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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Apresentação do livro “Gênero, corpo e sexualidades”, v. 2 
 

Beatriz MOLARI 

 

Enquanto área de conhecimento interdisciplinar, os Estudos de Gênero 

se dedicam a investigar as relações estabelecidas a partir das construções de 

gênero em uma sociedade. Coerente com a proposta, as pesquisas localizadas 

neste campo de estudos mobilizam o gênero como categoria de análise, haja 

vista que constitui as relações sociais baseadas nas diferenças entre os sexos. 

A compreensão do gênero como um produto social permite investigar as 

expressões de poder em uma sociedade considerando os distintos eixos de 

opressão que geram desigualdades. 

Nos últimos anos, os Estudos de Gênero tornaram-se alvos de ataques 

de uma ala conservadora da população brasileira, que – muitas vezes 

propositalmente – compartilha discursos equivocados sobre este campo de 

pesquisa. O resultado disto é a desinformação e a propagação de discursos de 

ódio contra pesquisadoras e pesquisadores. Neste cenário, pesquisas como as 

reunidas neste livro propõem o debate científico e ético de questões imagéticas 

correlatas às relações de gênero; reflexões sobre o corpo e sexualidades. 

No capítulo “O corpo-sujeito homossexual: contradições discursivas 

entre o silenciamento e a resistência em materialidades fílmicas”, o autor e 

a autora mobilizam os conceitos de ideologia e aparelhos ideológicos de Louis 

Althusser, bem como as contribuições de Michel Foucault para analisar os 

discursos sobre homossexualidade nas produções cinematográficas Eu Sou 

Michael e Orações para Bobby. 

No capítulo “O aborto existe: análise do aborto na série Segunda 

Chamada”, a autora analisa a representação da pauta do aborto na série 

televisiva mencionada. Em um contexto de seguidos retrocessos sobre a 

descriminalização e legalização do aborto no Brasil, o estudo salienta a 

complexidade do tema, visto que, como o próprio título diz, essa prática não 

deixa de ser realizada por ser proibida. 

No capítulo “Mulheres pernaltas: as pernas de pau como ferramenta 

de empoderamento feminista”, a autora discorre sobre as subjetividades de 

mulheres que utilizam pernas de pau como ferramentas artística-política em dois 
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atos realizados no contexto da pandemia da Covid-19. Por meio de um duplo 

papel, enquanto integrante do coletivo que realizou os atos e pesquisadora, a 

autora promove reflexões sobre os recursos artísticos mobilizados na defesa de 

pautas políticas e sociais. 

No capítulo “Estética disruptiva em imagens do envelhecimento 

feminino”, a autora analisa dois perfis de uma rede social que se propõem a 

apresentar uma estética diferente para o envelhecimento de mulheres. O estudo 

evidencia um movimento de ressignificação do envelhecimento mais alinhado às 

vivências dos idosos na contemporaneidade. 

No capítulo “Dois filmes, uma história: uma análise sobre um filme 

mexicano e um filme hollywoodiano sobre a pintora Frida Kahlo”, a autora 

investiga as similaridades e as diferenças de duas representações 

cinematográficas sobre a vida de Frida Kahlo. Os eixos de análise “deficiência”, 

“gênero” e “sexualidade” evidenciam os apagamentos e focos articulados na 

história que cada filme. 

No capítulo “A representação do feminino na coleção particular do 

Fundo Foto Bianchi na primeira metade do século XX”, as autoras analisam 

o acervo de fotos de Luiz Bianchi para identificar como o fotógrafo representava 

a sua esposa, Maria Thommen. A discussão apresenta considerações históricas 

e culturais que nos dão pistas sobre a representação das mulheres no século 

XX. 

No capítulo “A representação da mulher em duas séries de Amy 

Sherman-Palladino: Gilmore Girls e The Marvelous Mrs. Maisel”, a autora 

analisa séries criadas a partir da proposta de empoderamento de mulheres 

através de produtos de entretenimento. Contudo, a discussão apresentada pela 

pesquisara expõe um padrão de personagens principais brancas, 

heterossexuais e de classes altas nas obras da diretora. 

