãe e filha lutando para sobreviver enquanto o homem está 

na guerra, e mostra o menos possível às cenas de batalha.” (RODRIGES, 2004, p. 34). 

Neste período a mulher representa tanto na sociedade como no cinema a fortaleza 

americana, por assumir o papel dos homens que se encontram na batalha. 

 De acordo com Cerdeira (2000, p. 33) e ainda nas décadas de 40 e 50 que o cinema se 

torna de fato um bem de consumo, em particular com a presença de filmes americanos, que 

no pós-guerra dominam o mercado cinematográfico.  

 Essa época representa com nitidez o fim de “algo”, os filmes são interessantes porque 

mostram antigos códigos se desmoronando, prontos para ruir, mas ainda se agüentando 

(LOURO, 2008, p. 83). 

 “A sexualidade respingava por todo lado sem ser, entretanto reconhecida” (LOURO, 

2008, p. 83). Os mecanismos que nas décadas anteriores funcionavam para controlar a 

sexualidade feminina, por que reconheciam implicitamente a força e o perigo da sexualidade 

feminina.  

                                                 
19 Pode-se entender o gênero como uma categoria histórica que se produz nas relações sociais. 
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Nos anos 50 o medo da sexualidade parecia reprimida, e por isso mesmo transbordava 

por toda parte (KAPLAN, 1995, p. 19). A sexualidade era mais sugerida do que exibida 

(LOURO, 2008, p. 83). 

As mulheres geralmente interpretavam papeis de acordo com o tipo físico de cada 

uma, por exemplo: 

 
[...] a atriz Bette Davis, com seus “imensos olhos expressivos e uma voz 
personalíssima” relata a autora MENEGUELLO (1996), apesar de ter estrelado 
papéis muito “doces” no início de sua carreira, se consagrou como A malvada (All 
about Eve, 1950), A perigosa (Dangerous, 1935). Joan Crawford, com “sua boca 
apertada e olhar superior” (Ibidem, p. 112) interpretava personagens de 
personalidade dominante, inseridas num universo masculino e que viam no amor 
um obstáculo para alcançar seus objetivos. Em Mildrer Pierce, de 1945, ela 
interpreta uma dona de casa que é capaz de tudo por dinheiro, até mesmo sacrificar 
sua própria família (RODRIGUES, 2005, p. 37). 
 

Os papéis de mulheres mais, sedutoras como Verônica Lake, de traços muito 

angulosos e que faziam o tipo “garota fatal namorada de gangster”, mostrava a sexualidade 

mantida no cinema. Porém, não deixaram de existir as mulheres virtuosas como Doris Day, 

com roupas nada sedutoras e que normalmente atuavam em comédias românticas. Já as 

menos belas, mas de grande valor moral, como as interpretadas por Claudette Colbert, são as 

mães amantíssimas e esposas fiéis. Grace Kelly personifica as “louras frias”, conhecidas 

como as preferidas de Hithcock com ares e traços aristocráticos (MENEGUELLO, 1996, p. 

114).   

Ainda nesta década os filmes noir, iniciam um período que ficaria marcado na historia 

do cinema principalmente pela representação da mulher, onde a sexualidade aparecia, ou 

melhor, tornava-se central. A femme fatale era, usualmente, o pivô das histórias. Ela era 

ameaçadora, ambígua, plena de sensualidade. Seu caráter, assim representado, permitia aos 

espectadores compreenderem os conflitos do protagonista masculino que se debatia, 

constantemente, entre o desejo de possuí-la e o impulso de destruí-la (LOURO, 2008, p. 84). 

 Neste contexto o cinema contemporâneo foi muito mais longe que o cinema noir na 

representação explícita da sexualidade feminina. As causas que levaram a isso são bem 

conhecidas: os numerosos movimentos dos anos 60 produzem mudanças culturais radicais 

que afrouxam os rígidos códigos puritanos.  

 O movimento feminista, de forma explícita ou as lutas mais discretas e subterrâneas, 

vividas no século 20 tentam modificar a representação ideológica da mulher criada por 

décadas na sociedade. O cineasta Gerbase, (2008, p. 188) acredita que essas lutas geraram 

reflexos na representação do corpo feminino no cinema, assim como em todas as demais 
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formas de expressão. Desta forma a mulher conquistou no cinema horizontes mais amplos do 

que tinha no século passado.  

 Ao abordar a representação da mulher no cinema, retratamos e focamos nas femmes 

fatales. Para um melhor entendimento neste assunto o próximo tópico trata, então, desta 

construção da mulher fatal, a partir do cinema. 

 

3.7 A mulher – sedutora construída pelo cinema 

 

 A interpretação, a expressão, o gestual e o figurino são elementos utilizados no 

cinema para a construção de um personagem. Este papel pode vir carregado de outros 

elementos, como a frieza, a determinação, o profissionalismo e também, pela sedução, 

atributo utilizado em muitos filmes, para conquistar o público. A sedução construída pelo 

cinema faz da mulher desde os primórdios até o século XXI um objeto que está em continua 

transformação.  

 Nos primórdios do cinema a sedução da mulher era muitas vezes apresentada pelo 

gênero e sexualidade, assim mulheres negras e latinas eram representadas como sensuais, as 

orientais como dóceis e submissas e as brancas deveriam ser castas ou recatadas, capazes de 

deter as investidas dos homens (LOURO, 2008, p. 83). Mas, em oposto existiam as ditas 

“louras quentes” mitificadas por Marilyn Monroe entre outras e para essas atrizes construídas 

no cinema o corpo tinha um valor incontestável na carreira e seus papéis sempre possuíram 

um tom de erotismo (RODRIGUES, 2004, p. 37). 

 De acordo com Areu e Kieling (2008, p. 02) a representação da mulher sensual no 

começo do século XX ganhava forma na imagem das Vampiras ou “Vamps”. Maquiagem, 

trejeitos teatrais e um visual que lembrava o Gótico, as Vamps criaram um dos primeiros 

estereótipos do cinema relacionando a mulher com a sedução. Essas figuras exoticamente, 

atraentes e misteriosas geralmente eram representadas como mulheres “devoradoras de 

homens”, símbolos da morte, que por puro sadismo conquistavam e destruíam os homens.  

 É importante lembrar que nem sempre sua caracterização era dada por uma sugadora 

de sangue e com dentes afiados. O ar de perversidade e crueldade das personagens era 

acentuado “pelas suas roupas e os cabelos escuros e pela maquiagem que aumentava a 

palidez e destacava os olhos e lábios”, dando-lhes um tom sombrio e ao mesmo tempo 

sensual. Uma figura do “reino das vamps fui a ruiva Rita Hayworth, que depois de se 

consagrar em Gilda como uma mulher amoral de vestido tomara-que-caia, luvas e cigarro, 

interpretou outros papéis neste estilo (AREU & KIELING, 2008, p. 4). 
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 A figura romântica da mulher nas telas cinematográficas vai sendo cada vez mais 

substituída pela mulher sedutora, que assumiu seu desejo, sua vontade de sentir prazer.  

 E essa liberação não acontece apenas para as mulheres que se constituem os ícones nas 

telas dos cinemas, mas também nas espectadoras que irão incorporar essa mulher ícone e 

sedutora que, cada vez mais independente e livre das amarras da moral burguesa, irá assumir 

seu desejo sexual (RODRIGUES, 2004, p.72). 

Desta forma o cinema vem explorando o corpo feminino construindo novas formas de 

sedução como pela liberação sexual. Nesta perspectiva atual a “figura da mulher aparece 

cada vez mais erotizada”. Esse papel também foi uma conquista da própria mulher ao 

“conquistar a sua liberdade sexual” (BAUDRILLARD, 1992, p. 32).   

Como o cinema é uma forma de transmissão de cultura, muitas mulheres se 

inspiraram ou irão inspira-se no comportamento e no visual das personagens das telas, a 

começar pela moda: os cabelos, as unhas, as roupas das estrelas serão copiados e adotados 

como referência de beleza. Se a atriz é independente, sedutora e não precisa de seu marido 

para ser feliz, é um modelo a ser seguido pela espectadora.  

