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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar e discutir as maneiras que a mulher 
é representada no cinema brasileiro apontando como essa reprodução povoa o imaginário acerca da 
mulher e a sociedade como um todo. Identificar que efígie vem sendo passada ao público e se retrata um 
papel condizente com a realidade social da mulher. Averiguar a carga ideológica presente no cinema que 
reforça estereótipos em relação à mulher. A análise da filmografia selecionada realizar-se-á por meio das 
indicações da Análise do Discurso. Sendo o cinema um veículo de representação que enuncia e produz 
um significado que, por sua vez são legitimados socialmente. Nesse sentido, entender e saber como essa 
mulher vêm sendo retratada no cinema é importante para explanar o espaço reservados socialmente a 
ela.  É possível perceber um tentame de posicionar e pensar a mulher contemporânea de uma forma mais 
condicente com a importância que possui na estrutura social, por meio de representações nas quais a 
mulher possui liberdade de expressão e é agente de transformação das novas dinâmicas socioculturais e 
de suas representações. Mas não se pode deixar de mencionar a forte herança patriarcal, que reforçava um 
dos mitos sociais mais duradouros: a inferioridade da mulher. Visão essa fez com que o cinema retratasse 
a mulher sempre dentro dos seguintes estereótipos: mulher fatal, a virgem, a mãe. A importância do 
trabalho é de caráter sociológico, já que a arte cinematográfica é um reflexo dos padrões comportamentais 
de uma dada sociedade. Aqui, a brasileira. Dessa forma, o modo como o cinema retrata a mulher é, até 
certo ponto, a forma como a sociedade a enxerga.

Palavras-chave: Cinema brasileiro, mulher, sociedade.

INTRODUÇÃO 
Filmes servem para legitimar ou questionar padrões de comportamento, colaborando para 

a perpetuação de práticas e costumes; para fazer refletir sobre alguns pressupostos construídos pelas 
culturas das quais fazem parte. Pois, são reflexos da cultura de quem os produz, retratam atitudes, crenças, 
hábitos e tendências de uma sociedade. 

Amiúde, no cinema, há um jogo de forças no qual os grandes produtores, que são os veiculadores 
das obras audiovisuais, de alguma maneira, atuam como divulgadores de tendências de inovação advindas 
de sociedades complexas, mesmo que isso seja feito em forma de crítica.

O mais comum é que a mídia privilegie as posições majoritárias que, em geral, são mais 
conservadoras. No caso do cinema, quando este aborda questões emergentes, colocando-as em debate, 
ainda que o objetivo seja o de captar apenas as vozes hegemônicas entre os muitos discursos produzidos 
em torno daquele tema, ele oportuniza o surgimento de novas ideias.

Contudo, a perspectiva dada aos temas inflamados, amiúde, é feita de forma plural, diferenciada 
das opiniões que existem em torno desses temas. É muito raro a mídia transgredir sobre algo. Via de 



6 7

regra é que os produtos feitos para atingir um grande número de espectadores refletem as posições mais 
tradicionalmente estabelecidas. 

Em geral, quando há um posicionamento “transgressor” ele deve se restringir às produções 
cinematográficas conhecidas como alternativas, integrantes do movimento chamado de cinema 
independente. O público-alvo desse segmento do cinema alcança e se destina a uma parcela menor e 
mais segmentada de público.

Os produtos audiovisuais destinados ao grande público, como o cinema, mostram as mudanças 
nas expectativas sociais quanto ao papel desempenhado pela mulher apenas quando elas estão perto 
de se consolidarem ou quando já se tornaram conquistas de fato. Dessa forma não há tanta polêmica 
ou transgressão de valores, pois essas transformações já meio que foram incorporadas ao cotidiano da 
sociedade, pelo menos nos grandes centros urbanos, onde, em geral, os novos padrões de comportamento 
tendem a ser difundidos e, consequentemente, aceitos primeiro.

A maneira como as mulheres são representadas na produção cinematográfica reproduz o modo 
como são vistas e percebidas pelo consumidor regular dessas produções, na maioria das vezes. Logo, 
qualquer mudança na representação da mulher na sociedade, na forma como se deve ver e pensar 
sobre o lugar a ser ocupado por ela certamente só será apresentada nos filmes quando ela se inserir na 
sociedade o bastante para disputar posição com os pressupostos já socialmente legitimados. E quando o 
aspecto é “transgressor” esse em velado nos filmes percebidos só percebidos em geral à luz da análise 
do discurso.

