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Resumo 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre as discussões em torno da teoria feminista 

no cinema, voltando o olhar para o contexto de dois países latino americanos: Brasil e 

México. Buscamos pensar sobre a produção de cineastas mulheres nas realidades de 

produção cinematográfica destes dois centros de produção, tendo como foco a produção 

contemporânea. Partimos do seguinte questionamento: Como a representação de 

temáticas consideradas mais delicadas pela sociedade são tratadas sob a direção 

feminina no cinema contemporâneo? Como ponto de partida analisamos as obras da 

cineasta brasileira Lúcia Murat e da mexicana María Novaro, e suas abordagens sobre a 

mulher, seus anseios e angústias. 

 

Palavras-chave: Feminismo; Cinema latino-americano; Estudos de Gênero. 

 

Configurações da teoria feminista no cinema 

A questão da representação da mulher é central para o feminismo desde os 

primórdios do movimento, seja em relação à representação na política, na luta pelo 

direito ao voto, ou quando se discute sobre qual formato de representação é ideal. No 

cinema, o movimento não é diferente, as discussões em torno da representação das 

imagens da mulher é alvo de muitas investigações. Nos estudos sobre a representação da 

mulher no cinema que partem de uma perspectiva crítica de gênero, as análises 

apresentam frequentemente um caráter de busca por uma hermenêutica do feminino em 

cena, discutindo sobre quais espaços a mulher ocupa na narrativa, no roteiro ou quais 

estereótipos são recorrentes nessas representações. Esses olhares contribuem para a 

reflexão sobre os papeis recorrentes que as mulheres desempenham na indústria 

cinematográfica.  

Sobretudo o cinema clássico é marcado pela exploração da imagem da mulher 

do ponto de vista machista, e esta constatação faz parte de muitos estudos da teoria 

feminista do cinema. Entendemos que este é um paradigma que ainda coexiste em 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia da UFRN, email: 

dayanasoliveiras@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho, professora do Departamento de Artes da UFRN, email: mhcosta@ufrnet.br  
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determinados gêneros, mas que tem sido questionado pelas próprias profissionais do 

cinema. Cada vez mais, temos registros de protestos contra essas representações e as 

desigualdades do mercado. Um exemplo recente é o da atriz Patricia Arquette, 

ganhadora do prêmio de melhor atriz coadjuvante do Oscar 2015, que usou o discurso 

de agradecimento para pedir igualdade de gênero. “Essa é a hora de ter salários e 

direitos igualitários para todas as mulheres dos Estados Unidos”.  

Neste estudo, nosso interesse segue outra perspectiva. Procuramos analisar aqui 

produções que vão na contramão destas representações e buscam uma linguagem que as 

aproxima da visão feminista, em seu princípio de reconhecer a força e potencialidade 

das mulheres sob uma perspectiva mais autônoma. Nos debruçamos sobre a teoria do 

feminismo e suas vinculações com o cinema, mais especificamente sobre o cinema 

contemporâneo produzido em dois países da América Latina. Nossa reflexão é guiada 

pela inquietação sobre a reduzida produção de obras cinematográficas sob a direção de 

mulheres, com a perspectiva de avançar a análise sobre a abordagem de temáticas 

consideradas delicadas pela sociedade através da narrativa cinematográfica. Tomamos 

como ponto de partida as obras da cineasta brasileira Lúcia Murat e da mexicana María 

Novaro.  

Importante destacar que esta análise faz parte de uma pesquisa de doutorado que 

tem como objeto o cinema produzido na América Latina sob a ótica feminina. Neste 

artigo nos detemos à produção de cineastas do Brasil e do México, primeiro pelo fato de 

serem os maiores produtores neste mercado cinematográfico4, segundo, por uma 

questão de limitação de espaço, e por último, pelo fato de caminharmos ainda em uma 

fase inicial da pesquisa.  

Nas muitas definições do movimento feminista lembramos as palavras de 

Francesca Gargallo (2006), para quem o feminismo “é uma corrente política da 

modernidade que tem cruzado a história contemporânea desde a Revolução Francesa até 

os nossos dias, e ainda têm antecedentes que podem ser rastreados nos escritos da Idade 

Média e no Renascimento”5.  Com sua característica de ser plural (Stam, 2003), a teoria 

                                                
4 De acordo com o Anuário Estatístico do Cinema Mexicano, o México se localiza dentro dos 20 países 

com maior produção no mundo e um dos de maior produção na Iberoamérica. Mais de 70% dos filmes 
realizados no México são apoiados por diversos instrumentos do Estado, que equivalem anualmente a 

mais de 800 milhões de pesos (cerca de 50 milhões de dólares). 
5 Tradução da autora. Texto original: “El feminismo es una corriente política de la modernidad que ha 

cruzado la historia contemporánea desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, aunque tiene 

antecedentes que pueden rastrearse en los escritos de la Edad Media y el Renacimiento”. (GARGALLO, 

2006, p.12) 
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feminista é marcada por ondas de ativismo, a primeira com a luta pelo sufrágio 

universal, a segunda com os movimentos políticos liberacionistas, a partir dos anos 

1960.  