 Sendo assim, constata-se a importância do cinema na representação da vida cotidiana 

no século XX, e do seu poder de influenciar e mediar à relação das pessoas na sociedade 

atual assim como sua importância na construção de sentido. Sua capacidade de criar imagens, 

símbolos e ícones, mantém seu status de agente transformador de uma cultura e de uma 

sociedade. É neste prisma que se pode observar a riqueza de representações que existem e 

estão envolvidas nas imagens de mulheres sedutoras construídas no cinema desde os 

primórdios até os dias atuais (AREU & KIELING, 2008, p. 01). 

 Como constatamos na nossa pesquisa, o primeiro período a modificar a representação 

nas telas cinematográficas foi nas décadas de 30 e 40, com o surgimento do cinema noir. 

Mesmo sendo fruto de um sistema patriarcal e moralista e sofrer uma forte influencia da 

censura, imortalizou a mulher femme falate (OLIVEIRA & CAPISTRANO, 2009, pg. 60). 

Esta diferença será abordada no próximo capitulo onde falaremos sobre a representação da 

mulher no cinema Noir. 
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4. REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO NOIR 

 

4.1 Representação da mulher no cinema Noir 

 

 A década de 40 mudou a imagem feminina no cinema, a representação da mulher era 

vista de um modo nunca antes visto a “femme fatale”. A personagem feminina deixa de ter o 

estereótipo de boa moça, submissa ao marido, que fica na cozinha, cuidando dos afazeres 

domésticos e dos filhos que a sociedade prescreve para as mulheres. Esta passa a ser a nova 

representação cinematográfica da mulher a partir desta década. 

 Janey Place apud Kaplan conceituam a mulher no filme noir como: 

 
Uma fantasia masculina, assim como é a maior parte da nossa arte. Desta forma a 
mulher aqui como em outros lugares é definida por sua sexualidade. O filme noir é 
um dos poucos períodos dos filmes no quais as mulheres são ativas, não símbolos 
estáticos, são inteligentes e poderosas até mesmo destruidoras e tiram poder e não 
fraqueza de sua sexualidade (PLACE apud KAPLAN, 2007, p. 47). 

 

 A mulher fatal usa de sua astúcia e capacidade de atração sexual para ganhar sua 

independência. Outra tática da mulher fatal é fazer com que os homens queiram defendê-la, 

abusa de seu olhar que representa uma mistura de sensualidade e indefesa (o que ela não é) 

para transmitir ao herói que ela precisa ser salva (normalmente de seu marido pela qual se 

casou por dinheiro). Na verdade ela usa o homem como instrumento para alcançar seu 

objetivo. A femme fatale usa o casamento como uma instituição de aparências, talvez para 

fugir de algum amor ou por puro interesse. Nesse casamento por conveniência a femme fatale 

é infeliz, se sente presa e assim, busca a liberdade através do adultério. 

 Todavia para Oliveira & Capistrano (2009): 

 
A femme fatale nunca falava de si, suas características, suas qualidades (que estão 
ligadas de modo geral ao seu corpo) e seus defeitos são todos descritos pelo 
personagem do homem, o herói noir. O homem passa assim a ser dono do olhar do 
espectador e o conduz entre suas fantasias. Como pontua Laura Mulvey: “Num 
mundo governado por um desequilíbrio sexual o prazer no olhar foi dividido entre 
ativo/masculino e passivo/feminino. O olhar masculino determina e projeta sua 
fantasia na figura feminina, estilizada de acordo com sua fantasia (OLIVEIRA & 
CAPISTRANO, 2009, p. 62). 

 

 A imagem projetada da mulher fatal, de vestido longo, maquiagem, cabelo bem 

escovados, escuros, um cigarro entre os dedos, segurança plena, de posse de uma sensualidade 
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estonteante, permanecem até hoje impregnadas, não só no imaginário do público americano, 

mas de todos os espectadores.   

 A fotografia com contrastes era o ponto alto do cinema noir, a angulação inusitadas 

das câmeras, os cenários viciosos20 ou “exóticos”, os flashbacks e a narração usada pelo 

protagonista eram os principais elementos que compunham o cinema noir. Tais filmes 

abordavam temas que continham sempre corrupção social, traição de todos os tipos (da 

femme fatale ou de amizade mesmo), assassinatos e roubos.  

 Os personagens mais agressivos no cinema noir não são os clássicos homens durões, 

frios e calculistas do cinema hollywoodiano, mas sim, a “femme fatale”.  Como uma 

misteriosa dama da sociedade, com muito glamour e bem vestida. 

 A femme fatale expele poder não só pelo seu jeito único de gesticular, mas também 

por suas roupas que a deixam tão bela, que ela se sente poderosa, simplesmente por realmente 

saber que está exuberante. Seu vestuário forma a identidade que por ela é formado, também se 

analisa a maneira como ela constrói seu próprio estilo, com isso a femme fatale é capaz de 

representar a si mesmo criando uma identidade própria.  

 Segundo Barbosa (2007, p. 30) a roupa se constitui em uma das mais importantes 

linguagens não verbalizadas do eu que passa de controle social, as pessoas se comunicam com 

os outros e para os outros mostram a percepção de si, que demandam a integração social 

mediante o que culturalmente é aceito. 

 Ao esbanjar sensualidade, a femme fatale leva muitas vezes os homens a sua 

autodestruição, inclusive, algumas vezes encaminhando-o a morte. Porém, a femme fatale não 

mantêm sua glória constante. Elas conseguem manter seus planos e estratégias por um tempo, 

mas depois acabam vítimas de suas próprias armações.  

 A mulher fatal na visão de Silver & Ursini (2004): 

 
No caso da mulher-fatal, o objetivo do seu menosprezo, em vez de ser um universo 
absurdo, pode bem ser o patriarcado masculino. Os críticos pós-feministas 
analisaram personagens (...), e encontraram mulheres fortes presas a um universo 
dominado pelo homem, dispostas a usar qualquer tipo de arma, incluindo sua 
própria sexualidade, para equilibrar o jogo (SILVER & URSINI, 2004, p. 16). 

 

                                                 
20 Viciosos neste sentido remetem a cenários que mostram os vícios de cassinos, proibidos no País, e o vício de 
bebidas e cigarros. 
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 A femme fatale usa vários artifícios para equilibrar o jogo, como comenta o autor, mas 

não pode ser bem sucedida no final da trama, pois esta fazendo uma apologia ao adultério, 

crime e pecado que eram proibidos pelo Código Hays21.  

 Em vários filmes noir a femme fatale já está casada ou vai casar com um homem mais 

velho e com a saúde prejudicada, o relacionamento funciona guiado pelo interesse e não pelo 

amor. A femme fatale clássica recorre ao assassinato para se livrar de uma relação 

insustentável com o homem que a tenta possuir e ter seu controle. Esta personagem não gosta 

de sentir-se como uma propriedade, objeto ou um prêmio, mesmo que ciente que tem o poder 

de despertar muito desejo no sexo masculino.  

 Na trama a mulher fatal gosta de usar seu corpo como instrumento de sedução à seu 

favor, sente desejo pelos homens mais novos e saudáveis, para seduzi-los sem muito esforço 

esta mulher usa seu apelo de sex-appel.   

 De acordo com Mattos (2001, p. 38), as femme fatale são mulheres manipuladoras, de 

posse de sua própria sexualidade, que “fogem dos papéis tradicionais do sistema patriarcal e, 

em conseqüência, devem ser castigadas por esta tentativa de independência, para que seja 

restaurada aquela ordem inviolável”. 

 Nos filmes noirs cria-se a imagem da femme fatale como uma mulher repleta de força 

e independência, mas no desenvolver da história, tenta-se abater esta visão pré-formada. A 

narrativa começa então a criar artifícios para destruir esta mulher, ou a converter para 

representar a  “moça feminina tradicional”, que é uma tarefa árdua, pois independente de seu 

castigo final ou conversão a femme fatale mantêm seus ideais sobre família e valores.  

 Mesmo que muitas vezes a femme fatale seja destruída no final da trama, esta 

personagem perdura no imaginário do público como um ser sexualmente excitante.  