Faz-se, pois, necessário abordar a questão de gênero, fenômeno bastante abrangente, cujos 
desdobramentos já foram estudados por vários pesquisadores, como Bourdieu, Scott, Beauvoir dentre 
outros. Basicamente as abordagens existentes sobre a questão são de cunho social.  Valendo-se disso, 
neste artigo o foco será a fronteira entre a tomada de consciência dos problemas de gênero e o reflexo 
disso nos filmes brasileiros, ou seja, qual a representatividade dada à mulher no cinema nacional.

A QUESTÃO DO GÊNERO
Segundo Pierre Bourdieu: 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento que 
os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de 
legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre 
outra (violência simbólica) dando reforço da sua própria força às relações de força que as 
fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a domesticação dos 
dominados. (Bourdieu, 2002, p. 11).

Isso indica que o reconhecimento dos temas relacionados às questões de gênero é preciso ser 
analisada dentro, inclusive, de uma perspectiva histórica. Ou seja, a imaginação objetivada se torna 
subjetiva através das instituições formadoras de consciência que abastecem o nosso modo de viver a 
realidade, como se esta fosse uma verdade absoluta. Desde o final do século XIX que as mulheres vêm 
lutando para ter visibilidade e mudar sua posição de subordinação na sociedade. Exemplo disso foi à luta 
pelo direito de voto, fato posteriormente considerado como a “primeira onda” do movimento feminista 
(LOURO, 1997, p.15).

Com todos os limites que possam ser apontados neste primeiro momento, relativos ao próprio 
objetivo da reivindicação, acrescido de reivindicações sobre o acesso aos estudos e a algumas profissões, 
que identificavam o movimento com as mulheres brancas de classe média. Que se constitui em um 
marco importante para o debate sobre a situação da mulher na sociedade.

Na década de 60 do século passado o movimento feminista adquiriu um cunho mais teórico, 
não se limitando aos aspectos políticos e sociais. Dessa inflexão, houve uma tentativa de desvincular as 
questões relativas à posição de subalternidade da mulher na sociedade da ideia de sexo.

As diferenças entre homens e mulheres eram interpretadas, tradicionalmente, na perspectiva da 
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diferença entre os sexos. Essa ideia acabava por definir uma inclinação natural da mulher à realização de 
determinadas atividades, tais como o cuidado da casa, a criação dos filhos, o cuidado com a família e o 
cultivo de uma maior sensibilidade do que o homem. No conjunto, essas atribuições determinavam que 
a posição de subalternidade da mulher na sociedade dependia de questões inscritas no plano biológico e, 
logo, não tinham relação com variáveis sócio-culturais.

Scott (1995, p. 72) aponta que os termos sexo e diferença sexual assumiam uma função 
ideológica, uma vez que limitavam as relações entre os gêneros ao plano biológico. Portanto, ao se 
analisar a construção social e, consequentemente, como isso se manifesta através da linguagem, pode-se 
perceber que, durante muito tempo, as relações entre homens e mulheres dependeram da criação de um 
conceito que explicitasse essa mesma construção social daquilo, ou seja, de como homens e mulheres 
eram vistos e entendidos socialmente. Isso significa que as identidades feminina e masculina não eram 
historicamente invariáveis. Pelo contrário, eram na verdade construções relacionadas aos contextos 
sociais vigentes. 

No caso das mulheres, havia também a intenção de ressaltar que aqueles traços a elas atribuídos 
não eram oriundos de sua natureza, mas dependiam da expressão cultural da sociedade da qual fizesse 
parte. Assim, a posição de inferioridade feminina era construída conforme o contexto social que a cercava 
e de como esse aspecto era tratado pelos homens.