Outros teóricos reconhecem uma terceira onda, que representa o movimento na 

contemporaneidade, é o caso de Michelle Perrot (2008), que destaca a sucessão de 

ondas pelas quais o feminismo age, primeiro com a luta pela igualdade dos sexos, no 

século XIX, depois com a luta pela liberação das mulheres, mais especificamente após 

1970, quando “as mulheres redescobrem seu corpo, seu sexo, o prazer, a amizade e o 

amor entre as mulheres, a fraternidade, a homossexualidade” (p.158). Nesta segunda 

onda, as reivindicações eram pautadas por direitos diversos, como o direito ao saber, 

não somente à educação, mas à instrução; o direito ao trabalho, a obtenção dos direitos 

civis e os direitos políticos. Como se percebe, inúmeras batalhas foram travadas contra 

o estado e às convenções sociais, que viam no projeto feminista uma ameaça à ordem e 

à moral. Para completar, em uma terceira onda, o feminismo contemporâneo luta pela 

reivindicação e conquista dos direitos do corpo. Lipovestsky aponta o estado atual o 

qual se encontra o movimento.  

Nos anos 60-70, o feminismo se empenhava em emancipar a 

sexualidade das normas morais, em fazer regredir a influência do 
social sobre a vida privada; em nossos dias, ao contrário, o feminismo 

reivindica cada vez mais o controle público sobre a vida privada: leis 

sobre o assédio sexual, códigos de comportamento e de linguagem 
corretos, exigências de proibição da pornografia, todas orientações 

intervencionistas que são frequentemente denunciadas como um novo 

terrorismo intelectual e moral a ameaçar a ordem liberal de nossas 

sociedades (LIPOVESTSKY, 2000, p.76).  

 

De forma crítica, ele denuncia o que chama de neofeminismo, um novo estágio 

do movimento que busca um enquadramento total dos indivíduos pelas normas públicas 

afirmando que “tudo é político”. O que nos faz lembrar do radicalismo com que 

algumas feministas chegam a ser chamadas de forma hostil de feminazis6.  

Considerando que o cinema é uma arte que se expressa pela representação 

realista, entendemos como Rossini (2007), que o cinema é considerado um meio 

produtor de discursos que produzem efeitos sobre o social, daí a importância do 

desenvolvimento da teoria feminista do cinema, em meados dos anos 1970. A teoria 

                                                
6 O termo é uma junção dos substantivos "Feminismo" e "nazismo", usado pejorativamente para 

descrever pessoas vistas como extremas ou radicais, e utilizam o movimento feminista pela superioridade 

do sexo feminino. O uso mais antigo conhecido da palavra data de 1989 e foi popularizado pelo talk-show 

de rádio do conservador Rush Limbaugh no início de 1990. 
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feminista do cinema se guia pelas primeiras expressões de teóricas que criticavam a 

atuação do patriarcado sobre as mulheres, retirando suas liberdades e moldando suas 

formas de agir e se portar na sociedade. De acordo com Stam (2003) textos 

“protofeministas” como A room of one´s own, de Virgínia Wolf, e O segundo sexo, de 

Simone de Beauvoir” foram tomados como base para a formulação do feminismo 

cinematográfico. Além destas autoras mais conhecidas, outras teóricas foram 

responsáveis pela disseminação das bases do pensamento feminista no século XX, 

deixando sua marca como questionadoras do comportamento e políticas vigentes sobre 

a mulher. Nomes como Betty Friedan, com o seu The feminine mystique (1963), Nancy 

Chodorow, Sandra Gilbert, Susan Gubar, Adriene Rich, Audre Lorde, Kate Millet, 

Hélène Cixous e Luce Iragaray, são referências importantes nessas primeiras discussões. 

Stam (2003) situa as primeiras manifestações da onda feminista nos estudos de 

cinema no surgimento dos festivais de cinema de mulheres, em 1972, em Nova York e 

Edimburgo. Nessas discussões feministas sobre a representação cinematográfica, a 

Teoria Feminista do Cinema busca denunciar e conscientizar sobre a utilização da 

imagem da mulher como sumariamente negativa, em que os papéis representados pelas 

mulheres eram em sua maioria carregados de estereótipos e também sexualizados de 

forma exagerada, ou por outro lado, castradores. 