 Segundo Machado (2008, p. 253) a pesquisadora e ensaísta Sylvia Harvey (1978) 

constata que a visão de mundo apresentada nos filmes noirs reflete uma “série de mudanças 
                                                 
21 Quando a Sétima Arte surgiu, o Cinema, em 1895, tudo parecia ser extremamente liberal. Mas nos Estados 
Unidos, em Hollywood, existiu censura muitas vezes feita pelos próprios produtores, principalmente 
relacionados coma sexualidade. Era uma censura que tinha origem mesmo dentro dos grupos religiosos, 
encontrando apoio em vários grupos da sociedade puritana. Criado inicialmente para canalizar os eventuais 
excessos cometidos nos filmes hollywoodianos da década de 20, o Código Hays (também conhecido como 
Código de Produção) foi implantado em 1930 e limitou drasticamente a liberdade de expressão dos filmes 
produzidos nos Estados Unidos. O código consistia em uma série de restrições de caráter moralista impostas aos 
filmes de Hollywood e foi implantado por uma comissão de censura presidida na época pelo diretor da Motion 
Picture Producers and Distributors of América (MPPDA), Will H. Hays. Com a implantação do Código Hays 
não era permitido, entre outras coisas, que os filmes exibissem cenas evocadoras de sensualidade: nudez total ou 
parcial, o beijo “profundo”, as carícias sugestivas, o estupro, as relações inter-raciais, as ligações extraconjugais, 
a homossexualidade. Eram proibidos os diálogos que contivesse palavrões ou xingamentos e os filmes que 
mostrassem temas como o aborto, a eutanásia e os viciados em drogas. Não era permitida a apologia ao 
gangsterismo e ao terrorismo revolucionário. (Navaro, 2005, p. 20). Disponível em 
http://www.somese.com.br/site/revista/101/P20_cinema.pdf.  Acesso em 19/10/2008. 
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profundas que, apesar de não serem nem percebidas, nem compreendidas, estão sacudindo os 

fundamentos das percepções estabelecidas e, portanto normais da ordem social”. Harvey 

mostra que é a “estranha e constrangedora” ausência de relações familiares consideradas 

“normais” nos filmes noirs, que registra a modificação da situação que a mulher ocupava na 

sociedade americana. Uma dessas mudanças, ainda segundo Harvey, foi a ampla introdução 

de mulheres na força de trabalho, no período que compreende a Segunda Guerra Mundial e a 

luta para continuarem ativas, após o término da guerra. 

 A imagem dominante desta mulher é um desafio contra a família tradicional e seu 

lugar na sociedade, no cinema noir a visão de família é conturbada, nota-se pelo simples fato 

de não haver amor no casamento e muito menos a presença de filhos. 

 A ameaça que a mulher fatal representa metaforiza no masculino, a relativa 

independência que as mulheres conquistaram no pós-guerra.  Mesmo com o fim da guerra, as 

mulheres que vivenciaram como era trabalhar com remuneração (mesmo que pouca) e não 

queriam mais voltar apenas22 aos afazeres domésticos. Assim, ela estava concorrendo 

diretamente com o homem, a mulher o prejudicava, ainda mais quando depois da guerra, a 

falta de emprego e o subemprego começaram a se alastrar. 

 Para Ângela Martin apud Ann Kaplan (2007, p. 203) parte dos problemas dos homens 

que retornavam das tropas militares, era descobrir que a esposa ou amante estava participando 

da guerra. A mulher americana tinha se tornado capaz e independente quase da noite para o 

dia, para se encaixar ao pesado trabalho industrial.  

 Todavia, Martin apud Kaplan (2007): 

 
Somente na indústria de munição, onde as mulheres forneciam força laboral básica, 
mais de quatro milhões de mulheres estavam trabalhando em 1943. Hollywood 
começou a direcionar seus filmes a essa crescente audiência feminina dominante. 
Mostrando as mulheres como sendo trabalhadoras, patrióticas e otimistas, e, 
esposas e mães dedicadas. Entretanto, coincidindo com o pico dos envolvimento 
das mulheres na força laboral, as forças armadas começam em 1943 a despejar 
neuróticos de guerra na taxa de 10 mil casos por mês.  Já no começo de  1944 não 
foi mais necessário o trabalho feminino e as mulheres são empurradas de volta aos 
seus restritos papeis domésticos. A tensão de negociar com esses interesses 
conflitantes faz com que em 1944 ressurja o forte suspense noir (MARTIN apud 
KAPLAN, 2007, p.203).   

 

 Com todos esses acontecimentos, cinco filmes noir entre os anos de 1944 e 1946 

foram lançados representando os personagens principais da trama ou com nome de mulher 

                                                 
22 O apenas neste parâmetro remete a que a mulher mesmo trabalhando, não deixava de cuidar de sua casa, filhos 
e marido. O trabalho era mais uma tarefa a ser cumprida pela mulher que se “virava em várias”. Fato esse que 
permanece até os dias atuais. 
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nos próprios títulos: Laura (1944), Mildred Pierce/ Alma em suplício (1945), Gilda (1946), 

The Strange Love of Martha Ivers/ O tempo não apaga (1946). 

 Sylvia Harvey (1995) autora do livro “Woman’s Place: the Absent Family of Film 

Noir” em Women in Film Noir, considera que “thriller noir do pós-guerra organiza-se nos 

termos de uma representação negativa das relações heterossexuais e da família como uma 

instituição na qual os indivíduos supostamente poderiam encontrar seu espaço social. Ao 

contrário dos filmes do período da guerra, nos quais a estrutura doméstica servia como uma 

poderosa metáfora da estabilidade social, uma fortaleza moral inconquistável, Harvey sugere 

que, no cinema "noir", a família, freqüentemente, opera como uma lócus de desconforto 

social”  23.  

Empregando a visão masculina, o cinema noir transformou a mulher em um ser 

atraente e de má índole que merece ser castigado. De uma forma subjetiva os homens tentam 

renovar sua masculinidade ameaçada e recuperar seu poder perdido, pois assim se sentiam.  

 Avalia-se a representação da mulher no cinema noir diante das câmeras conforme 

coloca Mattos apud Janey Place (1987): 

 
Na análise visual que Janey Place fez no seu ensaio, Women in Film Noir (1978), a 
força dessas mulheres é expressa por sua dominância no que concerne ao 
enquadramento, angulação, movimento de câmera e iluminação. Estão quase 
sempre opressivamente no centro do quadro e/ou no primeiro plano ou ainda 
atraindo foco para si mesmas no fundo. Parecem dirigir a câmera (e o olhar 
extasiado junto com o nosso) irresistivelmente para elas enquanto se movimentam 
(MATTOS apud PLACE, 1987, p. 39) 
 

 Entre os filmes considerados noir, um em especial se destaca por sua grande 

popularidade, pela marca deixada no imaginário do cinema, e por influenciar a cultura 

ocidental, este filme é Gilda (1946) que apresenta uma das mais clássicas representações da 

“Mulher Sedutora” feitas por Hollywood. 

 De acordo com Janey Place apud Kaplan (2007, p. 203) o filme Gilda foi lançado um 

ano após o final da segunda guerra, que exatamente como a Guerra do Vietnã e a primeira 

guerra traziam enormes problemas para os homens, uma vez que aumentou incrivelmente a 

taxa de divórcio. 

  A imagem criada pela atriz Rita Hayworth (que representou Gilda) é de uma mulher 

forte, ativa e sensual, apresenta tal impacto que a converteu na maior musa do cinema de 

                                                 
23 Film Noir no Pós-Guerra. Disponível em: 
http://www.jorwiki.usp.br/gdnot08/index.php/Segunda_Guerra_Mundial. Acesso em 30 de out. 2009 
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todos os tempos, criando a imagem de “mulher sedutora” e virou um clássico 

cinematográfico.  

 Para Place apud Kaplan (2007) Rita Hayworth: 

 
(...) a combinação da incrivelmente popular deusa do amor e uma impressão muito 
fálica da destruição é no mínimo interessantemente perversa e significante para o 
terreno social que tinham os filmes noir. Mas a Rita era popular com as mulheres. 
O cobal em 77 retratou que ela poderia ser um símbolo sexual para os homens, sem 
ofender as mulheres que estavam em casa. Ela possuía um ar de romance que 
tornava perfeitamente possível para ela exalar elementos de mistério, que 
atingamente só existia com as femmes fatales e ela tinha um grande mérito que não 
lembrava para as mulheres e esposas dos combatentes as mulheres que eles 
poderiam encontrar além mar (PLACE apud KAPLAN, 2007, p. 202). 