Segundo (ALVES et al., 2013):

Ao invés de falar-se em sexo, passou a falar-se em gênero para definir essas características 
sócio-culturalmente definidas. Não se pretende negar a (realidade “primeira” da biologia, apenas 
relativizar a sua importância). Pretendia-se acentuar que a nossa constituição biológica é de base 
a partir da qual a cultura opera, estabelecendo de modo relacional as diferenças entre homens 
e mulheres e neste processo definindo quais as características que constituem um e outra. Por 
sua própria natureza, o conceito de gênero nasceu não como um instrumento neutro de análise 
da realidade, mas como uma ferramenta política que ao definir a posição de subalternidade 
da mulher em termos sócio-culturais, apontava para a possibilidade de, reconhecendo os 
mecanismos de exclusão, criar estratégias políticas de sua superação.

Tal explanação aponta que, embora muito tenha sido feito para romper com o sexismo, a sociedade 
ainda é marcada por um grande abismo no tratamento dispensado a homens e mulheres. 

O que pode ser atestado pela afirmação de Gomes:

Essa estrutura social naturalizada induz a uma enormidade de ações e decisões inquestionáveis. 
Assim, cabe à mulher o cuidado dos filhos, do marido, e todas as atividades por vezes invisíveis 
realizadas no âmbito privado, já ao homem são atribuídas àquelas tarefas perigosas ou 
espetaculares do espaço público. Dessa forma, o espaço de lutas vai muito além do âmbito 
doméstico, há sempre uma mão direita e uma mão esquerda no Estado (...). Outra face da 
divisão sexual do trabalho refere-se ao fato de que uma mesma tarefa pode conferir grande 
prestígio quando executada por homem, e se considerada elementar ou fútil quando executada 
por mulher. (GOMES, 2006, p. 37).

Scott, por sua vez, estabelece que o gênero:

[...] exige a análise não só da relação entre experiências masculinas e femininas no passado, 
mas, também, a ligação entre a história do passado e as práticas históricas atuais. Como é 
que o gênero funciona nas relações sociais humanas? Como é que o gênero dá um sentido à 
organização e à percepção do conhecimento histórico? As respostas dependem do gênero como 
categoria de análise. (SCOTT, 1995, p. 73).

Assim sendo, a ideia de essência feminina diferencia o ser feminino do ser masculino, atribuindo 
ao corpo feminino papel preponderante na constituição desta diferença. Através da afirmativa, a 
mulher não é um homem. Sua negatividade estaria instalada, no útero, nos ovários e nas glândulas, que 
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influenciariam o pensamento e o comportamento de forma negativa, fato que obviamente não ocorreria 
por efeito da anatomia masculina, com seus hormônios e testículos. Beauvoir expõe tal pensamento no 
excerto a seguir:

Obviamente existem diferenças genéticas, endócrinas, anatômicas entre a fêmea humana e o 
macho: mas não bastam para definir a feminilidade: esta é uma construção cultural e não um 
dado natural. [...] Ninguém nasce mulher, as pessoas se tornam mulher; [...] ninguém nasce 
homem, as pessoas se tornam homem. Também a virilidade não é dada desde o início. Todas as 
ideologias masculinas visam justificar a opressão da mulher; esta é condicionada pela sociedade 
de maneira a consentir. (BEAUVOIR, 1972, p.486).

Do ponto de vista da distribuição, a distinção de gênero acentua a desigualdade originada na 
estrutura econômica. Assim, por exemplo, o trabalho doméstico não é reconhecido e nem remunerado 
como trabalho; as mulheres ainda recebem salários menores para o desempenho de função idênticas 
àquelas exercidas por homens e na ocupação de determinados cargos e menor rendimento e condições 
às mulheres.

Quanto à dimensão do reconhecimento, as relações de gênero definem aqueles padrões 
originados dos padrões culturais que constituem as maneiras de interpretar e avaliar a posição da mulher, 
conferindo-lhe este espaço de subalternidade. Embora já tenham ocorrido mudanças significativas nesse 
cenário, há uma série de obstáculos a serem transpostos.  A mulher continua tanto do ponto de vista da 
distribuição quanto do reconhecimento em posição de inferioridade. No cinema, dadas as evoluções, 
ainda não é diferente e, situações que fogem desse contexto, aparecem de modomais tímido do que 
deveria, maquiadas pelo humor, apontados como “transgressão” ou inovação.

