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RESUMO 

 

Este Trabalho Final de Graduação avalia a representatividade da mulher no 

cinema, tendo como objeto de estudo o curta-metragem Period End Of Sentence 

(Absorvendo o Tabu), lançado em 2019 por Rayka Zehtabchi. Para tanto, as 

estratégias metodológicas do presente trabalho se dão a partir pesquisa teórica 

sobre documentário, feminismo e a representatividade da mulher, através de 

uma análise fílmica e qualitativa. O problema de investigação deste Trabalho 

Final de Graduação é: de que forma a narrativa documental constrói o 

empoderamento feminino no filme. A análise tem como objetivo principal 

entender de que maneira o documentário se tornar uma ferramenta para quebrar 

tabus enfrentados pelas mulheres, sociedades mais carentes, e gerar novas 

perspectivas. 
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1 . Introdução 

 

Para muitas mulheres o simples fato de utilizar um absorvente higiênico 

durante o período menstrual pode modificar, de maneira relevante, sua vidas. 

Coisas que parecem triviais para as mulheres do mundo ocidental, nem sempre 

tão óbvias no outro lado do mundo, por exemplo, para muitas indianas e 

queniana, que um simples absorvente pode mudar significativamente suas vidas. 

Essas mudanças passam pela liberdade de frequentar a escola, do direito à vida, 

pois a falta de absorvente leva as meninas a usarem métodos nada higiênicos 

para poderem segurar a menstruação. Esses são alguns dos aspectos, que 

detectamos em uma primeira análise, no documentário objeto de Trabalho Final 

de Graduação, Period. End of Sentence (Absorvendo o Tabu), direção de Rayka 

Zehtabchi (2019). 

No momento que debate muitos direitos das mulheres e novas leis e políticas 

estão em debate na sociedade contemporânea é importante ressaltar a falta de 

condições básicas em alguns países e como este tabu é tratado pelos homens 

e também por elas. Um tema que passa a margem das políticas públicas e da 

mídia que não debate questões tão pontuais. Por todos estes motivos optou-se 

por estudar o feminino no cinema, de que forma o empoderamento das mulheres 

pode ser representado no cinema. Como o olhar de uma diretora pode contribuir 

com as causas feministas e ampliar a liberdade das moradoras de locais menos 

abastados. 

Por todas as questões expostas, o problema de investigação deste TFG é: 

de que forma a narrativa documental constrói o empoderamento feminino no 

documentário Absorvendo o Tabu? Partindo desse pressuposto o nosso objetivo 

nesta pesquisa busca entender de que forma o documentário se torna uma 

ferramenta para quebrar tabus enfrentados pelas mulheres, sociedades mais 

carentes, e, assim, gerar novas perspectivas. 

 A escolha pelo documentário se dá pela proximidade com o real, embora, 

todo filme seja uma ficção, este gênero apresenta uma narrativa com relatos dos 

personagens, o que o torna mais verosímil. O documentário é uma janela para o 

mundo, com provocações e questões que geram o debate público.   



   A metodologia deste trabalho foi dividida entre a pesquisa bibliográfica, 

qualitativa e a análise fílmica. Partindo dessa sustentação metodológica, a 

pesquisa está organizada em três capítulos como a seguir colocamos.  

   No capítulo dois abordamos a história do documentário, as mudanças no 

estilo documental e os estilos deste genero. Os autores Weller (2013), Nichols 

(2005), Da-Rin, (2004), entre outros, nos auxiliaram na teoria e construção deste 

capítulo. No terceiro capítulo falamos sobre a participação da representatividade 

da mulher, o cinema com olhar feminino, sobre o corpo e sexualidade e 

menstruação. Buscamos em Gaspari ( 2003), Pinto (2009) e Del Priore (2004) e 

demais autores as referências para este capítulo. No quarto capítulo realizamos 

a análise fílmica do documentário, para tanto, utilizamos Penafria (2009), Vanoye 

e Goliot-Lété (1994) e Vergara (2007) para concluir este trabalho.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      



      

2. Cinema Documental 

 

Assim como o cinema, o documentário não se estabeleceu no primeiro 

momento como uma linguagem. Os primeiros filmes do gênero ainda não 

apresentavam uma narrativa e nem elementos que definem o estilo documental. 

O marco inicial do filme documentário é datado em 1922, com Nanook of The 

North, de Robert Flaherty, mas para muitos autores o primeiro filme da história 

do cinema mundial: La Sortie de l’usine Lumière à Lyon, dos irmãos Auguste e 

Louis Lumière em 1895 é a primeira experiência documental registrada. O que 

diferencia um filme do outro é que o trabalho dos irmãos Lumière fez o registro 

dos funcionários saindo da fábrica e o filme de Flaherty tem uma narrativa com 

início, meio e fim (Da-Rin, 2004). 

Os precursores desta história, poderíamos dizer que são: Robert Flaherty, 

que levou à tela a vida dos Índios em Nanook, o Esquimó (1922), e John 

Grierson, que no fim da década de 1920, tornou o cinema documentário 

conhecido. 

 

Figura 01 - Nanook 

 

Fonte: Google Imagens 

 



Na década seguinte ao filme de Flaherty, o diretor John Grierson, criador 

do movimento do filme documentário, foi quem utilizou pela primeira vez a 

palavra “documentário”, em uma publicação na revista The New York Sun, em 

1926, sobre o filme Moana, de Flaherty. O gênero ganha notoriedade e se 

populariza na Escola Inglesa, especialmente com Grierson.  Na década de 30, o 

diretor inaugura a tradição não ficcional que irá dominar a primeira metade do 

século, a qual chamaria “documentária”. Grierson impulsionou o patrocínio 

governamental da produção de documentários na Inglaterra dos anos 30 da 

mesma forma como Dziga Vertov fez na década de 20 na União Soviética. 

Na verdade, Vertov promoveu o documentário bem antes de Grierson, na 

indústria cinematográfica soviética, mas não reuniu em torno de si um grupo de 

cineastas. Vertov antecipou o cinema-verdade que será destaque nos anos 60.  

Vertov criou o cine-olho, que estava bem longe do cinema documentário réplica 

do real, como era defendido em outros lugares. Apesar do exemplo valioso de 

Vertov e do cinema soviético em geral, foi Grierson quem assegurou um nicho 

relativamente estável para a produção de documentários. 

A obra cinematográfica do diretor escocês será limitada, o filme mais 

conhecido foi Drifters, em 1929, que trata sobre a pesca do arenque no mar do 

Norte. Mas, sua contribuição para a escola de documentário britânica e para a 

escola Office National du Film do Canadá (ONF), 1939, são inegáveis.  

 

Figura 02 – Cena do Filme Driffers (1927), de John Grierson 

Fonte: Google Imagens 



 

Grierson defendeu o documentário como uma técnica de observação do 

cotidiano, que possibilita uma compreensão da sociedade contemporânea. Ele 

acreditava que o cinema documentário tinha uma missão social e que os filmes 

deveriam contribuir para a formação do cidadão e, desta forma, associa o 

documental à educação. “O documentário permite atingir um nível de 

conhecimento imediato que os mecanismos artificiais dos estúdios e as 

interpretações “delicadas” dos atores não conseguem igualar”. (cinemais, 

1997). 

Nos anos 1930, a chegada do som no cinema mexeu com os cineastas 

ficcionais e documentaristas, que ainda olhavam com certa desconfiança as 

novas descobertas. Os diretores acreditavam que o som não deveria ser o 

condutor da narrativa cinematográfica, “fundamentalmente, o que os cineastas 

defendiam era a presença do elemento sonoro supostamente real, captado fora 

dos estúdios e não aprisionado nos diálogos roteirizados e na fala dos atores” 

(Weller, 2013, p. 330).  Mas, logo após, os filmes documentais acabaram 

adotando o uso do som.   