É importante lembrarmos a conjuntura em que o feminismo teve forte 

desenvolvimento, durante a tumultuada década de 1960, na qual foram provocados 

muitos desafios à organização social do mundo pós-guerra e às ideias que a 

sustentavam. Nas palavras de Gargallo (2006) “o movimento feminista ressurgiu com 

um novo impulso definindo-se como um movimento de liberação das mulheres, 

hasteando a bandeira de luta pelo direito das mulheres serem elas mesmas”.  

Na década de 1970, os olhares de uma perspectiva teórica mais crítica podem ser 

estudados a partir dos escritos de Laura Mulvey, Tereza de Lauretis, Pam Cook, Mary 

Ann Doane, Rosalind Coward Mentre, Anneke Smelik e muitas outras. Estas teóricas 

começaram a integrar perspectivas baseadas na teoria crítica, baseando-se na 

psicanálise, na semiótica e no marxismo. Assim, de acordo com Stam (2003), essas 

autoras criticaram o essencialismo exagerado do primeiro feminismo, deslocando o foco 

da identidade sexual biológica, vista como amarrada a “natureza”, para o “gênero”, 

entendido como um construto social conformado pela contingência cultural e histórica, 

variável e, portanto, passível de reconstrução. 
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Neste contexto a contribuição de Molly Haskel, com a publicação de Form 

reverence to rape: The Treatment of Women in the Movies, em 1974, denuncia o olhar 

feminista ao rejeitar o suposto progresso das mulheres no cinema. “Haskel criticava 

tanto os filmes reacionários antifeministas hollywoodianos como falocêntricos filmes de 

arte europeus, embora reconhecesse o “woman´s picture” por dar voz as mulheres 

sofrendo sob o regime patriarcal” (Stam, 2003, p.194). 

Mesmo com o grande avanço da emancipação feminina, nos anos de 1960, as 

mulheres do cinema ainda ficavam restritas a representações baseadas em estereótipos, 

escondendo-se atrás de um romantismo exagerado e sem nenhuma indicação sobre o 

modo real de vida delas. 

Simplesmente ignorava-se o feminismo no cinema. Quando se 
permitia a uma mulher atuar num papel central, como em Looking for 

Mr. Goodbar (1977), sua ideologia era truncada, já que toda a mulher 

que ousasse se emancipar, no final acabava mal. As atrizes e suas 
personagens, sempre trabalhando com arquétipos de vamps ou mães, 

sempre são vítimas de si mesmas ou de contingências externas 

(GUBERNIKOFF, 2016, p.69). 
 

As ideias da teórica britânica Laura Mulvey (1983) foram por muito tempo 

aceitas para uma explicação psicanalítica da representação da mulher no cinema. 

Mulvey utilizou-se da teoria Lacaniana, estabelecendo o que seria o mecanismo de 

prazer e plenitude do cinema narrativo de ficção e propôs a ruptura desse mecanismo, a 

destruição dessa forma de prazer e a produção de uma "nova linguagem do desejo". 

Para ela, o cinema satisfaz uma necessidade primordial de prazer visual, mas também 

vai um pouco além, desenvolvendo a escopofilia em seu aspecto narcisista.  

Nessa perspectiva, ela demarca um binarismo nas posições masculina e feminina 

fazendo uma divisão heterossexista claramente demarcadas na análise da imagem e do 

olhar no cinema, onde o homem é o olhar (ativo); a mulher, a imagem (passivo). 

 “O olhar masculino determinante projeta sua fantasia na figura 
feminina, estilizada de acordo com essa fantasia. Em seu papel 

tradicional exibicionista, as mulheres são simultaneamente olhadas e 

exibidas, tendo sua aparência codificada no sentido de emitir um 
impacto erótico e visual de forma a que se possa dizer que conota a 

sua condição de para-ser-olhada”. (MULVEY, 1983, p.444) 

 

Posteriormente muitos dos pontos defendidos por Mulvey, como sendo 

portadores de uma visão machista predominante no cinema clássico de Hollywood 

foram desestruturados. O que não diminui a importância de seus apontamentos críticos 

na teoria feminista do cinema. 
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No cinema contemporâneo mundial alguns exemplos podem ilustrar o quadro 

que se forma a partir dos anos 1990, tanto do cinema independente como do comercial, 

com filmes que imprimem traços feministas à representação e imagens femininas 

contestadoras, como Thelma and Louise, de Ridley Scott (1991), Tomates Verdes 

Fritos, de John Avnet (Fried Green Tomates - 1991), Conduzindo Miss Daisy, de Bruce 

Beresford (Driving Miss Daisy - 1989), The Governess, de Sandra Goldbacher (1997), 

Orlando, a Mulher Imortal (1992) e The Tango Lesson (1997), ambos de Sally Potter. 