ESTEREÓTIPO FEMININO RETRATADO NA MÍDIA E NO CINEMA
Ainda que a emancipação feminina nos anos 1960 constitua um progresso, as mulheres do 

cinema, recorrentemente, ainda são construídas com base estereótipos, camufladas num romantismo 
exagerado, totalmente diferente de sua vida real. Assim sendo, ainda hoje, o feminismo é “de certo 
modo” ignorado no cinema.

Os papéis femininos, bem como suas intérpretes, sempre concebidos de forma estereotipada 
(devassa ou puritana) serão continuamente vítimas de si mesmas ou de fatores externos. Mesmo quando 
a narrativa permite algum tipo de reação, as mulheres nunca assumem o papel de verdadeira heroína. O 
mais comum é que cumpram o papel de pessoas passivas, sem identidade nem voz própria e até mesmo 
assumindo uma postura reacionária. Justamente por causa desses fatores sociais é que, por vezes, o 
cinema se mostra defasado com relação contemporaneidade, possivelmente ainda não legitimadas pela 
sociedade de modo geral.

Ainda que alguns filmes inovem com apresentando uma mulher com características independentes, 
“senhoras dos seus destinos”, a exemplo dos filmes infantis Valente, A pequena Sereia, bem como outros 
filmes como: Entre o amor e a paixão, Um divã para dois, Prometheus e Era uma vez eu, Verônica. 
Há um claro avanço, fruto das novas posturas sociais assumidas pela mulher, todavia ainda vigoram 
personagens estereotipados acerca da mulher.

FEMINIMO NO CINEMA BRASILEIRO
Uma análise na mulher no cinema brasileiro, tendo como referência obras de maior bilheteria, 

especialmente, após a revolução sexual de anos 60 no século passado, evidencia uma forte influência do 
sistema patriarcal e de seus valores, já que a participação da mulher na sociedade nunca foi total. Assim 
sendo, conceitos sociais há muito arraigados são reproduzidos nas telas, mostrando a mulher como 
objeto de desejo ou sem participação da sociedade produtiva, já que a cultura oficial sempre esteve nas 
mãos das classes dominantes, transfigurada pelo gênero masculino.

Nesse sentido, após a década de 60, o esperado é que as conquistas femininas fossem retratadas 
de forma a enaltecer a figura feminina. No entanto foi justamente no final dessa década que surgiu 
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a pornochanchada que pode ser definida como um gênero cinematográfico que mistura comédias de 
costumes com erotismo leve, além de fazer paródias ao cinema erótico europeu e americano, essa fase 
do cinema nacional durou mais de 15 anos, principalmente por causa do apoio do mercado de exibição 
e do contexto político da época (ditadura militar). Em um tempo em que não existia no Brasil nem o 
videocassete. Os filmes que abordavam a sensualidade feminina de modo exacerbado constituíram a 
“distração” para o masculino brasileiro.

Dentre as obras da pornochanchada, um filme considerado marco é A dama do lotação (1978), de 
Neville D’Almeida. Sônia Braga deu vida ao papel-título do filme, que foi uma das maiores bilheterias 
do cinema nacional, alcançando a marca de sete milhões de espectadores. Com cenas de sensualidade a 
atriz instigou o imaginário dos homens brasileiros que lotaram as salas de cinema em busca da mulher 
“devassa” vislumbrada na atriz.

A pornochanchada também pode ser vista como um fenômeno popular, que alimentou por 15 
anos a produção da Boca do lixo de São Paulo ao centrar sua temática na exploração erótica. Nela é 
perceptível a influência das comédias italianas da década de 1960. Ela pode ser considerada responsável 
por enfatizar o potencial sexual da mulher brasileira, considerado o contexto social da década de 70, 
contudo a conotação dada em seus filmes é agressiva e até mesmo, em alguns casos, ultrajante, retratando 
a fantasia masculina através do binômio desejo/sexo.

A produção cinematográfica dessa época trata a imagem feminina de forma vulgarizada, o que, 
segundo Gubernikoff (2009, on-line), é fruto de uma visão “inserida numa ideologia falocrática de 
dominação e violência”.