O documentário, que tem direção de som do brasileiro Alberto Cavalcanti, 

conta a história de uma linha noturna de trem dos correios entre Inglaterra e 

Escócia. O som é composto por diálogos e trilha sonora de sons ambientes, a 

narração de Grierson, que descreve o trabalho ilustrado pelas imagens. O filme 

tem como objetivo retratar as pessoas que escrevem e recebem as cartas 

transportadas pelo trem, como aponta Weller (2013).  

 

2.1 Mudanças no Estilo Documental 

 

O desenvolvimento tecnológico na Sétima Arte está presente na história 

do cinema, seja através do som, da cor, e das mudanças nos equipamento que 

acontecem a partir de 1950, com câmeras mais leves e a captação de som 

portátil, que tornam os filmes mais próximos do real. Esse desenvolvimento 

refletiu diretamente na produção documental e criou a “estética do real”, que 

colocava imagens tremidas, pouco iluminadas, com cortes bruscos, como 

características que se opunham a concepção do documentário clássico. 



Os cineastas buscavam através das imagens realistas um cinema para 

conscientizar o povo, o oposto do cinema hollywoodiano. O movimento que 

surge no final dos anos 50 tinha como proposta um recuo do cineasta nas 

gravações. Segundo Bill Nichols (2005) o sujeito está numa posição mais 

observativa e não interventiva. 

Porém, esta linha será modificada a partir do lançamento da obra de Jean 

Rouch, Crônica de um verão, 1960/1961. O diretor coloca no primeiro plano a 

entrevista, o depoimento e a encenação dramática e inaugura assim um novo 

estilo. Estilo que seria conhecido como cinema verdade.   

O cinema verdade conhecido dos cineastas argentinos como um cinema 

mais engajado, pois esta era a proposta do cineasta Fernando Birri, quando 

lançou, em 1962, seu primeiro manifesto cinematográfico: “Por un cine nacional, 

realista y popular1”. O projeto dita as regras e a política adotada pelos 

documentaristas da Argentina e do Brasil na década seguinte. 

O novo formato é difundido no Brasil por intermédio de Nelson Pereira 

e, na Argentina, pelas obras de Birri. Os cineclubistas e os produtores 

independentes destes países identificavam-se com o novo cinema, que colocava 

os diretores no meio do povo, filmando nas ruas, com as câmeras, agora mais 

leves, que permitiam uma aproximação com a população que estava sendo 

retratada.O novo estilo será marcado pela câmera móvel, que não está mais 

ligada ao tripé e permite mais liberdade aos jovens diretores. 

 Assim, o estilo desse período pode ser definido, em síntese, com a 

célebre frase de Glauber Rocha “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. 

                                                           
1 BIRRI, Fernando. Manifesto de Santa Fé. Documentos Del Instituto de Cinematografía de la 

Universidad Del Litoral. Publicado em ”La Escuela Documental de Santa Fé”. Disponível em: 
<http://www.catedras.fsoc.uba.ar/decarli/textos/Birri.htm>. Acesso em: 20 jun. 2006. O 
subdesenvolvimento é um dado de fato para a América Latina, Argentina incluída. É um dado de 
fato estatístico. Suas causas são também conhecidas: colonialismo de fora e de dentro. O cinema 
desses países participa das características gerais desta superestrutura, desta sociedade e a 
expressa com todas suas deformações. Dá uma imagem falsa dessa sociedade, desse povo, 
escamoteia o povo, não dá uma imagem desse povo. Daí que dar seja um primeiro passo 
positivo; função do documentário. Como dar essa imagem no cinema documental? Dá-se como 
a realidade é e não pode dar-se de outra maneira. (Esta é a função revolucionária do 
documentário social na América Latina). Como equilíbrio a esta função de negação o 
documentário cumpre outra de afirmação dos valores positivos dessa sociedade: dos valores do 
povo. Suas reservas de forças, seus trabalhos, suas alegrias, suas lutas, seus sonhos. 
Conseqüência e motivação do documentário social: conhecimento, consciência, tomada de 
consciência da realidade. Problematização. Cambio: da subvida a vida. Conclusão: colocar-se 
frente à realidade com uma câmera e documentar, documentar o subdesenvolvimento. O cinema 
que se faz cúmplice desse subdesenvolvimento, é sub cinema. [Tradução nossa].  
 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/decarli/textos/Birri.htm


As narrativas das obras eram baseadas em entrevistas e depoimentos, além do 

cineasta utilizar da improvisação e da causalidade em frente a câmera. No Brasil 

podemos nomear dois filmes como os precursores do estilo cinema verdade: 

Arraial do Cabo (1959), de Mario Carneiro e Paulo César Saraceni e Aruanda 

(1960), filme de Linduarte Nogueira.  

Já o documentário contemporâneo, a partir do final da década de 80, tem 

uma característica semelhante ao documentário clássico: experimentação. 

Entretanto, antes experimentava-se porque nunca havia sido feito, tudo era novo 

dentro de um baú de descobertas. Só aos poucos, na prática, é que foi se 

aprendendo e se definindo como fazer um filme não ficcional. Porém, agora, a 

experimentação tem um tom de inovação. Pretende-se fazer diferente do que o 

mundo já viu. Ousar nas técnicas, nas temáticas. Um claro exemplo é o filme Ilha 

das Flores (1989), de Jorge Furtado. O cineasta utiliza da ironia e do humor 

negro para falar da verdadeira miséria da população que vive no local chamado 

Ilha das Flores (Da-Rin, 2004).  

          

   

                Figura 3, Ilha da Flores (1989), Jorge Furtado. 

 

 

A chegada da TV à cabo e da internet permitiram aos cineastas novos 

locais de veiculação dos filmes e, também, ajudaram na criação de novos 



modelos de documentário e linguagens híbridas.  Hoje, o serviço de streaming 

possibilitou a divulgação e circulação de novas obras documentais. A Netflix, a 

Amazon e outras distribuidores de conteúdo pelo serviço de streaming investem 

em produções audiovisuais de ficção e documental. A Netflix recebeu o oscar de 

melhor documentário (longa-metragem), em 2018, com o filme Icaro.  Neste ano 

recebeu o oscar pelo melhor documentário de curta-metragem, com o filme 

Period. End of Sentence, que aborda o tabu da menstruação na sociedade 

indiana.  

Outro formato que tem ganhado espaço por conta da modernização e 

popularização da internet de banda larga, além do crescente uso dos dispositivos 

móveis (tablets, smartphones) é o webdocumentário, que tornou o documentário 

mais acessível não só para os espectadores, mas também para novos e velhos 

cineastas. No próximo subtítulo falaremos sobre os tipos de documentários, pois 

a produção de um filme tem na escolha do que iremos representar e de que 

forma o seu ponto de partida. 

 

2.2 Os Estilos Documentais 

 

Para Bill Nichols (2005) existem cinco estilos documentais, que podem 

ser divididos entre: o poético, o expositivo, o observativo, o participativo (ou 

interativo), o reflexivo e o performático. A escolha da forma como iremos retratar 

o mundo para nossos espectadores não se limita simplesmente ao tipo de 

documentário. Quando optamos por colocar na tela determinado tema, nossas 

seleções têm início nos personagens que irão contar a história, nas imagens 

selecionadas e na forma como os entrevistados serão registrados.  

Entre as formas de representação está o documentário poético, que 

surgiu no início do século XX. Uma das características deste tipo é o fato de não 

registrar suas imagens in loco, ou seja, o material pode ser manipulado e 

transformado de acordo com as intenções do cineasta, pois não está a serviço 

de uma história. O estilo poético - faz uso constante de imagens de arquivo e da 

voz off . 

 

 

 



Para Bill-Nichols a experimentação poética é: 

 

 “movimento deflagrado por artistas de vanguarda modernista do séc. 
XX. Estes artistas realizaram várias experiências com a imagem, 
montagens e sobreposições que mostraram um novo olhar para a 
imagem. A vanguarda floresceu na Europa e na Rússia na década de 
1920. Sua ênfase em ver as coisas de uma outra maneira, pelos olhos 
do artista ou cineasta, teve um imenso potencial libertador. Ela livrou o 
cinema da reprodução daquilo que aparecia diante da câmera, para 
prestar uma homenagem à maneira pela qual "aquilo" poderia tornar-se 
a matéria-prima não só do cinema narrativo, mas também de um cinema 
poético. Esse espaço além do cinema convencional se tornou o campo 
de provas das vozes que falavam com os espectadores em linguagens 
diferentes da do longa-metragem de ficção” (2005, p.140). 