No capítulo “A questão feminina em O bebê de Rosemary: o terror 

psicológico e o terror social nos anos 1960”, a autora investiga o controle 

social exercido sobre a personagem Rosemary na clássica obra de Roman 

Polanski. A conexão entre o filme e as situações de vida das mulheres nos anos 

de 1960 enfatiza o uso de obras de entretenimento em interpretações da 

realidade social com perspectiva de gênero. 
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No capítulo “A margem da sociedade: a ‘loucura’ feminina no 

universo masculino”, a autora abordou a relação entre loucura e as mulheres 

ao longo de três séculos da história da humanidade. O estudo evidencia que a 

loucura é atribuída às mulheres que rompem com a visão patriarcal da 

sociedade. 

No capítulo “’Água de meninos’, de Lúcio Cardoso e Young men 

bathing, de Georg Paul: um diálogo interartes sobre o homoerotismo”, o 

autor propõe um estudo interarte, por meio do qual explora as inter-relações 

acerca da representação do corpo masculino e do desejo homoafetivo entre o 

poema e a pintura citados. 

Este livro apresenta estudos pertinentes para o campo dos Estudos de 

Gênero. Além de colaborar com a área, as pesquisadoras e os pesquisadores 

mobilizam o debate de pautas muitas vezes invisibilizadas na sociedade, como 

a desigualdade de gênero e a discriminação com base na raça, classe, idade e 

sexualidade. Assim, são muitas as contribuições acadêmicas e sociais 

promovidas por esta obra. Boa leitura! 
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O corpo-sujeito homossexual: contradições discursivas entre o 

silenciamento e a resistência em materialidades fílmicas 

 

Matheus Yukio TAKAHASSI 1 

Renata Marcelle LARA 2 

 

Abertura ao dizer interdito 

A homossexualidade foi patologizada, estigmatizada e silenciada desde o 

final do século XVIII, fazendo com que se instalasse no imaginário social a ideia de 

que se identificar e reconhecer como homossexual é estar ligado ao pecado, ao 

crime, à anormalidade. A igreja, a medicina, assim como outros Aparelhos 

Ideológicos e discursos foram responsáveis por disseminar tais ideias sobre a 

homossexualidade e assim realizar tentativas constantes de controle e 

silenciamento desses corpos. 

A escolha por analisar as produções cinematográficas Eu sou Michael 

(2015) e Orações para Bobby (2009), que põem em foco discursos acerca da 

homossexualidade e do corpo-sujeito homossexual, se deu pela presença 

constante, principalmente, da ideologia religiosa cristã, na (des)significação 

desses corpos-sujeitos homossexuais protagonistas. Corpos que funcionam na 

e pela interdição, como silenciamento, produzida pelo Aparelho Ideológico 

Religioso Cristão que age em conjunto com outros Aparelhos Ideológicos de 

Estado (AIE), assim nominados por Althusser (1980), como a Família, a Mídia e 

a Medicina.  

 
1 Acadêmico do Curso de Artes Visuais na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e integrante 
do Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte (GPDISCMÍDIA-CNPq/UEM). 
Foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq-FA-UEM), 
com financiamento da Fundação Araucária, no período de 01/09/2020 a 31/08/2021, tendo o 
projeto sido orientado pela coautora deste artigo e coorientado pelo Dr. Pedro Navarro (UEM). 
Atualmente é bolsista CNPq, desenvolvendo o PIBIC “A discursivização de morte-vida/vida-
morte nas representações de mulheres-mães em Desalma” (01/09/2021 a 31/08/2022), sob 
orientação da Profa. Dra. Renata Marcelle Lara e coorientação do Me. Bruno Arnold Pesch 
(UEM).  
2 Professora Associada da Universidade Estadual de Maringá (UEM), integra o Corpo Docente 
da Área de Metodologia e Técnicas de Pesquisa do Departamento de Fundamentos da 
Educação, lecionando no Curso de Graduação em Artes Visuais, e o Corpo Permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Letras (PLE), sendo líder do GPDISCMÍDIA (CNPq/UEM) e 
coordenadora do Projeto de Pesquisa Institucional “Imagens Visuais e Projeções Imaginárias de 
Sujeitos em Materiais Artísticos e Mídiáticos”, em suas fases I (2016-2019) e II (2020-2023).  
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Tal presença, inquietante, nos serviu como catalisador para que 

interrogássemos sobre como tais discursividades fílmicas, por meio dos 

personagens protagonistas, dá a ver a subjugação do corpo-sujeito homossexual 

à ideologia religiosa cristã em processos de normalização/normatização do 

sujeito social interditado/silenciado em suas especificidades significantes. 