No campo de estudo do feminismo no cinema muitas pesquisas têm sido 

empreendidas e ainda revelam uma necessidade de maiores reflexões sobre as recentes 

produções, os desafios e até sobre um novo olhar e forma de produção que não tenha 

somente como base as cinematografias clássicas e contemporâneas, mas que proponha 

um novo paradigma. Com relação ao olhar contemporâneo sobre a atuação das mulheres 

no cinema, principalmente atrás das câmeras, Gubernikoff destaca a intenção de uma 

produção cinematográfica marcada pela direção feminina.  

A atuação de mulheres no cinema não chega a construir uma nova 

linguagem, mas desperta a atenção para novas ideologias inerentes à 

imagem. O que se propõe é um cinema de vanguarda, mas que não 

rompa com o processo de identificação que o cinema tradicional 
oferece. E, através de um produto artístico, dar oportunidade à 

manifestação de certas qualidades e inquietações femininas, até então 

despercebidas pela sociedade (GUBERNIKOFF, 2016, p.36). 

 

O movimento feminista busca visibilidade e reconhecimento desde o começo de 

suas ações, com os movimentos de mulheres em diferentes eixos, político e cidadão, e 

no contexto da contemporaneidade busca mais espaço no cinema. Atribuímos esse fato 

a uma nova configuração do papel da mulher, muito embora neste contexto atual a 

participação das mulheres na sociedade, na ocupação de cargos públicos na política, no 

mercado de trabalho, na indústria do entretenimento entre outros espaços, é ainda 

considerada desigual se comparada a dos homens. Neste contexto, é importante 

voltarmos nosso olhar à produção e representação do cinema latino americano e suas 

convergências com o movimento feminista.  

Feminismo e cinema contemporâneo do Brasil e do México 

Em seu livro Breve História do Feminismo no Brasil, Telles (1993) faz um 

histórico detalhado sobre as etapas em cada fase da história do Brasil e mostra como o 

movimento avançou em determinados períodos e recuou em outros, como foi o caso dos 

períodos de ditaduras, quando o movimento feminino perdeu muita força. Desde a 
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década de 1960, o movimento lutou por questões em que havia necessidade de mudança 

e atualmente a luta permanece por questões como a proteção à mulher contra a violência 

doméstica, o acesso à saúde preventiva, a equiparação salarial, entre tantos outros 

problemas que a mulher enfrenta.Segundo Ana Lau (2002) a história do movimento 

feminista no México, pode ser dividida em três etapas ao longo de pouco mais de 10 

anos: a primeira de 1970-1982, voltada à "organização, criação e luta." Durante os anos 

1980, uma segunda fase, de "estagnação e desapego", com confronto entre membros da 

classe média e as mulheres urbanas e setores sindicais. E a terceira e última nos anos 

1990, de "alianças e conversões" tem sido a década da política e da busca da 

democratização. 

Ana Lau (2002) aponta uma variedade de grupos e coletivos de mulheres do 

movimento feminista mexicano, que atuavam em diferentes meios. Na área do cinema, 

entre o final dos anos 1970 até 1984, foi fundado por grupo de mulheres cineastas 

intimamente ligado ao feminismo, o Colectivo Cine Mujer, que levou para a tela 

questões como o trabalho doméstico, o estupro, o aborto e prostituição.  

 No Brasil da década de 1960, cineclubes, revistas especializadas, festivais de 

amadores e os primeiros cursos de cinema na UFF, UnB e USP estimularam a produção 

de curtas metragens e possibilitaram a estreia de algumas diretoras. A década de 1970 é 

onde se registram mais filmes dirigidos por mulheres, provavelmente em consequência 

da decisão da ONU de promover a Conferência do Ano Internacional da Mulher, 

realizada no México em 1975. 

Analisando dados mais recentes, percebemos ainda uma produção incipiente 

quando se trata da presença da mulher atrás das câmeras, principalmente no Brasil. De 

acordo com a pesquisa A Cara do Cinema Nacional: gênero e cor dos atores, diretores 

e roteiristas dos filmes brasileiros (2002-2012), realizada pela Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, no Brasil cineastas do gênero masculino representam 86,3% 

enquanto cineastas mulheres somam apenas 13,7%, e, ainda que haja uma presença 

feminina nas telas de cinema, elas estão mormente em uma posição de objetos de 

representação e ocupam lugar minoritário na construção dessas representações.  

No México, a produção de filmes com mulheres na direção tem aumentado de 

acordo com estatísticas do Instituto Mexicano de Cinematografia - IMCINE7. Em 2015 

foram produzidos 140 filmes, deste total a quantidade de filmes produzidos por 

                                                
7 Dados disponíveis no site oficial do IMCINE: http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/anuario-

estadistico  

http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/anuario-estadistico
http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/anuario-estadistico
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mulheres representa 25%, cinco pontos percentuais a mais que em 2014 e o maior já 

registrado. Em relação à produção de filmes em geral, o México tem mantido um 

crescimento constante há vários anos. A quantidade de produções em 2015, que incluem 

filmes de ficção, animação e documentários, é considerada a mais alta cifra do cinema 

mexicano na história, superando as 135 produções registradas em 1958 e 130, que 

foram feitas em 2014. 