 

 

Estes filmes apresentam experimentalismo na montagem. Os diretores 

não buscam reproduzir o real. Este tipo de documentário exige do espectador 

uma atenção constante, pois terá que realizar a ligação entre as imagens e sons 

e interpretar os seus significados. No Brasil temos vários exemplos, mas 

citaremos Marcelo Marzagão, com o filme Nós que aqui estamos por vós 

esperamos (1999), que realizou uma colagem de imagens em seu filme e traz 

uma reflexão sobre o que representou o século XX para a humanidade. O diretor 

produziu o filme em seu computador doméstico. Ele selecionou imagens em 

arquivos digitais e cinematecas do mundo. Já o documentário Expositivo – é a 

narrativa clássica do gênero documental e faz uso da voz off. Filmes biográficos, 

de ciências, da natureza e episódios históricos normalmente recorrem a este 

estilo documental para contarem suas histórias.  

Para Bill Nichols “o modo expositivo dirige-se ao espectador diretamente, 

com legendas ou vozes que propõem uma perspectiva, expõem um argumento 

ou recontam a história” (2005, p.142). A voz off mostrou ser a marca de 

autenticidade do modo expositivo. Este modelo apresenta as respostas e 

interpretações do mundo representado no filme. Tomain (2015) lembra que 

estes documentários sempre “levaram a sério uma representação pautada pela 

aparência do real, mascarando a presença do cineasta na tomada, como se ele 

não tivesse nenhuma influência no processo de criação de suas imagens” (p. 



118). 

 Como exemplo de produção brasileira realizada neste estilo citamos os filmes 

realizados por Silvio Tendleer, Anos JK (1980) e Jango (1984), estas biografias 

que retratam dois períodos importantes da história brasileira, com um amplo 

trabalho de pesquisa pelo cineasta que também é historiador.  

                                               

 

 

  Figura 4: Cartaz do filme Jango 

               Fonte: Google imagens 

Já o documentário Observativo busca dar aos filmes uma impressão do 

real. Neste tipo de documentário os realizadores procuram não intervir nos 

acontecimentos que serão filmados. Esta característica deve ser respeitada 

pelos diretores. Nichols (2005) lembra que essas obras nos conduzem muitas 

vezes para as obras realizadas no neorrealismo italiano. “Olhamos para dentro 

da vida no momento em que ela é vivida” (p. 148). Mas, na verdade foram 

construídos para ter exatamente aquela aparência. Como exemplo de produção 

deste estilo citamos os filmes realizados por João Moreira Salles, Nelson Freire 

(2003) e Entreatos (2004). 

     

 

 



   Figura 5 - Cartaz do filme Entreatos (2004) 

 

                   Fonte: Google Imagens 

 

O modo participativo – neste estilo documental existe uma participação 

mais ativa do diretor com seus entrevistados. Para Nichols “o documentário 

participativo dá-nos uma ideia do que é, para o cineasta, estar numa 

determinada situação e como aquela situação consequentemente se altera” 

(2005, p.153).  

As entrevistas são vitais neste método, mas são utilizadas para expor os 

sentimentos, revelar as emoções. Este tipo de documentário aposta nas 

conversas, para trazer à tona as verdades adormecidas. Fazer com que seus 

personagens se revelem diante das câmeras.  

Quando falamos em revelação de personagens frente as câmeras é 

impossível não lembrar das obras de Eduardo Coutinho, que conseguia extrair 



o que tinha de melhor em seus entrevistados. Entre as obras mais atuais do 

diretor que podem ser lembradas como modelo deste estilo está Santo Forte 

(1999), Babilônia 2000 (2000), Edifício Master (2002). 

       

                        Figura 6 – Cartaz do filme Santo Forte (1999) 

                           

                            Fonte: Google imagens 

 

Para Consuelo Lins que acompanhou a trajetória de Coutinho, desde 1970 

o diretor realizava filmes “com os outros” e não “sobre os outros”. Lins 

complementa: 

 

            Para o diretor, de nada adianta achar pessoas extraordinárias, 
mas sem essa habilidade narrativa. Contar mal pode significar 
uma fala confusa, má dicção, não terminar o que está dizendo, 
não ter força para se expressar, não ter fé no que diz. (2004, 
p.103) 

 

 
 

Coutinho é um exemplo deste modo que tem a interação como uma de 

suas características, em muitos dos seus filmes podemos verificar a 

participação do diretor com seus personagens. No estilo reflexivo encontramos 

o realismo cinematográfico, que denunciava as artimanhas do efeito de real do 



cinema.  

 

Para Nichols o modo reflexivo é: 

 

        O modo de representação mais consciente de si mesmo e aquele 
que mais se questiona. O acesso realista ao mundo, a 
capacidade de proporcionar indícios convincentes, a 
possibilidade de prova incontestável, o vínculo indexador e 
solene entre imagem indexadora e o que ela representa – todas 
essas ideias passam a ser suspeitas. (2005, p.166) 

 
 

Este tipo de documentário estimula o espectador a uma reflexão a 

respeito do documentário e o que ele representa. Por tanto, segundo Nichols 

(2005) os documentários podem ser reflexivos tanto da perspectiva formal 

quanto política.  

           Como exemplo deste estilo citamos o curta-metragem realizado por Jorge 

Furtado (1989), Ilha das Flores, que traz um exemplo de como a reflexividade 

pode ser explorada. Outro filme que também colocamos como exemplo deste 

estilo é Jogo de Cena (2006), de Eduardo Coutinho. A surpresa do filme são as 

atrizes que o diretor colocou em cena que interpretam os textos já apresentados 

pelas convidadas. Esses depoimentos foram articulados de tal forma que no final 

do filme o espectador já não entende mais o que é ficção e o que é real. O filme 

é um convite para o espectador refletir sobre sua crença com aquilo que assiste.  

 

              Figura 7:  Cartaz do filme Jogo de Cena (2006) 



 

O Modo Performático traz questões sobre o conhecimento. Os filmes 

convidam o espectador a compartilhar uma experiência particular ao diretor. O 

documentário performático aproxima-se do cinema experimental e enfatiza 

menos as características independentes do filme ou vídeo.  

É importante destacar, que os filmes performáticos revelam o olhar 

subjetivo e afetivo que fazem parte da cultura do diretor. Cássio Tomain 

complementa: 

 

          O cineasta nos apresenta o mundo de maneira emocional, pouco 
objetiva, o que implica em dizer que aqui o imaginário exerce 
fortes influências sobre os significados dos acontecimentos 
reais.  Em geral o cineasta possui um relacionamento afetivo 
com o tema, nestes documentários autobiográficos o cineasta é 
um “Eu” que busca compreender a si mesmo. (2015, p.127) 

 

 
 

Um exemplo deste tipo de documentário é o filme realizado por Sandra 

Kogut, Passaporte Húngaro (2001), onde a cineasta relata a sua trajetória para 

conseguir o passaporte dessa descendência, desde a descoberta dos 

documentos dos antepassados até a entrada no consulado para a concessão do 

documento. E um relato particular de uma diretora, que através de uma história 

sua revela para os espectadores todas as dificuldades, seus momentos mais 

afetivos e as novas descobertas durante este processo. 

 Figura 8: Cartaz do filme Passaporte Hungaro 

 



 

Este modelo de documentário tem origem na década de 1980 e obteve 

maior destaque na virada do século. Hoje, com os dispositivos móveis há um 

aumento na produção de vídeos documentais que relatam experiências dos 

cineastas. Como lembra Tomain (2015), no documentário autobiográfico o 

realizador e um cineasta-personagem. Neste estilo o diretor não leva para a 

grande tela a vida de outro personagem, mas a sua vida pessoal. Cada 

realizador tem um olhar diferenciado sobre a sociedade, cultura, economia, 

política e problemas sociais que fazem parte do seu mundo. As experiências, a 

memória, as crenças e seus valores estarão colocados na sua obra.  