A mesma autora comenta que:

As primeiras atrizes da pornochanchada mal conseguem escapar do anonimato, com exceção 
de Helena Ramos, Vera Fischer e Aldine Muller. Mais tarde, encampadas pelo Sistema Globo 
de Televisão, passam, inicialmente, por um período de “purgação”, antes de ser definitivamente 
aceitas pela classe média brasileira, e convalidam a tradição de que a sexualidade feminina é 
trágica (GUBERNIKOFF, 2009, on-line).

Vale ainda mencionar o caso de Dona Flor e seus dois maridos (1976), de Bruno Barreto, filme 
de maior sucesso do cinema brasileiro até 2010, sendo assistido por mais de 10 milhões de espectadores, 
com apelo erótico inspirado na obra de Jorge Amado.

Quanto ao feminino, no Brasil dos anos 70 e 80, geralmente ele era representado em papéis 
secundários, muitas vezes recebendo um tratamento de coisificação. Nesse período foram lançados 
filmes como A hora da Estrela (1985) de Suzana Amaral, Vera (1986) de Sérgio Toledo, e Romance da 
Empregada, de Bruno Barreto (1988). Embora a mulher assumindo uma postura central e mais detentora 
de suas vontades, sempre estava à mercê do resgate por um homem para uma vida mais feliz e digna. 

A exceção está presente no filme Feminino Plural (1983) de Vera Figueiredo, no qual as mulheres 
zombam dos representantes do poder: político, religioso e militar. São mulheres que ignoram as vozes 
dos homens. Feminino Plural apresenta noções próprias de sua época (ditadura militar), mas presente em 
uma linguagem com fortes apelos simbólicos, nos quais os mitos femininos são desconstruídos.

Após o golpe sofrido no início da década de 1990, a produção cinematográfica brasileira faz 
sua “retomada” em 1994, com o filme Carlota Joaquina, princesa do Brazil (dirigido, produzido e 
roteirizado por Carla Camurati), que retrata um personagem histórico, até então, ignorado pela narrativa 
literária e audiovisual brasileira. Nessa fase, a mulher aparece numa perspectiva mais humana e menos 
estereotipada. A inteligência de Carlota Joaquina que a faz, segundo o filme, dirigir tanto Portugal quanto 
sua colônia, numa clara demonstração de autoridade superior a do marido, uma fez que ela, inclusive 
planeja estratégias de guerra. No filme, é ela, e não o regente, a protagonista de episódios importantes 
na história do Brasil. 

O filme é uma aula de “Brasil”, inclusive no panorama político como de costumes instaurados na 
sociedade brasileira. Percebe-se que Carlota é uma mulher intensa que, por força de seu comportamento 
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desregrado (que se fosse personificado por homem seria socialmente aceito) que em sua personalidade 
feminina só as desqualificavam socialmente à sua época. O humor como a figura de Carlota é retratada 
no filme despertou a simpatia do público que, dadas a devidas proporções, não colocaram em evidência 
quebra de costumes patriarcais ainda existentes na sociedade brasileira nos anos 90. Foi o filme que, 
sem dúvida, deu um passo importante para evolução mais condizente e justa para a figura feminina no 
cinema brasileiro.

Dois anos depois, em 1996, surge outro grande sucesso de bilheteria, também conquistado por uma 
diretora: Sandra Werneck: Pequeno dicionário amoroso. Este filme dispensa aos personagens masculinos 
e femininos um tratamento de “igualdade”, ao abordar as vicissitudes e melindres das relações amorosas. 
Na narrativa, as personagens femininas, Luiza e Marta, são mostradas como mulheres independentes e 
inteligentes, que tem total domínio sobre suas vidas. Ainda que em busca de um amor que as complete 
(o homem). A grande novidade é que o homem também aparece na mesma procura no filme, uma a 
exemplo de avanço no trato das relações amorosas.

No ano 2000, Andrucha Waddington realiza um filme baseado em fatos reais, Eu, tu, eles, uma 
produção brasileira de qualidade. O filme se passa no sertão nordestino e conta a história de uma mulher 
simples, Darlene (interpretada por Regina Casé). Ela casa com três homens vivendo com eles sob o 
mesmo teto. Nesse filme a mulher não é tratada como se fosse imoral, devassa ou interesseira, mas como 
um ser humano, que ama intensamente, apesar da aridez e das carências de seu meio. Assim, o que a 
protagonista busca é ser feliz, suprindo, na medida do possível, suas necessidades e as necessidades 
daqueles que ama e completam sua vida. 