Pergunta discursiva esta que norteia a constituição e investigação do corpus, 

suportada pelo objetivo da pesquisa em analisar os mecanismos de 

interdição/silenciamento do corpo sujeito homossexual nos filmes citados, 

materializados por dogmas cristãos de assujeitamento à ideologia religiosa, 

reproduzida socialmente, bem como observar possíveis traços de resistência do 

sujeito na discursividade fílmica.  

O percurso teórico-analítico que apresentamos neste texto faz parte da 

Pesquisa de Iniciação Científica, financiada pela Fundação Araucária, e 

desenvolvida na Universidade Estadual de Maringá (UEM) entre setembro de 

2020 e agosto de 2021, intitulada Interdição/silenciamento do corpo-sujeito 

homossexual pela ideologia religiosa cristã em Eu sou Michael e Orações Para 

Bobby. Tal pesquisa está vinculada ao Projeto de Pesquisa Docente “Imagens-

Visuais e Projeções Imaginárias de Sujeitos em Materiais Artísticos e Midiáticos” 

(2016-2020), atualmente na fase II (2020-2023), e se integra aos interesses 

investigativos do Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte 

(GPDISCMÍDIA-CNPq/UEM), sob coordenação da orientadora do PIBIC.  

De início, discorremos sobre noções discursivas materialistas fundantes 

da configuração do objeto de pesquisa quanto das pistas que levam aos 

resultados da investigação: o silenciamento, uma forma de silêncio local, que 

produz a interdição como proibição, conforme concebido por Eni Orlandi; o 

mundo semanticamente normal, tal como problematizado por Michel Pêcheux; a 

contradição, noção marxista movimentada na Análise de Discurso. Em seguida, 

tratamos de noções conceituais como Ideologia e Aparelhos Ideológicos do 

Estado, presentes em tal livro de Althusser (1980), e sobre a confissão e o crime 

relacionados à sexualidade e à patologização da (homo)sexualidade, noções 

que estão presentes nos estudos de Michel Foucault, em seus livros História da 

sexualidade I: a vontade de saber (1988) e Os anormais (2001), além da 

discussão a respeito da construção das noções de sexo e gênero, que são 

trabalhadas por Judith Butler em seu livro Problemas de gênero: feminismo e 
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subversão da identidade (2003). Na última seção, descrevemos e interpretamos 

o corpus analítico-discursivo na/pela investigação do objeto de pesquisa, que 

aponta para um corpo-sujeito homossexual tomado na/pela contradição vida-

morte/morte-vida em funcionamentos discursivos que tensionam subjugação e 

resistência.  

 

2. Interdição como silenciamento em contradições de um “mundo 

semanticamente normal” 

Partimos da interdição, no sentido discursivo de silenciamento proposto 

por Orlandi (2007, 1998), justamente por ser a noção conceitual fundante do 

objeto de pesquisa, que é o corpo-sujeito homossexual interdito/silenciado pela 

ideologia religiosa cristã em Eu sou Michael e Orações Para Bobby. 

Interdição/silenciamento que se manifesta em um “mundo semanticamente 

normal”, denunciado por Pêcheux (1997a, p. 34), que é tecido em/por 

contradições discursivas, também apontadas pelo filósofo (PÊCHEUX, 1997b), 

em meio a processos de (contra-)identificação, estes retomados por Indursky 

(2005). 