Remetendo aos argumentos de Foster (2006) sobre a configuração e princípios 

fundamentais de um projeto feminista no cinema, devemos perceber o filme como uma 

produção cultural que coloca em primeiro plano a história ou histórias de vida de 

mulheres. Outro aspecto é que para ser feminista, a história não precisa ser, 

necessariamente, contada por uma mulher. Mas para serem consideradas como 

produções feministas, é preciso que haja mulheres envolvidas em todos os níveis, no 

projeto de produção, na direção, no roteiro e, acima de tudo, no elenco, inclusive pode 

haver homens envolvidos, até mesmo desempenhando papéis importantes, mas a equipe 

de produção tem que ser, prioritariamente, de mulheres. 

O cinema feminista, como todo cinema subalterno – assim como toda 
produção subalterna – tem que romper com as convenções narrativas 

do discurso masculinista. Contar as histórias de outra maneira, resistir 

abertamente às expectativas da novela comercial, procurar o “outro 

lado” do tecido narrativo, fazer tropos pouco imagináveis das 
fórmulas milenares, não contar o que se espera contar e contar o que 

se espera não contar, escandalizar, perturbar, incomodar, 

descentralizar e inverter esquemas, são todos recursos na dinâmica 
discursiva de um ponto de vista feminista. Isso e muito mais. 

(FOSTER, 2006, p.3) 

 

Em sua análise sobre a representação da mulher no cinema, Foster (2006) remete 

às obras das diretoras María Novaro e María Luisa Bemberg para indicar a 

independência traçada na postura da mulher feminista do cinema ou da mulher do 

cinema feminista. 

A presença da mulher no cinema latino-americano corresponde a uma 

mulher que não é de ninguém, que tem superado, de diferentes graus e 

formas, a dependência numa indústria que tem sido, também em sua 

curta história, inapelavelmente masculina e masculinista. (FOSTER, 
2006, p.2) 

  

 A produção de diretoras no cinema latino americano mesmo ainda pouco 

expressiva, tem alcançado frutos e repercussão internacional. No cenário brasileiro 

destacamos cineastas jovens e mais experientes como Anna Muylaert, Tatá Amaral, 

Lais Bodansky e Lúcia Murat, nesta última centramos nosso olhar nesse trabalho. 
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Encontramos nas obras destas cineastas uma abordagem em sintonia com as discussões 

atuais, seja sobre as questões sociais, seja sobre os conflitos que envolvem o universo 

feminino, a partir de um olhar feminino, e podemos dizer que sem necessariamente estar 

comprometido politicamente com diretrizes do movimento feminista. Como lembra 

Gubernikoff (2016) essas diretoras buscam uma produção comprometida com a imagem 

da mulher ao dar visibilidade à temáticas pouco discutidas pela opinião pública. 

“O cinema de mulheres deve liberar visualmente a imagem da mulher 
e propor temas muitas vezes combatidos pela opinião pública, como a 

questão do aborto, da violência contra a mulher, dos conflitos e 

tensões sociais expressos através da família ou do trabalho e dos 
desencontros amorosos – temas esses não facilmente justificáveis em 

uma sociedade onde predomina a hipocrisia”. (GUBERNIKOFF, 2016, 

p.36) 

 

Além disso, a linguagem que se propõe no cinema produzido por mulheres é 

uma característica que demonstra uma marcação de estilo e identidade. Como defende 

Milán (1999) há uma tendência que reconhece nos filmes feitos por mulheres uma 

variedade de estilos que se formam, sem propor uma ruptura completa com os 

procedimentos do cinema clássico e que se concentra no momento da recepção e na 

capacidade do público para interpretar o texto de diferentes formas, consideradas 

substanciais no desenvolvimento de estratégias de filmes feministas.8 

No cinema brasileiro e no mexicano poucas cineastas têm sido reconhecidas 

atualmente pelo seu estilo e narrativas dentro de uma perspectiva feminista. Não 

somente pelo fato de estar à frente de uma produção ou centralizar a temática em 

questões do universo feminino, na obra destas cineastas é possível destacar uma 

autonomia e estratégia de estilo, que podemos dizer é diferente do cinema de autor. Na 

obra de María Novaro a presença de personagens fortes e independentes ou em busca de 

autonomia afirmativos de seu estilo cinematográfico e seu olhar comprometido com 

histórias que refletem suas vivencias e o seu entorno. Na mesma perspectiva Lúcia 

Murat se vale da reflexividade para escrever roteiros e transmitir sensibilidade das 

angústias pertencentes à condição feminina.  