Como colocamos nestes modelos de documentário cada um apresenta 

a atitude ética do cineasta perante o mundo e do outro, como ele representa-os 

no filme.  

Os filmes podem apresentar mais de um estilo, como lembra Nichols 

(2005) um modo não determina todos os aspectos da organização do filme. 

Exemplos deste hibridismo podemos encontrar nas obras de Eduardo Coutinho, 

que circula entre o modo participativo e o reflexivo. Os exemplos colocados 

elucidam esse hibridismo nas obras deste século, que circulam com mais de uma 

linguagem para mostrar ao espectador o olhar do diretor.   

A voz do documentário pode defender uma causa, um argumento, 

transmitir um ponto vista através do seu realizador ou das vozes que compõem 

a narrativa. 

Os documentários procuram nos demover ou convencer sobre algum 

aspecto. Através da voz do documentário somos apresentados a um novo 

argumento ou perspectiva de um tema, que pode ser apresentado de diversas 

formas. Os documentários nos falam sobre os problemas e questões que estão 

sendo debatidos ou não no nosso mundo. Esses olhares chegam aos 

espectadores através dos diretores destas produções, que podem ser homens 

ou mulheres. No próximo capítulo vamos tratar da representação das mulheres 

nas produções de cinema (ficcionais ou documentais) e qual a participação das 

cineastas no mercado cinematográfico. 

 

      

 



3. Representatividade da mulher no cinema 
 

Mulheres como Alice Guy Blaché, Cléo de Verberana, Agnès Varda, Jane 

Campion, entre outras, são grandes nomes que fazem parte da cinematologia, 

mas conforme o catálogo Documentário brasileiro2, foi somente na década de 

1960 que começaram a surgir as primeiras direções documentais produzidas por 

mulheres no Brasil. E, mais do que isso, com exclusividade feminina existiam 

apenas oito obras. Nesta mesma época, o mesmo catálogo aponta cerca de 225 

documentários dirigidos por homens. 

 Esta é uma desigualdade que se constata desde os primórdios, tendo em 

vista que desde Aristóteles é construída uma ideia de naturalidade a partir da 

subordinação de mulheres. Em “A política”, o filósofo diz:  

 
A natureza, tendo em conta a necessidade da conservação, criou uns 
seres para mandar e outros para obedecer [...]. A natureza fixou, por 
conseguinte, a condição especial da mulher e a do escravo. [...] Entre 
os bárbaros, a mulher e o escravo estão numa mesma linha, e 
compreende-se a razão de ser: a natureza não criou entre eles um ser 
destinado a mandar (Aristóteles, 1965, citado por Pereira, 2014, p. 31). 

 

De certo modo, a mulher era vista como um ser destinado à procriar, 

agradar o marido e cuidar do lar, sendo este o  seu único papel; enquanto o 

homem seria o dono do saber, o que evidencia as desigualdades de gênero. 

Para Kant (GASPARI, 2003, p. 31) a mulher deve viver para o homem, sem ser 

reconhecida como um ser importante para história humana. Pensamento este 

influenciado por Rosseau, através da ideia de inferioridade feminina, retratando 

que a mesma seria incapaz de raciocinar como o homem, o que salienta a 

concepção de inferioridade. 

Com base nas ideias dos filósofos, apresentadas na época do Iluminismo, 

a inferioridade da mulher é enfatizada como um aspecto natural. A partir disso, 

os princípios do “período de luz” influenciaram diretamente as ideias do 

Romantismo, com um discurso da mulher sendo frágil, amorosa e emotiva, 

sendo assim “inferior” ao homem, o que não lhe permitia o direito a ter acesso 

ao conhecimento. 

                                                           
2 Catálogo documentário brasileiro: http://documentariobrasileiro.org/ 
 

http://documentariobrasileiro.org/


Já no século XIX, é criado um novo discurso filosófico perante a mulher, 

tendo em vista que é a partir daí que surgem as manifestações contra a 

discriminação feminina e, segundo Pinto (2009), a chamada primeira onda do 

feminismo, onde mulheres na Inglaterra uniram-se pela  luta do direito ao voto.  

 

Figura 9 - mulheres protestando pela luta do direito ao voto  
 

 
              Fonte: Historic Uk 
 

O filósofo Nietzsche vê a mulher como “ser” fracassado, que busca 

crescer mudando seus padrões próprios de conduta na sociedade. Ele acredita 

que o homem tem de “[...] conceber a mulher como 'posse', como propriedade a 

manter sob sete chaves, como algo destinado a servir e que só então se realiza.” 

(NIETZSCHE, 1992, p.143). Na sua concepção, ele define “cabeça oca” os 

homens que apóiam a emancipação feminina, a qual ele considera ponto alto 

para a regressão da mulher e sua desfeminização. 

Para Jean - Jacques Rousseau, em seu livro Émile (1762), “ser uma boa 

mãe, servir e agradar ao homem”, era uma ideia dita como papel natural da 

mulher. O que vem sendo discutido até hoje no âmbito pessoal e profissional.  

Todo o preconceito dos filósofos perante às mulheres contribuiu 

diretamente para sua não aceitação no espaço público, tardando seu acesso às 

oportunidades. No entanto, o movimento feminista que surgiu nos Estados 

Unidos no final dos anos 60 marcou a libertação da mulher e sua 

emancipação.  De acordo com Siqueira (2014), o feminismo pode ser 

considerado um movimento social. 

 



Questiona o poder patriarcal e o sistema de opressão das mulheres na 
sociedade a fim de legitimar a ampliação dos direitos, dentre outros 
aspectos. O movimento feminista passou por diversas mudanças desde 
suas primeiras ações no final do século XIX 
. 

 

Deste modo, este movimento social teve seu início com a luta ou direito 

do voto e também pela liberdade de expressão, onde a mulher pôde usar as 

roupas que sentisse vontade e também ter acesso ao porte de cigarros.  

 

Figura 10: Propaganda do consumo do cigarro para mulher 

 

  
             Fonte:Revista Fonfon, 1914. 

 

  
Além destas conquistas, um segundo momento importante para o movimento 

feminista se dá a partir do conceito abordado pela escritora Simone de 

Beauvair,  com base na noção de que a identidade da mulher é construída 

socialmente e não biologicamente, a partir de sua afamada frase “Não se nasce 

mulher, torna-se”. 

 O final dos anos 60 marcou toda a força dos anseios de liberdade da 

mulher. A década era conhecida através de mudanças econômicas e sociais, 

onde o consumo passa a ter um status cultural, além das produções 

cinematográficas e outros aspectos que tiveram contribuição na construção de 

novas representações culturais. 

 Com base nos avanços tecnológicos, através da publicidade e pela 

midiatização das propagandas, gerou-se uma divergência, pois estas tratavam 

o feminismo como “comércio”. Para Farrel (2004, P.14) as mensagens 

publicitárias geram conflitos, tendo em vista que retratam anúncios com a 

importância da libertação da mulher em contraste com textos e propagandas que 

a colocam como: a “mulher do lar”. 

 



  
 
 
 
Figuras 11 e 12 : Propagandas que dão espaço para a mulher mas de maneira estereotipada.      
 
 

                                                                                        
     Fonte; Buzzfeed 
 

Diante dessas contradições, mulheres saíram às ruas queimando sutiãs, 

em busca de uma sociedade mais igualitária. De acordo com Siqueira (2014), a 

publicidade se contrapunha ao que as feministas lutavam. 

 
Figura 13: Ativistas queimando sutiãs (1968) 

 

 



Fonte: Site Hugo Studart 
 

Mesmo que a luta do movimento feminista por uma sociedade mais 

igualitária tenha ganhado força, a publicidade reforça estereótipos e 

representações da mulher como objeto sexual. A partir disso, nasce a 

necessidade da desconstrução desses estereótipos.  