Em “Silêncio, sujeito, história: significando nas margens”, capítulo de As 

formas do silêncio: no movimento dos sentidos, Orlandi (2007, p. 61, grifo da autora) 

parte do “silêncio que significa em si mesmo”, que torna possível toda a significação, 

sendo a própria condição do sentido ser produzido. Assim, na condição de silêncio 

fundador, é “o espaço ‘diferencial’ da significação”, pois permite que a linguagem 

signifique (ORLANDI, 2007, p. 68). E mais adiante, a autora passa a tratar de outro 

silêncio, e que mais nos interessa em especial, por suportar o objeto de nossa 

investigação: o silenciamento, em sua forma de silêncio local, como interdição, 

proibição.   

Orlandi (2007) aborda o silenciamento como uma política do silêncio que 

acaba por produzir um recorte entre o que se diz e o que não se diz e que, por sua 

vez, possui duas formas de existência: o silêncio constitutivo e o silêncio local. O 

silêncio constitutivo, de acordo com Orlandi (2007), pertence à ordem de produção 

do sentido e comanda qualquer produção de linguagem, visto que é determinado 

pelo caráter fundador do silêncio. Ele “representa a política do silêncio como um 

efeito de discurso que instala o antiimplícito [...]” (ORLANDI, 2007, p. 73), ou seja, 
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aquilo que não se diz para que se possa dizer. Quanto ao silêncio local, noção 

conceitual que nos interessa em particular, na pesquisa realizada, é, na concepção 

da autora, a manifestação mais visível dessa política do silêncio. Ela traz como 

exemplo a censura como uma “estratégia política circunstanciada à política dos 

sentidos”, por meio da qual se produz o interdito, o proibido e, assim, “proíbem-se 

certas palavras para se proibirem certos sentidos” (ORLANDI, 2007, p. 76). Em 

outro texto, “Do não sentido e do sem sentido”, Orlandi (1998, p. 62) retoma tal 

compreensão, referindo-se ao silêncio (silenciamento) local ou censura 

propriamente dita como resultante de “interdição do nível da formulação do dizer”.  

Na condição de materialidade linguístico-histórica, portanto discursiva, 

conforme esclarece Orlandi (2007, p. 75), a censura é produzida, como “fato” de 

discurso, nos limites de formações discursivas que se põem em relação, ao proibir 

que determinados sujeitos se inscrevam em determinadas formações discursivas, 

e, assim, que signifiquem/sejam significados nelas/por elas.  

Tais interdições funcionam em um “mundo semanticamente normal” – 

designação empregada por Pêcheux (1997a, p. 34) em O discurso: estrutura ou 

acontecimento – como silenciamento da contradição constitutiva dos sujeitos e dos 

sentidos na/pela “gestão social dos indivíduos” em espaços administrados jurídica, 

econômica e politicamente – e, podemos acrescentar, dogmática e mesmo 

cientificamente –, sob a ameaça da “coerção lógica disjuntiva” (PÊCHEUX, 1997a, 

30). Coerção esta que impossibilita, conforme exemplifica o filósofo, ser casado e 

solteiro ao mesmo tempo, estar trabalhando e ser desempregado, ao passo que 

acrescentaríamos, a impossibilidade, em tal lógica disjuntiva, de, sendo homem, 

desejar carnal e amorosamente outro homem e, sendo mulher, outra mulher. 

Mundo este, como observado em Pêcheux (1997a), que cria/forja a necessidade de 

homogeneidade lógica; necessidade universal que nos leva a buscar por um mundo 

normatizado. Tal necessidade começa com a relação de cada sujeito com seu 

próprio corpo e seus arredores e, anteriormente, com a distribuição de bons e maus 

objetos que são “figurados pela disjunção entre alimento e excremento” 

(PÊCHEUX, 1997 a, p. 34). O autor ainda explicita que, na nossa sociedade, o 

Estado e as instituições funcionam como os detentores de respostas para essa 

nossa necessidade de um mundo semanticamente normal. 
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Para compreendermos o funcionamento discursivo que põe em relação 

sujeitos e sentidos nesse “mundo semanticamente normal” 

(normatizado/normalizado), trazemos uma explicação de Pêcheux (1997b, p. 215-

217, grifos do autor), em Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio, 

sobre o funcionamento discursivo da forma-sujeito do discurso pelas modalidades 

de identificação, contra-identificação e desidentificação: na primeira, “[...] o sujeito 

sofre cegamente essa determinação, isto é, ele realiza seus efeitos em ‘plena 

liberdade’”; na segunda, “[...] o sujeito, ‘mau sujeito’, ‘mau espírito’, se contra-

identifica com a formação discursiva que lhe é imposta pelo ‘interdiscurso’ como 

determinação exterior de sua interioridade subjetiva [...]”, o que remete, conforme 

esclarece, à ideia de contradiscurso como foco do humanismo; por fim, na terceira, 

ocorre uma “transformação-deslocamento” da forma-sujeito, mas não sua 

anulação.   