María Novaro: independência e feminismo no cinema mexicano 

                                                
8 Tradução nossa. Texto original: “Otra tendencia reconoce dentro del cine hecho por mujeres una 

diversidad de estilos y acentos que van conformando, sin proponerse una ruptura total con los 

procedimientos del cine clásico, la realización de un cine que hace funcionar de manera distinta la 

representación. Esta tendencia se enfoca en el momento de la recepción y la capacidad de la audiencia 

para dar diversas lecturas del texto, considerado como algo sustancial en la elaboración de las estrategias 

cinematográficas feministas”. (MILÁN, Márgara. 1999, p.48) 
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María Novaro é uma das diretoras mais atuantes do cinema mexicano e 

reconhecida entre as diretoras feministas da América Latina. Novaro tem em sua obra 

exemplos que podemos situar nesta categoria de filme com personagens femininos 

característicos de uma configuração feminista: Lola (1989), Danzón (1991), El jardín de 

Edén (1994), Sin dejar huella (2000) e Las buenas hierbas (2010). Para Foster (2006), 

Novaro produz o cinema mais feminista do continente, sem esquecer a argentina María 

Luisa Bemberg (1922-1995). 

María Luisa Novaro nasceu em 1951, na Cidade de México, e dirigiu até o 

momento 19 filmes de sua autoria, incluindo curtas e longa-metragens. Também tem 

atuado como produtora de vários filmes próprios e de outros diretores, o que a faz uma 

diretora experiente e respeitada na indústria do cinema mexicano, que ainda apresenta 

um espaço resumido quanto à presença feminina na direção cinematográfica.  

Em seus filmes Novaro busca representar, mulheres com caráter popular, como 

ela mesmo afirma em entrevista9, com narrativas simples, mas universais, para falar de 

histórias que fazem parte do cotidiano das pessoas, valorizando a representatividade 

narrativa das paisagens urbanas, o contexto e a identidade mexicana. 

Em cada obra de Novaro podemos analisar os aspectos que a aproximam de uma 

poética do feminismo, não só pelas narrativas protagonizadas por mulheres e muito pela 

caracterização dessas personagens. Em seus filmes as mulheres são jovens e trabalham, 

têm filhos e não têm um parceiro, são divorciadas ou mães individuais. Mulheres para 

quem a maternidade é uma condição que define a necessidade do trabalho. São 

independentes e não demonstram preocupações religiosas, o que podemos caracterizar 

como um cinema de rupturas e marcado por grande sensibilidade. 

A forma com que o corpo feminino é mostrado na obra de Novaro também 

evidencia suas escolhas e estilo. Em Lola temos uma mulher naturalmente sensual, com 

uma força vital que conquista os que estão ao seu lado. Em Danzón, a sensualidade da 

personagem Julia é mais valorizada, sobretudo aliada ao universo da dança. Sobre a 

representação do corpo feminino Maricruz Ricalde (2016) atenta para o fato da diretora 

buscar planos mais abertos e não fragmentar o corpo de suas personagens. Como é o 

caso da personagem principal de Lola "em sua simbiose com as ruínas dos edifícios da 

metrópole afetada pelo grande terremoto ou a da mãe que carrega a filha pequena pelas 

ruas da cidade". 

                                                
9 Entrevista disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EElQTNM8-N8 
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Em relação à sexualidade, percebemos em seus filmes poucas cenas de sexo ou 

cenas erotizadas. Em Danzón, o relacionameto de Julia e Ruben avança para relações 

sexuais que ficam no imaginário do espectador, nas imagens do encontro amoroso que 

se realiza em um barco, após a entrada dos dois no barco, a imagem do barco e das 

ondas balançando aludem ao ato sexual entre o casal. Outro exemplo no mesmo filme é 

a cena em um idoso aparece sem roupa na praia, em uma situação que podemos dizer 

desnuda também de erotismo, já que o idoso e a situação em si tornam a cena mais 

cômica do que erótica ou sexualizada. Em Lola também são poucas as cenas e 

sequências nas quais aparecem um apelo sexual ou erotizado. Uma escolha da diretora 

em tratar de questões íntimas de forma sensível e valendo-se dos recursos da linguagem 

cinematográfica de uma forma não tão explícita, como por exemplo, se utilizar do plano 

aberto e um distanciamento da câmera na cena em que Lola tem relações com um 

desconhecido no interior de um carro. 