 

 Rita Hayworth ao representar Gilda abusou do glamour e beleza, totalmente segura de 

si, usava roupas maravilhosas e dançava gloriosamente.  

  Esse filme é um marco na transformação da forma de representação da mulher no 

cinema. De acordo com Lipovetsky apud Kieling & Areu (2008, p. 4) : 

  
É nesse período que surge um novo reconhecimento para as mulheres e a imagem 
feminina começa a mudar: a irresistível e destruidora mulher fatal se desfaz do 
aspecto demoníaco e torna-se cada vez mais humanizada. Tal mudança é 
representada no cinema, que logo trata de propagar essa nova imagem da mulher. 
Além disso, na democracia do “belo sexo”, essa nova figura demonstra uma beleza 
e sensualidade liberta das visões misóginas e restrições moralistas impostas pelas 
religiões (LIPOVETSKY apud AREU, 2008, p. 4). 

 

 É uma nova fase da mulher em que ela está liberta das restrições morais e religiosas 

que será apresentada para a sociedade, através de sua representação no cinema noir. Uma 

mulher consciente de sua sexualidade, independente, segura de si e persistente em seus 

objetivos.   

 Agora para complementar a representação da mulher no cinema noir, será abordada a 

visão do herói sobre a femme fatale. 

  

4.2 Análise da visão do herói sobre a representação da mulher como femme fatale  

 

 A femme fatale está particularmente ligada ao universo de becos escuros, de bares 

baratos, clubes noturnos e locações misteriosas, locais esses freqüentados antes 

exclusivamente por homens e mulheres promíscuas. A personagem freqüenta estes locais 

como uma dama poderosa e glamorosa o que intriga os homens, que não podem “chegar” 
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nesta mulher como se ela fosse uma mulher “da vida”. Assim os homens se sentem 

desafiados, ameaçados e enfrentados por ela.  

 De acordo com Louro (2008, p. 84) nos filmes noir, a sexualidade feminina aparecia, 

ou melhor, tornava-se central. A femme fatale era o gancho e o pivô das histórias. Ela era 

ameaçadora, ambígua, plena de sensualidade. Seu caráter, assim representado, permitia aos 

espectadores compreenderem os conflitos do protagonista masculino que se debatia, 

constantemente, entre o desejo de possuí-la e o impulso de destruí-la.  

 Esta mulher tortura seu parceiro numa relação sem controle, negando confirmação de 

seu afeto, e muito menos o contrário, até que o homem chega no ponto em que se torna 

obcecado, viciado e atormentado. A partir disto, torna-se incapaz de tomar decisões racionais 

ou seguir o curso normal de sua própria vida.  

 De acordo com Kaplan (1995, p. 22) a atração do herói noir pela femme fatale é tão 

obsessiva que chega ao ponto de deixar a razão de lado, cometer crimes e desviar sua vida por 

causa dela. O homem ao mesmo tempo a deseja e teme seu poder sobre ele. Tal sexualidade, 

ao desviar o homem de seu objetivo, intervém de modo destrutivo sobre sua vida.  

 Já nota-se que a femme fatale é uma personagem atordoante ao verificar o cenário 

onde ela se encontra, o ambiente é de escuridão onde a inquietude reina e exprime todos os 

perigos associados à sua independência, que consiste na expressão psicológica dos medos do 

protagonista masculino, que então, revê a necessidade de controlar e reprimir seus impulsos 

eróticos por ela. 

 De acordo com Silver & Urisini (2004, p. 131), “apesar de haver muitas mulheres 

protagonistas nos filmes negros, a maior parte delas faz par com uma figura masculina. (...) 

independentemente de quão dominante seja a mulher, sem a figura masculina de igual 

proeminência não existe história, sem um homem para destruir não existe a femme fatal”. 

 As características da femme fatale estão associadas ao que a sociedade temia na época 

(anos 40 e 50), uma possível independência da mulher. Por isso a imagem da mulher no noir 

vem associada ao perigo, ao imoral, e aos vícios (como bebida, cigarros e jogos).   

 Essa protagonista que tanto pode ser inteligente, traiçoeira, desonesta como 

extremamente apaixonada, faz do homem no filme noir geralmente um masoquista, com uma 

incrível incapacidade para perceber o papel da mulher fatal “femme fatale” é a causa de sua 

desgraça ou morte (MARTINI, 2007, p. 28). 

 A femme fatale tinha objetivos determinados e não se prendia a valores e sentimentos, 

resistia a eles para conseguir êxito. Para conquistar seus objetivos, ela poderia ser totalmente 

dissimulada, usar a mentira, omissão, traição, violência e a sexualidade.  
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 A mulher fatal chama a atenção do herói e do público à medida que se movimenta, que 

olha, meche os lábios e até quando vai dar baforada no cigarro. A vida dos heróis dos filmes 

noir é tão sem graça ao ponto que a “mulher-problema” já seria um motivo que ele encontra 

de lutar, de “viver”, mesmo que esse “viver” seja sua autodestruição impensada, no momento 

que está cego pela femme fatale.  

 De acordo com Budd Boettiche apud Oliveira & Capistrano (2009, p. 63) “é ela, ou 

melhor, é o amor ou o medo que ela desperta no herói, ou então a preocupação que ele sente 

por ela que o faz agir assim dessa maneira. Em si mesma a mulher não tem a menor 

importância”.  

 A dama do noir tem acesso à sua própria sexualidade e assim, conhece uma liberdade 

até então circunscrita apenas ao mundo masculino, desfrutando de todas as prerrogativas de 

poder que esse conhecimento lhe faculta.  

 Segundo Oliveira & Capistrano (2009, p. 95) “foram encontradas características que 

as mulheres não poderiam ter na realidade, mas por meio do contato com estas poderiam 

questionar o que menos o Código Hays queria”. 

A partir desses conceitos foi escolhido realizar a análise do filme Gilda, sendo os 

mesmos embasados em conceitos prévios de analise fílmica resgatados no capítulo a seguir. 
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5 ANÁLISE  

 

5.1 Análise Fílmica 

 

 Realizar uma leitura fílmica denota desconstruí-la para reorganizá-la posteriormente, 

dando-lhe significados antes não percebidos. Portanto é de suma importância, que se 

desconstrua para obter uma organização no momento de analisar a narrativa fílmica com seus 

múltiplos personagens e situações chaves. 

 De acordo com Ferreira (2006, p. 01) a elaboração de um aparato que viabilize 

procedimentos de apreciação e leitura fílmica é um dos primeiros passos para que essas 

vivências compartilhadas tornem-se significativas. O cinema é imagem e som, portanto, 

ambos devem estar em harmonia, para o que o espectador/analista assista ao filme com 

qualidade.  

 Todavia, para Ferreira (2006, p. 02) uma análise fílmica requer a aproximação de um 

conjunto de conhecimentos complexos e abrangentes sobre diferentes abordagens analíticas, 

como também se destacam as necessidades de conhecimentos prévios sobre a linguagem 

fílmica, seus gêneros, sua história, técnicas e meios de produção.  

 Assistir um filme de forma significativa é uma atividade como outra qualquer, que se 

pode aprender e desenvolver, porém, o cinema não deve ser usado somente como 

entretenimento ou simples ilustração de conteúdos. 

 Segundo, Goliot-Lété & Vanoye (1994, p. 23), “analisar um filme é também situá-lo 

num contexto, numa história”. E, se considerarmos o cinema como arte24, o recomendado é 

analisar o filme como representação do real.  Ainda o autor em seu  livro “Ensaio sobre a 

análise fílmica” relata que ao: 
 

Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do 
termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água., 
decompô-lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, 
extrair, separar, destacar, e denominar materiais que não se percebem isoladamente 
“a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico 
para desconstruí-lo e obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme. 
Através dessa etapa, o analista adquire um certo distanciamento do filme. Essa 

                                                 
24 E por arte, entende-se que o cinema deve ser repleto de simbologias, comprometido com a política, inovador 
nos aspectos estéticos, crítico e, sobretudo, conceitualmente mais importante do que a opinião do público ou até 
mesmo o sucesso nas bilheterias. 
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desconstrução pode naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais ou menos 
seletiva segundo os desígnos da análise. (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p.15). 
 