Em “Remontando de Pêcheux a Foucault: uma leitura em contraponto”, 

capítulo do livro Michel Pêcheux e a análise do discurso: uma relação de nunca 

acabar, Indursky (2005) retoma essas três modalidades/tomadas de posição pelas 

quais o sujeito do discurso se relaciona com os saberes de uma determinada 

Formação Discursiva (FD) e com a forma-sujeito que organiza esses saberes. 

Sobre isso, explica que o sujeito do discurso pode se identificar plenamente com os 

saberes de uma formação discursiva ou apresentar uma contra-identificação, ou 

seja, uma identificação com questionamentos, dúvidas e discordâncias, fazendo 

com que haja espaço para diferentes posições-sujeito no interior de uma FD, com 

a transformação de saberes dando espaço para a divergência. Por fim, pode haver 

uma desidentificação do sujeito do discurso com a FD. Nesse caso, as divergências 

do sujeito são tamanhas que ele se desidentifica com tal FD e com tal forma-sujeito 

para então se identificar com outra FD e com outra forma-sujeito. Os 

questionamentos tidos pelo sujeito são gerados em um local externo àquela FD, o 

que mostra que o sujeito já se identificou com outra FD e com outra ideologia. 

Na concepção de Pêcheux (1997b), a Formação Discursiva (FD) é o 

lugar/matriz da constituição do sentido. Assim, as FDs se caracterizam como 

aquilo que em uma Formação Ideológica dada determina o que pode e não pode 

ser dito, ou seja, as palavras recebem sentido a partir da Formação Discursiva 

na qual elas são produzidas. O interdiscurso, por sua vez, se caracteriza como 
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sendo o exterior de uma FD, local onde circulam os dizeres já ditos, provenientes 

de outros lugares, garantindo, assim, a multiplicidade de sentidos.  

Quanto ao conceito de contradição, Pêcheux (1997b, p. 147, grifos do 

autor) afirma que ele não pode ser pensado como “oposição entre duas forças 

que se exercem uma contra a outra em um mesmo espaço”. Sobre isso, Indursky 

(2005, grifos da autora) esclarece que ela “ultrapassa os diferentes modos de 

utilizar um mesmo conceito”.  

Ao comentar o pensamento pecheutiano sobre a contradição, a autora 

afirma que tanto a ideologia quanto as Formações Discursivas (FDs) são 

atravessadas pela contradição, ou seja, considera-se a FD como sendo 

heterogênea, constituída de saberes que são provenientes de outro lugar, de 

outra FD ou do Interdiscurso. Sendo assim, compreende que a contradição está 

na existência desses saberes heterogêneos e até divergentes dentro de uma FD, 

saberes que não se originaram ali, mas do exterior – por isso afirmar que uma 

FD é “heterogênea em relação a ela mesma” (INDURSKY, 2005, p. 192).  

No caso dos filmes tomados em análise, observamos a existência de 

saberes provenientes da mídia e da medicina que se encontram alocados em 

uma FD Religiosa Cristã, assim como saberes da FD Religiosa na FD Familiar 

Tradicional, bem como a contradição funcionando como estruturante das 

discursividades fílmicas, em temporalidades outras. 