No Brasil, o movimento feminista surge a partir da década de 60 com a 

luta pela educação feminina e o direito ao voto. No entanto, esse movimento teve 

sua prática no final dos anos 80 e decorrer dos anos 90 com novas maneiras de 

atuação e inserção perante a sociedade. Uma dessas atuações se deu a partir 

da imprensa, que de acordo com Cestari (2008), é refletida na maneira que cria 

características com foco e temas específicos para a mulher. 

   

 

  
  Figura 14: Símbolo do movimento feminista 

  
Fonte: Google imagens 

 
 
As principais ações do movimento feminista no Brasil, de acordo com 

Pedro (2010), se concentram principalmente nas questões relacionadas ao 

combate da cultura do estupro e ao assédio, além da violência contra a mulher. 

Com isso, o movimento trouxe a criação de políticas públicas para garantir a 

igualdade perante a sociedade e o bem-estar da mulher. 

Apesar de haver uma grande evolução das mulheres na sociedade, cabe 

ressaltar que está muito longe de existir uma igualdade de gênero, 

principalmente no mercado de trabalho. Durante anos as mulheres foram 

submetidas a funções secundárias impostas pela sociedade.  



Mesmo que nos anos 70 a mulher tenha ganhado crescente presença no 

mercado de trabalho, esta inserção destacava a desigualdade salarial e também 

os devidos setores proporcionados para elas, ligados ao comércio e aos 

serviços. Características essas que trazem à tona toda uma questão histórica de 

retratar a mulher como ser inferior e estereotipada a trabalhos “do lar”. 

Segundo os dados do Censo3 de 1972, 52% da população feminina no 

mercado de trabalho estava distribuída entre as funções de empregadas 

domésticas ou costureiras. Dados estes que continuam em alta, mas dando mais 

espaço para mulher trabalhar em outros setores, no entanto, mesmo dispondo 

da mesma função e qualificação, são inferiormente remuneradas. Em média, 

conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) - Censo, estima-

se que ganhem 25% a menos que os homens. Apesar de todas as mudanças, 

elas continuam atuando em setores tarjados como “femininos”, que diz respeito 

a educação, a saúde, nas artes e nas ciências humanas. 

Embora a participação percentual das mulheres venha aumentando 

gradativamente, elas continuam não conseguindo cargos maiores em empresas 

privadas e públicas, tendo como maior explicação sua interrupção a partir da 

maternidade. Ainda existe também a visão machista de que posições de 

comando sejam espaços tipicamente masculinos. 

Hoje em dia até mesmo as produções publicitárias e audiovisuais 

persistem em propagar estereótipos, com trabalhos que retratam o corpo da 

mulher para chamar atenção do conteúdo. Bem como, nas produções 

audiovisuais de clipes. Além disso, no cinema, segundo Beauvoir (1980), a 

mulher é normalmente vista como ser inferior, seja atuando ou produzindo. Esse 

é o tema do próximo subtítulo desta investigação. 

 

"No dia que for possível à mulher amar-se em sua força e não em 
sua fraqueza; não para fugir de si mesma, mas para se encontrar; 
não para se renunciar, mas para se afirmar, nesse dia então o 
amor tornar-se-á para ela, como para o homem, fonte de vida e 
não perigo mortal."  Simone de Beauvoir (1949) 

  

 A mulher conquistou e conquista a todo o momento seu espaço perante 

a sociedade. No entanto, no que diz respeito a igualdade de gênero, esta é uma 

                                                           
3 Dados IBGE / Censo 2010: https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0 

https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0


realidade que está longe de ser alcançada, visando a sociedade misógina /que 

tende a colocar a mulher em segundo plano. Realidade esta que reflete na 

indústria cinematográfica, com homens em sua maioria em frente e atrás das 

câmeras e . com salários mais altos que o das mulheres. Outra questão que deve 

ser pontuada é a representatividade das mulheres na Sétima Arte, que em 

muitos filmes é estereotipada. 

 No cinema Hollywoodiano, segundo dados do Motion Picture Association 

of America (MPAA)4 de 2017, mais da metade da audiência cinematográfica é 

feminina, com 51%. No entanto, na mesma pesquisa feita pelo MPAA, apenas 

31,4% de mulheres tiveram participação com falas em frente às câmeras nos 

cem maiores filmes produzidos em 2017. Dados que revelam que as mulheres 

ainda estão em segundo lugar nas maiores produções de Hollywood. Tema que 

iremos abordar no próximo subtítulo. 

 

3.1 O cinema com o olhar feminino  
  

 

As produções cinematográficas geralmente retratam a mulher à procura 

do “seu grande amor”, além de representá-la como um objeto sexual, quando 

dão ênfase para seu corpo como arma para manipulação e sexualidade. Filmes 

que mostram uma mulher que só precisa do seu corpo para conseguir seus 

objetivos e também trazem à tona a inferioridade perante os homens. Muitas 

vezes a maior solução dos enredos cinematográficos se dá quando a mulher 

encontra o homem ideal, a vida perfeita para construir uma família, etc. 

 No filme Um Amor Pra Recordar (2002), dirigido por Adam Shankman, o 

enredo é voltado para um jovem delinquente (Landon) do ensino médio que é 

obrigado a ser tutor em uma escola de baixa renda, onde se apaixona pela filha 

do pastor.  Jamie, interpretada por Mandy Moore, é o legítimo papel da menina 

perfeita, estudiosa, com roupas comportadas e de igreja que é a salvação para 

um jovem que não quer nada da vida. Um estereótipo comum nos filmes de 

romance, que retrata a mulher de maneira ingênua e doce. 

 Também existe o modelo de “mulher troféu”, onde a mocinha é resgatada 

e conquistada pelo herói. O estereótipo é padronizado por uma mulher bonita e 

                                                           
4 Motion Picture Association of America (MPAA): https://www.mpaa.org/ 

https://www.mpaa.org/


frágil que é salva por alguém que é o protagonista da produção. Um exemplo é 

a saga de filmes de Homem Aranha (2002), dirigido por Sam Raim, onde Peter 

Parker é um herói apaixonado por Mary Jane que é raptada em todas as séries 

de filmes Homem-Aranha e sua segurança é um dos principais motivadores do 

personagem principal. 

  

Figura 15: Mary Jane da série dos filmes Homem-Aranha  
  

                 
               Fonte; Google Imagens. 
 

Outro aspecto da representação da mulher no cinema se dá a partir de 

personagens que deixam de ter o estereótipo de boa moça, frágil e em busca de 

seu grande amor.  Conhecida como “femme fatale”, é construída a partir de sua 

sexualidade. São retratadas como mulheres inteligentes, sedutoras e poderosas, 

que usam sua sexualidade como poder. 

Tonetto (2011), acredita que o erotismo foi a fórmula encontrada pelos 

diretores para mudar o apelo virginal da mulher no cinema, dando destaque para 

o rosto das atrizes e para  o figurino, com diversas características marcantes: 

 
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).  

 

Um exemplo de femme fatale é a personagem Selina Kyle, interpretada 

por Anne Hathaway em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012). Ela 



é uma ladra que usa sua beleza e sedução em todo enredo para executar seus 

roubos, além de seduzir o personagem principal. 

 
 
 
Figura 16: Selina Kyle de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012),  
um exemplo de femme fatale  

 
 
Fonte: google imagens. 

 

Segundo Pollitt (2006), os homens definem o grupo, as histórias e os 

códigos de valores, já as mulheres só existem em relação aos homens. Isto só 

reforça a ideia de que os homens precisam ser o centro da atenção nas 

produções cinematográficas, enquanto as mulheres servem apenas como 

coadjuvantes. 

Um exercício que distingue todos esses estereótipos é o chamado Teste 

de Bechdel5, criado pela cartunista Alison Bechdel, em seu quadrinho Dykes to 

Watch Out For (1983). O intuito do teste é definir se um filme possui personagens 

femininas conforme determinados critérios: se a produção possui pelo menos 

duas mulheres como nomes e que dialoguem sobre algo que não seja um 

homem, o que escancara a desigualdade no desenvolvimento de roteiro e 

direção baseado em sexo. 