Hodiernamente, já é possível conjeturar um cinema brasileiro mais crítico, mais aberto, menos 
formal e menos engessado. O cinema nacional já tem características próprias, conquistou o público 
brasileiro e já ostenta recordes de bilheterias em algumas produções. Citando uma produção recente, que 
também traz a mulher e sua liberdade (profissional e sexual) como tema, o filme De Pernas pro Ar (2010) 
e sua continuação (2012) demonstram não apenas a viabilidade de abordar temas antes considerados 
tabu, como as fantasias sexuais, mas principalmente a boa aceitação do público e o aprimoramento 
na produção. O humor é mote principal para retratar a realidade do empoderamento feminino, que 
gradativamente vem sendo posto em evidencia no cinema brasileiro sem grandes choques sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maneira como o cinema nacional vem trabalhando ultimamente, em especial como vem 

representando a figura feminina nesse meio evidencia o surgimento de tendências que se consolidarão 
em um futuro próximo. No entanto, as mensagens sublimares e subterfúgios como humor, transgressão 
para retratar comportamentos “inovadores”, são perceptíveis pela análise do discurso que, por sua vez 
constitui ciência que visa analisar a estrutura de uma obra e, a partir disto, compreender as construções 
ideológicas presentes. Nesse sentido, reitera-se que o cinema, assim como a grande mídia, ainda que 
mostrem as evoluções da vida em sociedade, nesse caso uma representação mais “digna” da mulher, 
evitam romper drasticamente com estruturas. Obviamente por influências mercadológicas.

Mas, é incontestável que a representatividade social da mulher no cinema avançou e, ainda que 
não evidenciado tão dignamente como poderia ser, o cinema retrata esse avanço. Em uma sociedade 
em que os direitos femininos são constantemente ultrajados, a mídia e o cinema exercem um papel 
importante nesse sentido. 

O cinema também assume a função de “revelador” de situações desumanas no que tange a figura 
feminina em produções com Anjos do Sol (2006) de Rudi Lagemann, filme brasileiro que trata sobre a 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes; Baixio das Bestas (2006) de Cláudio Assis, que 
reflete sobre a condição da mulher desprotegida, abordando temas dramáticos como a prostituição ilegal 
e a exploração sexual de menores; bem como Sonhos Roubados (2010), dirigido por Sandra Werneck e 
que retrata a vida nas favelas brasileiras sob o ponto de vista feminino. Em um país em que as mulheres 
enfrentam os contextos apresentados nesses filmes, mostrar o empoderamento e as conquistas sociais 
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femininas constitui progresso e necessidade.
Há que se enfatizar que, não foi apenas na fase de retomada do cinema nacional que se produziram 

filmes que abordassem a mulher numa perspectiva mais humana e menos estereotipada. Todavia, 
inegavelmente com a retomada essas produções se intensificaram. O espaço conquistado por esse tipo 
de produção não dá margem para retrocessos.

Outro fato relevante a ser mencionado é que, talvez não seja adequado tentar criar uma 
classificação para o cinema feito de/para mulheres no Brasil. Principalmente porque o que a mulher mais 
almeja não é um tratamento diferenciado, mas sim oportunidades e tratamento igual. Evidentemente a 
mudança no papel social da mulher trouxe uma gama de argumentos narrativos claramente relacionados 
ao universo feminino atual. Filmes que mesclam dados não-ficcionais e ficção, que apresentam a mulher 
como foco da narrativa, dando espaço para interpretarem, do seu ponto de vista, os hiatos existentes 
na História sobre sua participação na construção social, cultural e política do país e em caráter mais 
intimista também, na vida privada constituem, enfim, uma realidade. 

A representação social da mulher no cinema evolui de forma menos estereotipada e mais humana 
e, gradativamente mais condizente com a realidade da mulher brasileira, todavia sem pé de igualdade 
com a figura masculina, o que constitui um desejo feminino também e, principalmente, no panorama 
“vida real”. 
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