Outro aspecto que podemos destacar é a afetividade nas obras de Novaro, 

marcadas pela presença de outras mulheres, amigas, companherismo também em 

personagens homossexuais, como é o caso de Suzy, em Danzón, que ajuda Julia na sua 

jornada em busca do ex-companheiro.  Em Lola essa afetividade é também mostrada na 

relação da protagonista com a filha, e também na carência. Lola se vê sozinha em 

relação à família, à mãe e o companheiro que a deixa para seguir a carreira de cantor, o 

que contribui para uma crise existêncial e uma tomada de posição baseada no fato de 

que a vida continua e a filha precisa da mãe.     

Ao analisar de forma breve esses dois filmes, percebemos a sensibilidade da 

direção de Novaro. Suas escolhas representativas se aproximam de um discurso 

feminista, principalmente na forma como delineia suas personagens no roteiro. Além 

disso, nesse aspecto de aproximação com o feminismo podemos entrever uma influência 

de sua vivência como participante do Coletivo Cine Mujer, e posteriormente como 

socióloga,  a motivação de fazer filmes como forma de pensar e mostrar os conflitos 

existentes na sociedade e de forma singela focalizar a mulher em suas temáticas. 

Lúcia Murat: reflexividade e feminismo  

A biografia da cineasta Lúcia Murat10 é marcada por muitas lutas. Iniciou sua 

militância política na universidade e foi uma das estudantes presas no Congresso da 

União Nacional dos Estudantes (UNE) em Ibiúna (SP). Entrou na clandestinidade, foi 

                                                
10 Informações disponíveis em: http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/lucia-murat/ 

Acesso em: 01 de jun. de 2017. 
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presa e intensamente torturada, com pau de arara, eletrochoques e espancamentos. Lúcia 

Murat ficou presa até 1974 e na década de 1980 passou a se dedicar ao cinema. Alguns 

dos seus filmes abordam a temática da ditadura militar, como Que bom te ver viva 

(1989) e A memória que me contam (2013). Em seu recente trabalho, o documentário 

Em três atos, lançado em 2015, Murat aborda temas como a velhice, a morte, as etapas 

de vida, divididos em três atos, com uma linguagem audiovisual que liga depoimentos, 

dança contemporânea e palavras, intercaladas por textos de Simone de Beauvoir. 

Comecemos nossa análise por essa narrativa.  

O ciclo da vida é a linha que liga as questões abordadas no filme e Murat 

imprime sua marca na utilização de uma linguagem que explora diferentes 

possibilidades, buscando também inspirações em outras manifestações artísticas, como 

a dança, o teatro e a literatura. Em três Atos pode ser visto como um filme ensaio, com 

depoimentos encenados com base na obra da escritora Simone de Beauvoir, 

principalmente os livros A Velhice e Uma Morte Muito Doce. As atrizes Andréa Beltrão 

e Nathalia Timberg interpretam as duas fases da vida escritora, como alter egos de 

Beauvoir nas fases da vida em que escreveu os livros que serviram como referência para 

o longa.  

A narrativa filmica, dividida em três atos: O corpo, A morte e a A despedida, é 

entremeada pela performance da bailarina Angel Vianna, de 85 anos, e Maria Alice 

Poppe, que foi sua aluna, aqui destacamos a interpretação sensível e forte das duas 

atrizes. O corpo é o ponto de partida do filme. Murat constrói assim uma narrativa 

repleta de subjetividades e memórias. As duas bailarinas dançam e se expressam na 

coreografia o desejo pela arte, a vontade de continuar dançando, principalmente em 

Angel Vianna para quem o palco vai se distanciando com o passar dos anos ao perceber 

pelo próprio corpo que os movimentos já não são os mesmos, e mesmo assim não se 

deve parar porque o amor pela arte é mais forte. 

Em um exercício de sensibilidade, Murat representa questões existencialistas 

presentes no pensamento de Beauvoir, através não só de suas palavras, mas também de 

uma interpretação intensa que contribui para uma inquietação do espectador. E a 

linguagem mais uma vez vai ser utilizada como ferramenta ao utilizar os relatos como 

se se confessasse com o espectador, olhando para a câmera e fazendo-o cúmplice de 

suas angústias. 
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A intertextualidade na obra é um aspecto que torna o filme relevante e atual. O 

lirismo presente nas apresentações das bailarinas, os conflitos relatados nos 

depoimentos narrados e os constrates que se evidenciam em cada ato levam o 

espectador a todo tempo se perguntar o que virá em seguida, e, o que exatamente Murat 

quer provocar?  

As escolhas sensíveis da direção apontam o olhar comprometido de Lúcia Murat 

na busca por uma linguagem e estilo que a aproximam de um discurso feminista, de 

uma tentativa de evidenciar os conflitos que cercam o universo feminino e que também 

são universais, sobretudo em relação à morte e a velhice. Podemos interpretar nessas 

escolhas, além da aproximação com um olhar feminista identitário, uma vontade 

afirmativa de mostrar que é possível realizar obras com um caráter mais intimista e 

também universal.  