De certo modo, a indústria cinematográfica visa papéis femininos 

secundários e estereotipados, no entanto, na busca de mais voz e visibilidade, 

existem produções - que mesmo sendo minoria, vão em contraponto desta 

realidade do cinema.  

                                                           
5 Teste de Bechdel: http://bechdeltest.com/ 

http://bechdeltest.com/


 Um grande exemplo, foi o recente sucesso de bilheteria do filme Mulher 

Maravilha (2017), dirigido por Patty Jenkins, que. conta a história de Diana 

Prince, interpretada por Gael Godt, uma jovem treinada para ser uma guerreira 

imbatível. 

 É difícil ver a mulher sendo retratada como heroína, principalmente em 

produções assim, o que demanda uma grande crítica a sociedade machista. 

Segundo Vianna (2018), a Mulher- Maravilha demonstra ser uma super-heroína 

feminista a qual toma frente das batalhas, sem esperar a atitude dos homens, 

muito menos do protagonista Steve Trevor. A personagem é uma mulher 

independente que questiona os papéis de gênero impostos na sociedade, 

mostrando sua coragem ao enfrentar os inimigos, sem precisar depender de 

ninguém. 

 

Figura 17:  imagem de divulgação do filme Mulher Maravilha 

 
Fonte: Google imagens 

 Outro exemplo é o filme o Diabo Veste Prada (2006), que tem nos papéis 

principais mulheres (Andrea Sachs), interpretada por Anne Hathaway e (Miranda 

Priestley), com a atriz Meryl Streep; dando ênfase ao empoderamento feminino.  

 A personagem principal, Andrea Sachs busca alcançar sua tão sonhada 

carreira de jornalista no The New York Times, e busca experiência com o 

emprego conquistado na maior revista de moda de Nova York, a Runaway 

Magazine, que tem como editora chefe Miranda Priestley. 

 Andrea que é uma jovem que abre mão de seu lazer, amigos e 

relacionamento para conseguir manter-se em seu emprego e Miranda que 



mesmo com uma postura carrasca, é uma executiva que administra um negócio 

milionário. São duas mulheres que precisam lidar com a difícil tarefa de encontrar 

o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. 

 

  
 
 
Figura 18: capa do filme O Diabo Veste Prada 

  
 

Fonte: Google imagens 

Olga (2004) é mais uma obra importante do cinema que retrata o poder 

da mulher. Produção brasileira que narra a história da militante alemã Olga 

Benário Prestes, que acompanhou Luís Carlos Prestes até o Brasil para liderar 

a Revolta Comunista de 1935. O filme destaca sua postura de liderança perante 

a intolerância sofrida pelo governo.   

E não podíamos deixar de falar sobre uma das produções que retrata a história 

das mulheres em busca do respeito e igualdade de gênero. Obra de 2015, 

inspirada em personagens reais, conta a história de um grupo de militantes que 

lutou pelo direito ao voto no ínicio do século XX. O elenco conta com cinco 

personagens de destaque: Maud Watts (Carey Mulligan), Emmeline Pankhurst 

(Merly Streep), Edith Ellyn (Helena Bonham Carter), Violet Miller (Anne-Marie 

Duff) e Emily Wildign Davison (Natalie Press), que lutam e organizam 



manifestações, mas sofrem opressões machistas, torturas, violência e morte, 

sendo um marco histórico do movimento feminista. 

 Produções estas que retratam o papel da mulher na sociedade sem 

inferioridade e estereótipos, que valorizam o papel das atrizes. Para além deste 

contexto, outro ponto que não obtém destaque feminino no cinema é a direção 

cinematográfica. No Brasil podemos verificar essa desigualdade na história do 

cinema brasileiro, que destaca as produções realizadas pelos diretores na 

década de 60 e não fala sobre as produções femininas, como: A entrevista 

(1966). de Helena Solberg, que retrata o papel da mulher na sociedade e 

pensamentos sobre construção familiar, sexo, virgindade e profissão e  Os 

homens que eu tive (1973) de Tereza Trautman, que aborda o feminismo (obra 

censurada). 

            
             Figura 19: Capa do filme As Sufragistas 
 

 

           Fonte: google imagens 

  

Na atualidade, existem mais produções realizadas por mulheres, porém 

em número bem menor que a masculina, que tem quase o dobro de 

documentários assinados. De acordo com o Sistema Ancine Digital, a presença 

feminina corresponde a 19% em direção, 23% em roteiro e 41% em produção 

executiva, lembrando que a população brasileira, a partir de dados de 2016 é 

51% feminina. 



 Quando falamos de produções dirigidas por mulheres, não podemos 

deixar de falar das premiações cinematográficas. A grande premiação do cinema 

americano, o Oscar, indicou apenas 5 mulheres, revelando, desta forma, a 

invisibilidade feminina.  O prêmio que está na sua 91ª edição, tem somente uma 

vencedora com a estatueta de melhor diretora. Porém, as mulheres tem 

avançado em outras categorias.  

  Na categoria curta animado, dos 5 nomeados, 3 foram dirigidos por 

mulheres. A obra Bao, da diretora Domee Shi ganhou esta categoria. Em Melhor 

Documentário, Elizabeth Chai Vasarhelyi ganhou a premiação com a obra Free 

Solo. 

Na categoria Melhor Documentário de Curta Metragem, sob direção de 

Rayka Zehtabchi, a obra “Period. End of Sentence” (Absorvendo o Tabu), com 

produção da plataforma Netflix e Melissa Berton obteve a premiação máxima do 

Oscar de 2019. A obra que aborda a história de uma aldeia rural da Índia, onde 

mulheres lideram uma “revolução silenciosa”.O filme retrata o machismo, o tabu 

ao falar e aprender sobre menstruação e principalmente as desigualdades 

existentes em determinadas culturas. Diz respeito a questões históricas com 

relação a representatividade da mulher em uma cultura machista como a da 

Índia. Diante de todos os tabus impostos a partir da sexualidade feminina, o 

corpo e a menstruação serão assuntos abordados a seguir. 

 

 

3.2 Tabus 

 

3.2.1 Corpo e sexualidade  

  

Antes de iniciar este capítulo, se faz necessário definir o conceito de tabu. 

Um dos significados se dá a partir de “qualquer coisa que se proíbe 

supersticiosamente, por ignorância ou hipocrisia.” (Michaellis Online).  

Retratar sexualidade e corpo causa muita dúvida e polêmicas, o que de 

certo modo se torna essencial a discussão a partir destes assuntos. Conforme 

Louro (2008, p.2):  

 



A construção do gênero e da sexualidade dá-se ao longo de toda a vida, 
continuamente, infindavelmente. Quem tem a primazia nesse processo? 
Que instâncias e espaços sociais têm o poder de decidir e inscrever em 
nossos corpos as marcas e as normas que devem ser seguidas? 
Qualquer resposta cabal e definitiva a tais questões será ingênua e 
inadequada. A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se 
através de inúmeras aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais 
distintas situações, é empreendida de modo explícito ou dissimulado por 
um conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais.  

 

 

Além disso, cabe ressaltar que a sociedade impõe padrões sociais e 

sexuais. Padrões estes que refletem diretamente na sexualidade feminina. 

Nesse contexto, Zican (2005, p. 8) afirma que “Até o final do século XIX as 

mulheres saudáveis eram as que não tinham desejos sexuais, esperava-se da 

mulher o não prazer”.  Além disso, antigamente o sexo no matrimônio tinha como 

finalidade a reprodução humana, assim, quando um homem buscava casar-se, 

sua escolha se dava a partir de mulheres reprodutoras, enquanto aquelas mais 

“erotizadas” eram amantes. 