 O cinema fascina por poder dar ao espectador uma visão de passado, de futuro, de um 

presente existente ou não. Portanto analisar um filme é uma tarefa desafiante, pois o analista 

corre o risco de ficar deslumbrado com seu objeto de trabalho que muitas vezes pode superar 

seu real valor. Deve-se analisar o que o filme conota e não somente suas metáforas25. 

 Ao expressar sua visão de metáfora no âmbito da analise fílmica Goliot-Lété & 

Vanoye: 
  

A metáfora é uma figura de expressão verbal, “a forma mais condensada” da 
imagem literária, uma comparação da qual só restaria o comparente. A 
compreensão da metáfora baseia-se na analogia de sentido que existe entre o termo 
atualizado e o termo ausente que substituiu. No cinema, são as imagens que 
desfilam e não as palavras. O efeito metafórico pode ser gerado da sucessão de 
imagens que produzem um sentido que “ultrapassa” o sentido literal. É a 
associação, mais ou menos, estreita, de imagens que rompem o estrito continuum 
narrativo que cria uma configuração metafórica. [...] (GOLIOT-LÉTÉ & 
VANOYE, 1994, p. 65). 
 

 Uma análise fílmica requer um conjunto de conhecimentos abrangentes e complexos, 

com também, as necessidades de conhecimentos pré-estabelecidos sobre a linguagem fílmica, 

seus gêneros, história, técnicas e os meios de produção. 

Cada analista ou crítico enxerga o que pode ou quis enxergar, podem falar de aspectos 

diferentes, mas ainda do mesmo filme. As leituras cinematográficas são plurais, não somente 

para os críticos, historiadores, analistas e espectadores. Cada um deles fará a sua analise, que 

terá influencias do seu meio e da sua cultura.  

A análise de um filme requer certo conhecimento técnico, mas contém também uma 

grande dose de subjetividade. 

De acordo com Goliot- Lété & Vanoye (1994, p. 47) as sub-narrativas de personagens 

possuem o caráter subjetivo26, mostram e contam aquilo que o personagem está pensando, 

também existe outra forma de focalização mental, a voz interior: ouve-se o que o personagem 

pensa, mas ele está mudo, não se percebem as palavras que saem de sua boca. Os 

pensamentos do personagem só intervêm na trilha sonora e não na imagem.  

                                                 
25 Metáfora é uma figura de estilo (ou tropo linguístico), que consiste na comparação de dois termos sem o uso 
de um conectivo. 
26 Subjetivo é o que diz respeito ao sujeito. Que se passa no íntimo do sujeito pensante (por oposição a objetivo, 
que diz respeito ao objeto pensado). Varia de acordo com o julgamento, os sentimentos, os hábitos de cada um; 
individual. 
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Segundo Kneipp (2007, p. 01), o filme não deve ser entendido pelo analista como algo 

pertencente ao universo do lazer, e sim ao campo da reflexão, da produção intelectual.  

Não é possível conduzir, elaborar, uma análise de filme apenas nas primeiras 

impressões. Deve-se desenvolver o sentido de autocrítica, mas permanecer flexível.  

De acordo com Gomes (2001, p. 01), a atividade de interpretação e análise de filmes, 

embora decisiva no âmbito da pesquisa contemporânea em cinema, aparece como ofício que 

pode ser realizado por muitos, de muitos modos e através dos mais variados meios.  

É possível utilizar o texto e o filme com o intuito de analisar uma sociedade ou ainda 

descrever os movimentos estéticos. Com isso eles podem utilizados pelo analista, em vez de 

serem interpretados. Ainda para Goliot- Lété & Vanoye (1994): 

 
O filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no 
imaginário, constrói um mundo possível que mantém relações complexas com o 
mundo real: pode ser em parte seu reflexo, mas também pode ser sua recusa 
(ocultando aspectos importantes do mundo real, idealizando, amplificando certos 
defeitos, propondo um “contramundo”). Reflexo ou recusa, o filme constitui um 
ponto de vista sobre este ou aquele aspecto do mundo que lhe é contemporâneo. 
Estrutura a representação da sociedade em espetáculo, em drama (nos sentido geral 
do termo), e é essa estruturação que é objeto dos cuidados do analista (GOLIOT- 
LÉTÉ & VANOYE, 1994, p.56). 

 

 Analisar um texto remete a questionar e se preocupar em descobrir quais eram as 

intenções do diretor. Deve-se compreender a produção cinematográfica do período em que se 

desenvolve o filme, a cultura e ideologias. O analista percebe neste caso a construção que o 

diretor faz e a direção que ele toma ao representar na tela uma sociedade.  

É possível postular que qualquer arte da representação (o cinema é uma arte da 

representação) gera produções simbólicas que exprimem mais ou menos diretamente, mais ou 

menos explicitamente, mais ou menos conscientemente, um (ou vários) ponto (s) de vista 

sobre o mundo real (GOLIOT-LÉTE & VANOYE, 1994, p. 61). 

Para a área do cinema a análise fílmica é extremamente relevante, sem ela não 

teríamos como saber a visão do autor em suas diversas perspectivas, desde a criação do 

roteiro até as telas da sala escura onde a curiosidade é o que motiva os cinéfilos.  

 

5.2 Análise do filme Gilda 

 

 Gilda é um filme noir, do estúdio Columbia Picture Corporation, lançado em 1946, 

todo em preto e branco. O longa-metragem é dirigido por Charles Vidor, o roteiro é de 

Marion Parsonnet baseado em história de E.A. Ellington adaptado por Jô Eisinger, conta com 
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a produção de Virginia Van Upp, fotografias de Rudolph Maté, direção musical de Morris 

Stoloff, diretores de arte Stephen Gooson, Van Nest Polglase e montagem de Charles Nelson. 

O elenco de Gilda realmente atuante é formado pelos atores Rita Hayworth (Gilda), 

Gelnn Ford (Johnny Farrel), George Macredady (Ballin Mundson), Joseph Calleia (Detetive 

Maurice Obregon), Steven Geray (Tio Pio), Joe Sawyer (Casey), Gerald Mohr (Capitão 

Delgado), Roberto Scott (Gabe Evans), Ludwig Donath e Lionel Royce (Agentes alemães), 

Don Douglas (Thomas Langford), George J. Lewis (Huerta), Rosa Rey (Maria, empregada de 

Gilda). 

 A produção começa na época da segunda guerra mundial, Buenos Aires é a cidade 

escolhida para receber Gilda. A trama começa com uma breve apresentação das principais 

características do protagonista Johnny Farrel (experiente e astuto jogador de cartas), que em 

sua primeira noite no novo país tem sua vida salva em um assalto por Sr. Mundson que o 

convida para conhecer o cassino local. 

 Johnny em sua primeira noite no cassino ganha diversas vezes no jogo de cartas e ao 

ser observado é levado ao dono do da casa que para sua surpresa é o próprio homem que 

acabara de salvar sua vida, o Sr. Mundson. Antes de ser expulso do local Johnny propõem-se 

a prestar seus serviços argumentando ser habilidoso jogador e prometendo fidelidade em troca 

de bom salário.  

 Mundson viaja e retorna casado com a femme fatale Gilda. Johnny Farrel é 

ironicamente hostilizado por ela desde o momento em que foram apresentados. Johnny em 

reservada conversa com seu chefe, contraria sua atitude, mas é repreendido.  

 O filme em nenhum momento relata claramente o passado de Johnny e Gilda, mas 

deixa claro que ambos são vindos dos Estados Unidos e já se relacionaram desastrosamente 

outrora. Relação essa que ela guarda uma grande mágoa, explicando seu desejo de vingança. 

Ainda sobre o passado deles, em determinados momentos, constata-se também suas antigas 

atividades: ela cantora e dançarina dos palcos da noite americana (profissão considerada 

vulgar e promíscua na época) e habilidosa jogadora, porém supersticiosa (mas mantêm em 

segredo), e ele um grande vigarista também jogador.  

 Gilda casa por conveniência financeira aproveitava de seu ocupado marido para 

transitar em vestidos provocantes e sensuais. E sempre que percebia a presença de Johnny, 

provocava sexualmente os mais belos homens que encontrava a sua volta. 