A presença de alter egos nas personagens femininas e uma autoreflexividade em 

suas obras pode ser apontada como uma constante nas narrativas. Em Que bom te ver 

viva (1989), que reúne uma série de relatos de mulheres que foram torturadas durante a 

ditadura militar. Há um monólogo interpretado por Irene Ravache, que representa a 

própria Lúcia Murat e sua experiência na ditadura. No documentário, que mescla 

depoimentos e a dramatização personificada da cineasta faz uso da enunciação (Metz, 

1991), principalmente com o recurso de dirigir-se ao espectador, olhando para a câmera 

falando ao espectador. Esse aspecto nos remete ao aspecto político de um olhar 

feminista no filme. Trata-se de abordar a perspectiva feminina da tortura, as violências 

sexuais e psicológicas, e também o desabafo de alguém que passou por essa realidade e 

transporta-a para a tela do cinema.  

Em outra passagem do filme esse aspecto fica evidente, quando a personagem de 

Irene Ravache se questiona sobre a forma como ainda é marcada pelos fatos do passado 

de forma negativa. Na matéria jornalística que a remete à experiência da ditatura ela é 

identificada como a terrorista e o torturador é creditado como medico. Em outra 

passagem ela critica o fato de ser vista como mártir por ter sofrido tortura sexual e isso 

fica claro na sua fala: "Ninguém quer trepar com Mártir, com Ave Maria, quem quer 

trepar com Joana D'arc?". Nesse ponto também visualizamos a questão da sexualidade 

abordada de uma ponto de vista feminino em uma situação específica, mas que podemos 

analisar também como a vontade de questionar as noções patriarcais e mesmo os tabus 

que são criados pela sociedade relativos ao sexo.  
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O corpo mais uma vez aparece em nossas análises para evidenciar que há uma 

presença desta abordagem na obra das duas diretoras aqui focalizadas, e essas 

abordagens do corpo contribuem para uma leitura completamente diferente do padrão 

imposto pela indústria cinematográfica hegemônica.  

Outro ponto chave que aparece nos depoimentos é a maternidade e uma espécie 

de renascimento após a experiência da tortura. Cada mulher entrevistada no 

documentário defende sua ideia de fortlecimento mesmo quando acha que vai ser 

destruída; como no depoimento de Jessie Jane: "eles querem acabar comigo, porém 

nasce mais um", como diz Jessie Jane. Em outra passagem do filme há a semelhança no 

discurso das mulheres  em afirmar que a memória deve ser preservada. A própria 

cineasta comunga dessa noção de relembrar na representação para não reviver na 

realidade. A memória que ressaltam é a de luta por uma sociedade melhor, de sacrifícios 

que deixaram marcas, mas que a vida continua.  

Conclusão 

 

Neste breve panorama percebemos uma sintonia nos exemplos acima analisados 

na busca por possibilidades de linguagem, na exploração de recursos interpretativos, 

técnicos e conceituais. O trabalho das duas cineastas nos oferece uma visão 

comprometida com a imagem da mulher sob uma perspectiva crítica, que não é 

sexualizada, mas também não é assexuada, tem problemas, enfrenta conflitos, se 

aproxima de uma representação da realidade sócio-cultural no contexto latino-

americano e preserva sua identidade.  

Guiadas por concepções pessoais, politicas, ideológicas, o trabalho de Murat e 

de Novaro provocam pensar em que medida suas representações se relacionam com a 

teoria feminista, dentro do que concebemos como uma terceira onda do movimento. À 

guisa de conclusão, percebemos que a simbologia e escolhas de linguagem são também 

traços semelhantes em contextos diferentes, mas que se ligam nos propósitos de 

marcação de identidades que propõem. Desta forma nos atemos às vinculações 

relacionadas à representação do corpo, sexualidade e afetividade para compreender nas 

obras de Murat e Novaro aproximações do que relacionamos a uma poética do 

feminismo. No sentido de perceber em suas obras concepções sócio-culturais nos textos 

filmícos um discurso calcado em rupturas e quebra de padrões, além de uma busca 

autônoma e simbólica de colocar a mulher em primeiro plano, destacando suas 

subjetividas, conflitos, força e contradições. 
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Nosso olhar se ateve às duas cineastas representativas de um quadro em 

desenvolvimento os dois países, que ainda buscam espaço na indústria do cinema 

mundial. Por fim, entendemos que as diretoras de cinema em questão percebem a 

importância de continuar no embate de produzir cinema em seus paises, e de fazer com 

que as suas produções tenham sua marca, seja pelas narrativas, seja pelo estilo ou pelo 

que podemos entender como um viés feminista sem denotações politico-ideológicas 

marcadamente claras.  
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