  A partir de toda desigualdade que a mulher vive em relação ao homem, 

durante muito tempo, segundo Trindade e Ferreira (2008), a vida sexual feminina 

se deu a partir de padrões morais, éticos, etc que lhes ensinavam a viver para 

família, zelar pelo lar e cuidar da casa, filhos e marido. Del Priore (2004), salienta 

que a igreja tinha grande influência sobre a sexualidade feminina, tendo em vista 

que esta pregava que as mulheres deveriam ter seus desejos desde muito cedo 

abafados e reprimidos, para que assim elas não caíssem em tentação como 

aconteceu com Eva no jardim do éden.  

Na década de 60, com a chegada da pílula anticoncepcional ela passa a 

separar sexo produtivo do sexo prazeroso (ZICAN, 2005, p. 8). Nessa 

perspectiva, a pílula anticoncepcional representou um grande avanço para o 

público feminino. Isso permitiu o controle das mulheres da natalidade, fazendo 

com que parassem de ser vista somente como reprodutoras e, assim separar a 

reprodução do prazer. 

 

3.2.2 Menstruação 
 

Ao relacionar tabu com menstruação, o silêncio perante o tema é nítido. 

Tendo em vista que as mulheres são ensinadas de uma maneira já naturalizada 

a lidar de maneira discreta quando se trata de menstruação, como por exemplo 



não comentar quando estiver em seu período menstrual, não exibir seus 

absorventes; preconceitos que fortalecem os tabus com o tema menstruação. 

Em seu livro O Segundo Sexo (1949), Simone de Beauvoir defende a ideia que 

no momento em que a mulher é capaz de gerar, ela se torna impura. Além disso, 

existem também as superstições, onde muitas delas prevalecem até hoje, como 

por exemplo a ideia de que certos hábitos de higiene devem ser evitados durante 

o ciclo menstrual, como lavar o cabelo. 

Na perspectiva médica, o ciclo menstrual se dá a partir de descamação 

das paredes internas do útero quando não acontece fecundação.  O fluxo 

menstrual é composto por sangue e tecido uterino. De acordo com Sardenberg 

(1994), a “associação entre a ausência da menstruação e uma gravidez em 

mulheres cujos ciclos são “regulares” é suficientemente óbvia a ponto de ser 

reconhecida quase que universalmente”.  

 Bedin (2017), entende que a relação da mulher com seu ciclo menstrual 

atravessa barreiras culturais diante dos mitos que a menstruação envolve. Sua 

existência se dá a partir de valores simbólicos muito diferentes e variam de 

geração, povo e sociedade. Sardenberg (1994) afirma que, “assim como morrer, 

menstruar manifesta-se como fato social e cultural, implicando em crenças, 

condutas, atitudes ou até mesmo rituais próprios associados às concepções 

nativas sobre a menstruação”.  

 É comum associar o sangue do ciclo menstrual com sentimentos de nojo 

e repulsa, já que se difere do sangue que corre nas veias. Além disso, em 

diversas sociedades e culturas, a menstruação é considerada impura e sinônimo 

de vergonha. (Bedin, P.22, 2017).  

 Existem lugares que até mesmo falar sobre menstruação é motivo de 

constrangimento, tanto da parte dos homens quanto das mulheres. Na Índia, 

muitas mulheres não sabem nem o que é absorvente e, muitas delas deixam de 

frequentar a escola quando começam seu ciclo menstrual.  Assunto este que 

será tratado no próximo capítulo desta pesquisa, através da análise fílmica do 

filme Absorvendo o Tabu. 

  

 

 

 



 

4 - Análise Fílmica 

 

 Para fazer analisar a narrativa do documentário do documentário 

Absorvendo o Tabu (2019), que é objeto de estudo do presente Trabalho Final 

de Graduação, foi realizada uma análise fílmica. Tendo em vista que, segundo 

Penafria (2009), analisar um filme é sinônimo de decompor esta produção e 

implica em duas etapas importantes: a primeira se dá a partir da descrição do 

produto e, logo em seguida, sua interpretação.  

França (2002), diz que a análise fílmica aprofunda-se as obras, desde 

suas características poéticas e estéticas e da maneira que ela se mostra a partir 

da história cinematográfica, mantendo um diálogo perante essas características. 

Para Vanoye e Goliot-Lété (1994, p.12),  a análise de um filme pode proporcionar 

ao leitor “prazeres específicos” através de sua relação com o filme, já que 

“desmontar um filme é, de fato, estender seu registro perceptivo e, com isso, se 

o filme for realmente rico, usufruí-lo melhor” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, 

p. 14).  

Se faz necessária a análise de um filme por exercer um processo de 

compreensão da obra. Cabe ressaltar que, segundo Penafria (2009), não existe 

uma metodologia considerada padrão para este tipo de análise, mas sim, cada 

estudo adota sua prática.  Ao analisar o presente trabalho, a análise de cenas 

específicas do documentário servem para que retratá-lo como ferramenta de 

quebra de tabus e estereótipos.  

Além disso, o trabalho visa avaliar uma análise qualitativa do conteúdo. 

Tendo em vista que, segundo Vergara (2007), as análises qualitativas são 

exploratórias, ou seja, visam extrair dos entrevistados seus pensamentos que 

foram livremente ditos sobre algum tema, objeto ou conceito. Este tipo de análise 

é usada para compreensão da natureza geral de alguma produção, a qual abre 

espaço para a interpretação. 

A união destas metodologias proporciona uma análise mais ampla do 

documentário, bem como, das imagens que compõem o filme. Escolhemos 

algumas imagens que estabelecem ligações entre os elementos apresentados 

nesta pesquisa, e os elos que se relacionam. Assim, reconstruímos o filme e 

damos uma nova interpretação. 



 

4.1 Documentário Absorvendo o Tabu 

 

O documentário de Rayka Zehtabchi, Period. End of Sentence, que 

venceu o Oscar na categoria curta-metragem, aborda a falta de produtos de 

higiene, principalmente de absorventes, nas zonas rurais da India, que impede 

que as garotas possam frequentar a escola normalmente. A falta de absorventes 

leva essas mulheres a usarem tecidos sujos, folhas e até cinzas para impedir 

que o sangue se espalhe. Alternativas aumentam riscos de infecções graves, 

que as deixam doentes e podem levar à morte. 

O filme aborda a instalação de uma máquina de produzir absorventes, 

que além de levar os produtos higiênicos a essas meninas, cria a possibilidade 

de novos empregos na comunidade. O equipamento exige trabalhadoras 

treinadas, dessa forma, foi disponibilizado as mulheres da região ensino técnico 

e um emprego, promovendo independência financeira. Para vencer os tabus, 

especialistas de ONGs dão cursos para tirar o estigma da menstruação. 

Ambientado na aldeia de Kathikera, uma aldeia de Hapur, próxima a Nova 

Déli, na India, o documentário, conta em 25 min, a revolução silenciosa que as 

mulheres que vivem em realizam ao lutar contra o estigma 

enraizado:a menstruação. 

Ao entrar em contato com a fabricação de absorventes, elas ganham 

não só acesso à saúde, mas, também, consciência sobre o próprio corpo. Elas 

retornam aos estudos e ganham a chance de ter o próprio dinheiro. A vida 

dessas mulheres tem outra importância, no momento que instalam a máquina 

de absorventes. Elas começam a fabricar, usar e vender.   

A máquina foi criada por Arunachalam Muruganantham, conhecido como 

o “homem dos absorventes” na Índia. Ele criou o equipamento quando percebeu 

os problemas a sua mulher enfrentava no período menstrual.  

A diretora Rayka quando subiu ao palco para receber o Oscar, disse que 

não estava chorando por TPM, aproveitou a oportunidade para dar um tapa de 

pelica nos comentários machistas, mas porque um filme sobre menstruação 

havia vencido.  

Através da visibilidade que o filme ganhou as mulheres querem atrair 

doadores para a implementação de mais máquinas em outros locais do mundo.  