 Na tentativa de preservar o estado emocional de seu chefe, Johnny acoberta todas as 

traições de Gilda levando-a e buscando-a de seus inúmeros encontros amorosos 

extraconjugais. Mas com isso, ele aproxima-se frequentemente dela, que com seu perigoso 
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veneno sedutor, acaba o seduzindo. Logo em seu primeiro beijo são flagrados por Mundson 

que foge correndo e em seguida forja sua morte em um suposto acidente de avião. Johnny, 

como único herdeiro, apodera-se de todos os bens deixados por seu chefe e na tarde do dia 

seguinte casa-se com a recém viúva Gilda.  

 Johnny com os direitos executivos sobre a herança de Gilda torna-se um dos homens 

mais ricos e poderosos da Argentina e usa seu poder para finalmente conseguir aprisionar 

Gilda como queria como fiel escudeiro de seu chefe. Deixando-a sob constante supervisão de 

seus capangas. Ela tenta escapar da sufocante clausura matrimonial, mas sempre acaba sendo 

capturada e trazida de volta.  

 O investigador de polícia, detetive Obregon, volta a procurar Johnny solicitando que 

forneça os nomes de todos os envolvidos com o cartel de tungstênio. Agradecido e 

empaticamente envolvido com a trama, o detetive traz junto consigo, como um agradecimento 

moral, Gilda. E comunica-o que em breve ela voltara para os EUA e que todas as suas 

audaciosas atitudes foram forjadas, inocentando-a de tudo que ocorrera.  

 Johnny corre até sua amada e pede perdão. Em demonstração de total aceitação Gilda 

concorda e abraça seu amado.  

 Nesse instante Mundson entra em cena revelando ter forjado sua morte para inocentar-

se do homicídio que cometera e que em seu plano de fuga, pretendia levar sua esposa consigo. 

Mas quando foi em casa para buscá-la, flagrou ambos beijando-se. Como ele tinha pouco 

tempo para fuga, resolveu adiar sua vingança e sair dali o mais rápido possível. Mas que 

voltou agora para assassinar Johnny com sua arma de estimação: a bengala que sempre o 

acompanhava e ocultava em seu interior uma adaga. 

Ele larga a “bengala-adaga” no balcão e sacando um revolver aproxima-se do casal 

para a execução, mas é antecipadamente atingido pelo mordomo tio pio.  

 Assim que o corpo cai ao chão entra em cena o detetive Obregon que retornara para 

perguntar onde ficava o cofre o qual já possuíra a senha flagrando o crime ocorrido. 

Imediatamente Johnny assume a autoria do crime. Tio Pio por sua vez, comovido com sua 

atitude, faz questão de revelar a verdade assumindo também a autoria do assassinato. 

 Convencido da integridade moral de ambos, o investigador resolve absolvê-los 

alegando ter recursos suficientes para defendê-los perante a lei e o casal enfim pode partir 

juntos para sua terra natal.  
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 O filme Gilda acontece em cenários predominantemente noturnos, com ambientes 

glamorosos como a mansão da protagonista ou o cassino do marido, que é explorado em seus 

diversos ambientes. Todos esses cenários complementam a personalidade de Gilda, que gosta 

da luxúria, fantasia, mistério, delírio e sedução.  

 Logo em sua primeira aparição Gilda é apresentada a Johnny Farrell, ela aparece em 

sua espaçosa e requintada suíte (figura 1), na mansão do novo marido. Ao fundo, se percebe 

uma grandiosa penteadeira, que pelo tamanho do espelho e pela quantidade de frascos de 

perfumes, porta-jóias e maquiagens, se assemelha a uma bancada de camarim digno de uma 

pop-star.    

Outro cenário onde encontramos Gilda é na cena em que ela encontra-se sozinha, na 

madrugada à espera de Johnny (figura 2), e logo atrás está o hotel centenário, palco de alguns 

supostos encontros (por que a narrativa não deixa claro em nenhum momento estes encontros) 

de Gilda com seus amantes.  

 Na maioria das cenas Gilda transita pelas diversas partes do cassino. Lugar que 

também demonstra requinte na decoração e arquitetura. Os móveis com molduras feitas a 

mão, arquitetura com detalhes, cortinas, abajur, quadros, vasos, candelabros, pequenos 

enfeites sobre os móveis, todos esses itens remetem aos anos 40, período histórico que retrata 

o filme. 

 O cassino por ser um estabelecimento que envolve sala de jogos, pista de dança, 

restaurante, bares, palco de shows entre outras salas, estes ambientes traduzem a 

personalidade libertina e erotizada de Gilda. Este cenário é utilizado na maior parte do filme, 

onde acontecem as principais cenas. Um exemplo é a cena em que Gilda interpreta (figura 3) 

a música “Put the Blame on Mame”. 

  

       
Figura 1                                        Figura 2                                     Figura 3 
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 O figurino de Gilda é sempre carregado de ousadia, sensualidade e luxo. A ousadia 

revela-se nos mais provocantes decotes e também nas fendas de suas saias e vestidos. Na cena 

em que tenta convencer Johnny (figura 4) a libertá-la de seu “cárcere privado”, seu vestido 

deixa todo o colo à mostra o que valoriza seus ombros, pescoço e busto.  

 A sensualidade de Gilda fica evidente na cena que conversa com a camareira sobre o 

carnaval, no plano aberto aparece a protagonista colocando (figura 5) sensualmente a meia-

calça de nylon. O uso da meia é uma conquista da mulher na sociedade do pós-guerra, pois na 

época da guerra teve a falta do nylon27 o que ocasionou o sumiço das meias-fio.  

No pós-guerra, o curso natural da moda era a simplicidade e a praticidade, 

características lançadas anteriormente. A simplicidade foi à marca registrada de Chanel28, que 

retirou os excessos de panos e construiu um figurino que mostrava o corpo da mulher.  

 Apesar do caimento colante dos vestidos da protagonista, que evidenciam sua silhueta 

acinturada, sempre há espaço para plissados e tecido que dão mais mobilidade para dançar. 

Tecidos que também valorizam o movimento e o balanço de seu sensual rebolado ao 

caminhar. Exemplo disso é o vestido que usa na cena em que conversa (figura 6) com o Tio 

Pio, empregado do cassino. 

 Os vestidos são cobertos de paetês ou feitos em brilhosos tecidos, que simbolizam 

poder. O casaco “estilo”, sobretudo é comprido e muito brilhoso,  ela usa este acessório 

aberto, o que a deixa mais iluminada (figura 7). 

 Há também o uso ostensivo dos adornos como colares de pérolas, pulseiras e anéis de 

diamantes que a deixam com ares de superioridade e elegância, além de valorizar mais o 

próprio corpo. 

                                                 
27 Segundo Garcia (2008, p.02) em 1944 a alegria invadiu as ruas, assim como os ritmos do jazz e as meias de 
nylon americanas que foram trazidas pelos soldados. 
 
28 Coco Chanel foi um mito do seu tempo, e continua a ser uma referência entre nós. Karl Lagerfeld é o director 
de criação da marca Chanel desde 1983, tanto na alta costura como na gama prêt-à-porter, fazendo rejuvenescer 
as criações de Coco Chanel. Mas, nem só de roupa vive o mundo desta mulher que revolucionou os anos 20. 
Lembremo-nos também do famoso perfume ‘Chanel nº5’, concebido em 1921, por Ernest Beaux. Consta-se que 
Coco Chanel lhe pediria para ele obter ‘um perfume de mulher com cheiro a mulher’. Disponível em 
http://www.mulherportuguesa.com/sociedade/na-historia/4161. Acesso em 22 de nov.2009 
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Figura 4                                       Figura 5                                     Figura 6 

 

 O vestuário que demonstra a moda do pós-guerra são as saias mais curtas, com pregas 

finas ou franzidas, as calças compridas se tornaram práticas e os vestidos, que imitavam uma 

saia com casaco. Na cena em que Gilda volta à Argentina para conseguir o divórcio (figura 8), 

ela está vestida com uma saia, casaquinho e um chapéu, mostrando um corte reto e masculino.  