As doações podem ser feitas através do site do The Pad Project : 
https://www.thepadproject.org/ 

 

4.2 Análise do documentário 

 

A partir desta contextualização referente às análises realizadas no 

presente trabalho,  separamos  três momentos importantes da produção 

documental com base nos aspectos elencados nesta pesquisa O primeiro se dá  

durante aula, onde a professora pergunta para os alunos se eles sabem dizer o 

que é menstruação. A grande maioria tem vergonha de respondê-la e alguns, 

principalmente os meninos dizem ser “um tipo e doença”. 

 

Imagem 01: personagens que desconhecem o que realmente é menstruação. 

Fonte: print de tela do documentário 

 

Diz respeito à cultura local, na qual a aceitação sobre o ciclo menstrual é 

considerada tabu. O machismo e o tabu estão implícitos naquele meio, tendo em 

vista que quando as mulheres estão no seu período menstrual, são proibidas de 

entrar em templos, muita perdem o emprego e também largam os estudos, 

simplesmente por serem consideradas “sujas”, frases que as próprias mulheres 

contam durante a produção.  

 Imagem 02: mulheres falando sobre a menstruação 

https://www.thepadproject.org/


 

A estética do curta busca deixar presente as questões culturais da Índia, 

mesmo que a produção documental faça uma crítica,  é nítida a tentativa de 

naturalizar alguns aspectos machistas. A partir disso, entra um segundo 

momento importante para o enredo da produção documental. A personagem 

Sneba, que diz querer sua independência  através de oportunidades de trabalho, 

vê na produção de absorventes uma maneira de conquistá-la.  

      

Imagem 03: Sneba, personagem que faz todo enredo da produção documental. 



Como já foi citado nos capítulos anteriores, a mulher sempre foi visada 

com papéis secundários, preparadas para cuidar do lar e seus maridos. No 

entanto, Sneba, representa as mulheres em seu direito de luta pela igualdade de 

gênero. Ela conta que precisa enfrentar a Vila toda, mas que sozinha talvez não 

conquiste isso, que se faz necessária a união de todas as mulheres para 

conquista  de seu espaço.  

 

Imagem 04: reunião das mulheres 

 

 

O documentário que tem 26 minutos de duração, é obra da plataforma 

Netflix, sob direção de Rayka Zehtabchi. A diretora mostra como a chegada de 

uma máquina de absorventes irá modificar a vida das mulheres de uma 

comunidade rural da Índia. Para as mulheres ocidentais, estes produtos de 

higiene fazem parte do seu dia a dia, nem imaginam a realidade de muitas 

mulheres que depois da menstruação tem suas vidas limitadas. Algo natural para 

algumas é visto como doença e motivo de segregação em outros países. 

  

 

 

 

 

 



Imagem 05: trabalho na máquina de absorventes 

 

 

 O enredo da produção retrata o processo de implementação de uma 

máquina que produz absorventes biodegradáveis, o que promove uma nova 

habilidade para a independência financeira das mulheres na Índia. Conforme o 

site Hypeness (2019), a Índia é um dos países mais negligentes com a saúde da 

mulher. Até hoje existe o mito de que as mulheres menstruadas estão sujas ou 

amaldiçoadas. Se vê o machismo resultando na falta de produtos de higiene 

adequados, onde meninas utilizam tecidos sujos, folhas e até cinzas para impedir 

que o sangue menstrual se espalhe. 

  

   Imagem 06: Panos sujos no lixo 

 



 

 O último momento importante da produção documental se dá a partir da 

conquista das mulheres na venda dos absorventes. Elas se reúnem e ensinam 

as moradoras a utilização e também como se dá o comércio do produto. Isso faz 

com que elas ganhem respeito, principalmente pelos homens da região que 

querem conhecer mais sobre a máquina de absorvente.  

 

Imagem 07: mulheres mostrando os absorventes 

 

 

 

 Com a venda, as mulheres também conquistam sua autonomia, ao 

ganhar seu próprio salário, podendo assim, até mesmo presentear seus 

maridos/irmãos, o que na realidade delas não é considerado normal.  

 

 Imagem 08: contando a conquista de seu primeiro salário 



 

 

 

 

 O documentário apresenta em sua narrativa uma contextualização do 

universo feminino em uma comunidade rural da índia, os tabus impostos e a 

submissão das mulheres para os maridos ou pais, pois não possuem renda, e, 

dessa forma, sentem-se inferiores. Para fugir da dominação masculina, muitas 

mulheres buscam trabalhos que possibilitem uma de poder, como, empregos da 

polícia local. 

  Imagem 09: academia de polícia 

 



O filme mostra aos espectadores como uma simples máquina de produzir 

absorventes pode modificar a vida das mulheres, proporcionando a elas mais 

liberdade, igualdade e condições econômicas para uma nova vida, a imagem a 

seguir define a revolução feminina na comunidade  e como as mulheres quando 

se unem podem modificar padrões impostos e quebrar tabus. A frase que 

encerra o documentário coloca o que analisamos neste filme:“Acho que as 

mulheres são a base de qualquer sociedade, ela são mais fortes mas não 

percebem isso. elas nao tem ideia do que realmente são capazes de fazer.” O 

que evidencia toda contextualização da inserção da mulher na sociedade, sua 

luta pela igualdade de gênero e a necessidade do respeito à elas. 

 Imagem 10: parte final do documentário, sucesso de venda dos absorventes 

 

 Esta declaração evidencia toda contextualização da inserção da mulher 

na sociedade, sua luta pela igualdade de gênero e a necessidade de respeito à 

elas Sabemos que o documentário em questão não é a solução para todos os 

problemas que estas mulheres enfrentam, mas é a primeira semente neste 

universo perverso com o sexo feminino. Um trabalho que como se identifica no 

filme, foi espalhado pelas protagonistas de porta em porta, de boca em boca, 

mostrando que a união das mulheres pode modificar muitas vidas. 

 

 

 

 



 

 
5 . Conclusão 

 

O presente Trabalho Final de Graduação procurou estudar a 

representatividade da mulher no cinema, com base na produção documental 

Absorvendo o Tabu (2019), tratando o enredo da produção através dos conceitos 

feministas de empoderamento e igualdade de gênero. Para tanto, a elaboração 

da análise fílmica e qualitativa foram utilizadas como metodologia na 

identificação dos aspectos da representatividade da mulher no cinema.  

Com base nas análises, podemos identificar no curta-metragem o 

feminismo e a luta pela igualdade de gênero perante uma sociedade machista. 

Além da percepção do olhar feminino atrás das câmeras, o que se faz necessário 

para o cinema na contemporaneidade. 

Conforme foi mostrado no decorrer de nossa bibliografia, a mulher vem 

conquistando cada vez mais seu espaço, quebrando tabus e estereótipos e 

gerando mais oportunidades, principalmente em cargos que eram tarjados como 

“de homens”. A partir disso, salientamos que nossos objetivos de pesquisa foram 

atingidos. Ao fazer a construção do cinema documental e retratar a história da 

mulher na sociedade, a partir de sua luta por igualdade, com o feminismo e a 

sua luta no mercado de trabalho. Todos esses pontos mostram que o cinema 

documental é uma ferramenta de comunicação do trabalho das mulheres, bem 

como, de suas conquistas por mais espaço e na quebra de padrões.  

A produção documental e toda pesquisa só salienta o poder que a busca 

feminina por igualdade, mais oportunidades e acima de tudo, luta por seus 

direitos, esta ganhando espaço. Ainda se faz necessário mais união entre o sexo 

feminino e mais divulgação nas conquistas que elas estão realizando. 

Esperamos que se fale mais sobre igualdade de gênero, que existam mais 

discussões sobre isso na comunicação, que a representatividade da mulher no 

cinema e em qualquer área seja valorizada e que tenhamos consciência da 

importância da mulher para sociedade.  

Acreditamos que esta pesquisa contribui para a comunicação social, pois 

apresenta uma discussão sobre o cinema documental e a representação da 

mulher nas sociedades menos abastadas, seus tabus e suas consquistas para 

uma maior igualdade. Deixamos para os próximos estudantes da área uma 



análise do filme pesquisado, bem como, um estudo sobre o cinema feminino e 

suas conquistas.  
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