Até a metade da década, devido a Segunda Guerra Mundial, houve influência da moda 

masculina na moda feminina e tornou-se popular o uso de duas peças. Na Cena de seu 

casamento com Johnny (figura 9), Gilda representa o figurino da época ao vestir-se de preto 

com uma saia comprida e apertada, juntamente com seu casaquinho estilo “blazer”.  

 

    
 Figura 7                                        Figura 8                                  Figura 9 

 

 No filme Gilda a iluminação vem de encontro com a proposta dos filmes noir, onde o 

estilo visual é tão fundamentalmente antitradicional, quanto seus métodos narrativos. 

 O diretor utiliza a iluminação para melhor representar o estado emocional dos 

personagens. Nas primeiras cenas os problemas não existem e a iluminação é homogenia, sem 

exageros causando sensação de tranqüilidade. Conforme a narrativa progride nas ocasiões de 

tensão, medo ou êxtase são utilizados focos intensos de luz e penumbra, o que representa por 

diversas vezes, as sensações de tensão, medo ou insegurança dos personagens.   
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 Uma das poucas cenas onde o cenário tem poucos contrastes de luz e sombra é quando 

Mundson apresenta Gilda para Johnny Farrell (figura 10) como sua mulher, seu rosto aparece 

em close-up (figura 11) e  a cena é totalmente iluminada, que transborda uma sensação até 

então tranqüila, porem, o jogo de sombras recomeça no momento em que a expressão da 

protagonista muda (figura 12) ao reconhecer Johnny.  

 

   
 Figura 10                                       Figura 11                                    Figura 12 

 

 Na cena em que Gilda conversa no quarto com Mundson sobre amor e ódio, a luz 

preenche apenas parte do ambiente. O destaque deste momento é que a iluminação não 

salienta o rosto de Gilda, apenas o resto de seu corpo (figura 13), a luz não foca o rosto de 

Gilda em nenhum momento nesta cena, apenas a deixa mais clara (figura 14) ou escura 

(figura 15) de acordo com o diálogo do casal. Esse jogo de luzes e sombras permanece 

durante a cena inteira, para demonstrar como Gilda se sente amedrontada por Mundson.  

 

     
Figura 13                                            Figura 14                                Figura 15 

 

 Os contrastes entre luz e sombra na iluminação são utilizados para caracterizar os 

sentimentos dos personagens. Para esclarecer este recurso vamos citar alguns exemplos no 

filme Gilda. No momento que Gilda aparece com Gabe Evans, voltando para casa de 
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madrugada, a iluminação esta direcionada a protagonista, para mostrar como ela está 

sorridente e feliz (figura 16). Outro contraste deste momento é a cena que Johnny sai do 

escuro (figura 17), a falta de iluminação reflete o estado de espírito do protagonista, que neste 

instante esta com ódio pelo que presencia.  A cena seguinte demonstra exatamente o oposto, 

Johnny é iluminado (figura 18) , no momento que diz para Gabe Evans “Sua noite chegou ao 

fim. Suma.” Apenas Jonnhy é iluminado, Gilda e o amante ficam no escuro (figura 19). A 

partir deste momento o filme traz uma sucessão de cenas escuras e claras, conforme o 

sentimento de cada personagem (figuras 20, 21, 22 e 23). 

 

   
Figura 16                                  Figura 17                                   Figura 18 

 

   
Figura 19                                 Figura 20                                    Figura 21 

 

 Outro exemplo onde a iluminação esta direcionada para personagem principal, é 

quando a protagonista faz um show no cassino para desafiar Johnny.  Neste momento Gilda 

conduz o foco de luz da cena, ela é a estrela (figura 24), os demais personagens estão sem 

iluminação direta, para demonstrar a importância da protagonista.  
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Figura 22                                    Figura 23                                    Figura 24 

 

 No cinema noir a câmera aumenta a subjetividade, recurso que permite ao espectador  

enxergar o ponto de vista da personagem. No filme Gilda são utilizados muitos planos, o que 

era notável para a época. Os angulos usados nos filmes noir acentuam o sentimento de 

repressão e claustrofobia e evidenciam a insanidade dos personagens. 

 O filme Gilda utiliza o enquadramento  plano e contra plano para os diálogos, como na 

cena que Gilda chega de madrugada em casa com Johnny, ao entrar é repreendida por seu 

marido (figura 25 e 26) que observava pela janela (figura 27). Observar um ambiente através 

de outro, causa uma sensação de voyeurismo, clássico do cinema noir. 

 Na cena em que Gilda, Mundson e Johnny tomam o primeiro drink juntos (figura 28), 

o enquadramento é feito em primeiríssimo plano, cortando Mundson (figura 29). Este recurso 

é utilizado para demonstrar o clima tenso do momento. É, uma cena repleta de metáforas e 

não poderia ser enquadrada com um plano aberto, revelando todos os personagens, por que 

não daria o clima de tensão desejado pelo diretor.   

 O enquadramento que revela o cenário é muitas vezes um complemento da narrativa. 

Um exemplo deste plano aberto é a cena que Gilda conversa com Mundson sobre a 

possibilidade de conhecer Johnny no passado. Ela se amedronta com a desconfiança de 

Mundson.  A protagonista permanece em quadro até o final da cena (figura 30), mesmo em 

segundo plano Gilda é a personagem principal. 

 Um exemplo de plano dentro de plano, é quando Johnny olha Gilda cantando de 

madrugada no cassino “Put the Blame on Mame”, o personagem a vê de dentro do cassino, a 

partir de frestas da janela (figura 31) que enquadram a protagonista (figura 32). 

 Já na cena do casamento de Gilda com Johnny, teremos mais um exemplo de 

voyeurismo. A câmera assume o papel de observadora pela janela. Como o marido de Gilda 

está morto, a sensação é que Mundson de algum modo está junto a eles para aterrorizá-los. 
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Figura 25                                    Figura 26                                      Figura 27 

 

   
Figura 28                                    Figura 29                                   Figura 30 

 

   
Figura 31                                      Figura 32                                   Figura 33 

 

 A femme fatale do cinema noir é facilmente reconhecida por sua aparência marcante e 

perfil psicológico que conduz seus hábitos, maneiras de se colocar e se portar, trejeitos, 

atitudes e um grande poder de manipulação. Esta mulher utiliza a sua sexualidade como uma 

arma, a sua presença é uma ameaça. 

São diversas as características que podem representá-la, como forma de andar, 

conversar (figura 34 e 35), olhar, gesticular (figura 36), o hábito de fumar (figura 37), suas 

atitudes e os sentimentos que marcam e são evidenciados no prazer que têm em provocar os 
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homens (figura 38). A ganância, o egoísmo, o desapego aos valores morais e todas as 

artimanhas utilizadas para alcançar seus objetivos são outras marcas que representam a 

mulher fatal no cinema noir.   

 A mulher fatal representava tudo que a sociedade das décadas de 40 e 50 temia, 

figuras independentes e agressivas (figura 39 e 40). Características que eram símbolos do 

mundo masculino, que Gilda usufrui com muito gosto, como na cena em que joga muito 

satisfeita no cassino (figura 41 e 42). 

 

   
Figura 34                                     Figura 35                                    Figura 36 

 

   
Figura 37                                     Figura 38                                  Figura 39 

 

   
Figura 40                                      Figura 41                                     Figura 42 
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Gilda mostra que é uma mulher forte e segura de si. Não se abala, nem mesmo quando 

seus planos não ocorrem como o planejado, ela ironiza e/ou debocha a situação (figura 43), o 

que deixa os homens um tanto intrigados e com receio de enfrentá-la. È a personagem mais 

iluminada da trama e usa seu corpo como instrumento para alcançar o que deseja. 

No início da trama Johnny Farrel e Mundson concordam que seriam apenas os três, a 

terceira “pessoa” referida é uma bengala, que contem um punhal em sua base (figura 44). Eles 

concordam é mais amiga que uma mulher. Mas, este pacto será rompido por Mundson, por 

que retorna de uma viagem casado com Gilda. 

 Quando Johnny Farrell não deixa Gilda entrar com Gabe Evans na mansão, acontece 

uma briga entres os rapazes, a protagonista não gosta da atitude de Johnny, mas como uma 

femme fatale, ela sai “por cima” (figura 45). Ela não demonstra nenhum abalo moral e muito 

menos emocional e ainda ironiza as atitudes de Johnny.  

  

   
Figura 43                                        Figura 44                             Figura 45 

 

Um dos momentos mais erotizados do filme Gilda é a cena e do strip-tease da 

protagonista. Apesar de não ser concretizada, fica no imaginário do espectador. A partir do 

momento que tira as luvas e faz um movimento sensual (figura 46,47 e 48), Gilda cativa e 

intriga os homens, deixando-os totalmente seduzidos (figura 49, 50 e 51).  
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Figura 46                                    Figura 47                                Figura 48  

 

 

   
Figura 49                                    Figura 50                                Figura 51 

 

Outro momento que a personalidade de Gilda se manifesta é quando a protagonista 

entra em casa e fica a sós com Johnny (figura 52), neste instante ela o manipula com seu 

poder sedutor, olhares profundos (figura 53) e frases dúbias. Johnny então, não pensa em mais 

nada, não se contêm e vai até o quarto e a chama. Johnny não resiste a sedução e ousadia 

desta mulher fatal e a beija (figura 54). 

 

   
Figura 52                                      Figura 53                                      Figura 54 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho final de graduação tratou o tema “A representação da mulher no 

cinema noir”, a partir de uma análise fílmica de Gilda com o objetivo de mostrar a 

representação cinematográfica da mulher femme fatale e a questão da condição feminina ser 

reafirmada pelo cinema, através da contraposição e exposição de sua imagem independente e 

sedutora representada pela personagem Gilda.  

 Este estudo mostrou através da história do corpo feminino que antes da guerra as 

estruturas sociais faziam com que as mulheres tivessem tarefas reservadas ao lar, como 

administração cotidiana, organização material da casa e principalmente cuidar dos filhos.   

O cinema hollywoodiano no pós-guerra tinha um estilo predominante, e este era o 

cinema noir, que teve uma relação forte com o período histórico, social e político no qual 

vingou e se desenvolveu. Destacou-se por desorientar o espectador, incluindo-lhe sentimento 

de angústia ou de insegurança. 

O filme noir também marcou uma época na história cinematográfica principalmente 

pelo destaque da sexualidade representada pela representação da mulher fatal, linda, 

maravilhosa e provocante, mas interesseira e cruel. 

Pela primeira vez a mulher tem maior liberdade e autonomia tanto nos filmes quanto 

na vida real. A mulher que nunca havia trabalhado fora agora ocupa os cargos dos homens, 

reivindicando seus novos direitos e mudando a postura perante os homens. Com isso, o 

homem passou a tentar acostumar-se a não ter o papel principal no lar, pois a mulher já estava 

inserida no mercado de trabalho, competindo com o mesmo deixando-o inseguro e 

amedontrado. 

No decorrer do trabalho, a partir do filme Gilda foi possível perceber que de acordo 

com a análise do cenário, figurino, iluminação e enquadramento do filme confirmam que 

Gilda é uma femme fatale. 

A femme fatale do cinema noir era facilmente reconhecida por sua aparência marcante 

e perfil psicológico que conduzia seus hábitos, maneiras de se inserir na sociedade e se portar, 

trejeitos, atitudes e um grande poder de manipular os homens para seu usufruto. 

 A personagem apresentava diversas características que poderiam representá-la, como 

forma de andar, conversar, olhar, gesticular, seus vícios, atitudes e as emoções que eram 

evidenciadas no prazer de provocar os homens. Esta sexualidade, este prazer era utilizado pela 

representação da personagem Gilda como uma arma, sendo sua presença muitas vezes uma 

ameaça. 
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 A sexualidade da femme fatale era mais sugerida do que exibida, e isto deixava 

marcado o imaginário do espectador fazendo com que o filme noir fosse destacado por sua 

popularidade e influência cultural. 

A análise fílmica do Filme Gilda, neste estudo, questionou, descobriu, analisou, tudo o 

que poderia inferir na representação da personagem Gilda para poder mostrar que o corpo 

utilizado pela mesma era um subterfúgio para mantê-la sempre em destaque e para isto o 

imaginário do cinema criava um ambiente, um cenário que contrastado entre luz e sombra 

destacava sempre o corpo da mulher femmele fatale. 

Assim concluímos que a personagem Gilda no filme Noir marcou uma geração por 

provar ser realmente a mulher fatal, mistificada até os dias de hoje por manipular o imaginário 

do espectador. 
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ANEXO 1 – Cartazes do filme GILDA 
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ANEXO 2 – Sinopse do filme Gilda 
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SINOPSE 
 
 

 
 Johnny Farrell é um vigarista em jogos de cartas que tem sua vida salva de um atirador 

por Ballin Mundson, dono de um famoso clube noturno em Buenos Aires, que oculta um 

cassino, atividade proibida na Argentina naquela época. 

 Mudson faz um convite à Johnny para conhecer um cassino, já que notou suas 

habilidades com a jogatina. Conforme foi convidado, Johnny mesmo sem saber que Mundson 

tinha ligação com o cassino aparece no local e após uma conversa com salvador de sua vida, 

descobre que ele é o dono do local.  Johnny acaba sendo promovido a gerente. A amizade 

entre os dois é baseada na total falta de escrúpulos, pois viraram amigos por interesse, Johnny 

interessado no dinheiro e Mundson em alguém que lhe seja “fiel” e concordam que seriam 

leais um ao outro.  

 A amizade é abalada quando Mundson regressa de uma viagem casado com Gilda, 

trazendo, assim,  uma terceira pessoa para o “grupo”. Essa mulher também foi outra situação 

de interesse para com dono do cassino. O incomum entre os três personagens é que todos 

consideram que nasceram ao se conhecer, abstendo de qualquer conversa sobre o passado. 

Mas uma incrível coincidencia acontece, Gilda, a recente esposa de Mudson já teve um caso 

no passado com seu parceiro  Johnny. Mudson no início desconfia que ambos se conheciam , 

mas Gilda nega tudo e Johnny também não revela absolutamente nada. O problema surge 

quando Mudson revela a Johnny que está apaixonado e pede que o amigo cuide de todos seus 

negócios, agora não apenas o cassino, mas como também de sua esposa, a partir deste 

momento a relação de amor e ódio existente entre Johnny e Gilda é reacendida. 
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 ANEXO 3 – Ficha Técnica do filme GILDA  
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FICHA TÉCNICA 

 

TÍTULO ORIGINAL: GILDA 

GÊNERO/ESTILO: Noir 

TEMPO DE DURAÇÃO: 110 minutos 

ANO DE LANÇAMENTO: (EUA) 1946 

ESTÚDIO: Columbia Pictures Corporation 

DISTRIBUIÇÃO: Columbia TriStar Film Distributors International 

DIREÇÃO: Charles Vidor 

ROTEIRO: Marion Parsonnet e Jo Eisinger baseado em história de E.A. Ellington. 

COR: Preto e branco 

PRODUÇÃO: Virginia Van Upp 

FOTOGRAFIA: Rudolph Mate. 

MÚSICAs : Amado Mio (Doris Fisher e Allan Roberts) - Cantada por Rita Hayworth 

(dublada por Anita Ellis); e, Put the Blame on Mame (Doris Fisher e Allan Roberts) - Cantada 

por Rita Hayworth (dublada por Anita Ellis). 

FRASE PROMOCIONAL: Nunca houve uma mulher como Gilda 

SITES RELACIONADOS:  http://www.adorocinema.com/filmes/gilda , 

http://www.diariodepernambuco.com.br/2008/09/28/Verissimo.asp, 

http://www.cineplayers.com/filme.php?id=1640. 

 

ELENCO: 

 

RITA HAYWORTH: Gilda 

GLENN FORD: Johnny Farrell (narrador) 

JOSEPH CALLEIA: Detetive Maurice Obregon 

GEORGE MACREADY: Ballin Mudson 

STEVEM GERAY: Tio Pio 

JOE SAWYER: Casey 

GERALD MOHR: Capitão Delgado 

ROBERT E. SCOTT: Gabe Evans 

DONALD DOUGLAS: Thomas Langford 
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ANEXO 4 – RITA HAYWORTH como GILDA 
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ANEXO 5 - Partes do filme GILDA 
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ANEXO 6 – DVD do filme GILDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