 

 

3. O (des)conhecimento ideológico e a sexualidade como um dispositivo 

de controle 

A eficácia desse mundo semanticamente normal problematizado por 

Pêcheux (1997a), e sobre o qual discorremos anteriormente, tem a ver com o 

mecanismo de reconhecimento e desconhecimento ideológico presente na tese 

althusseriana da interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia 

(ALTHUSSER, 1980), que é retomada por Pêcheux (1997b). Para tal 

compreensão, partimos, primeiramente, da distinção althusseriana entre os 

Aparelhos Ideológicos de Estado e o Aparelho Repressivo de Estado, assim 

como da Ideologia em geral (omni-histórica) e das ideologias particulares (têm 

história própria), base para o pensamento discursivo pecheutiano.  
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Althusser (1980) defende que não podemos confundir os Aparelhos 

Ideológicos de Estado com o Aparelho de Estado. De acordo com ele, o Aparelho 

de Estado (AE) está relacionado com o governo, a administração, o exército, a 

polícia, os tribunais, as prisões etc. Esses aparelhos recebem o nome de 

Aparelhos Repressivos de Estado. O autor salienta que esse caráter repressivo 

pode se dar de forma física ou não.  

Já os Aparelhos Ideológicos de Estado, conforme esclarece, seriam um 

certo número de realidades que se apresentam na forma de instituições distintas 

e especializadas, como, por exemplo: o Religioso, o Familiar, o Informacional, o 

Cultural, entre outros. Assim, se o Aparelho Repressivo de Estado, unificado, é 

de domínio público, a maioria dos Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) fazem 

parte do domínio privado, como igrejas, famílias, jornais, empresas culturais, 

entre outros. Porém, independente disso, para Althusser (1980), o que importa 

é o seu funcionamento, já que tais instituições também podem funcionar como 

AIE.   

Para o filósofo, ambos os aparelhos funcionam pela violência e pela 

ideologia, pois, em sua concepção, não é possível a existência de um aparelho 

puramente repressivo ou puramente ideológico. Desse modo, por mais que o 

Aparelho (repressivo) de Estado funcione predominantemente pela repressão, 

também funciona pela ideologia, assim como os Aparelhos Ideológicos de 

Estado funcionam prevalentemente pela ideologia, e de forma secundária pela 

repressão (ALTHUSSER, 1980).  

Althusser (1980) enfatiza que a classe dominante possui tanto o poder de 

Estado, quanto o dos Aparelhos (repressivos) de Estado, sendo ativa nos 

Aparelhos Ideológicos de Estado, agindo hegemonicamente, pela ideologia. 

Segundo ele, a ideologia é a representação das relações imaginárias dos 

indivíduos com as suas condições reais de existência. Sendo assim, diferentes 

ideologias são diferentes representações imaginárias que compõem a realidade 

social, e cuja existência é material: “uma ideologia existe sempre num aparelho, 

e na sua prática ou suas práticas” (ALTHUSSER, 1980 p. 84). Tal existência é 

material “porque as suas ideias são actos materiais inseridos em práticas 

materiais, reguladas por rituais materiais que são também definidos pelo 

aparelho ideológico material de que revelam as ideias desse sujeito”, conforme 

Althusser (1980, p. 88-89, grifos do autor).  
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Quanto à Ideologia em geral, que faz dos indivíduos sempre-já sujeitos, o 

filósofo esclarece que ela não possui história, sendo, então, eterna; o que a difere 

das ideologias em particular, que exprimem posições de classe, seja religiosa, 

moral ou outra. Sobre isso, ao retomar e comentar o pensamento althusseriano 

em Semântica e discurso, Pêcheux (1997b, p. 151, grifos do autor) afirma:  

 
Em outros termos, enquanto “as ideologias têm uma história própria”, 
uma vez que elas têm uma existência histórica e concreta, “a Ideologia 
em geral não tem história”, na medida em que ela se caracteriza por 
“uma estrutura e um funcionamento tais que fazem dela uma realidade 
não-histórica, isto é, omni-histórica, no sentido em que esta estrutura e 
este funcionamento se apresentam na mesma forma imutável em toda 
história, no sentido em que o Manifesto define a história como ‘história 
da luta de classes, ou seja, história das sociedades de classe’”. 

 

Ao mesmo tempo em que diz que a categoria do sujeito é constitutiva de 

toda ideologia, Althusser (1980) acrescenta que isso só é possível na medida em 

que toda ideologia constitui os indivíduos concretos em sujeitos. É nessa dupla 

constituição que se pode encontrar o funcionamento da ideologia. Assim, 

ressalta Althusser, todo indivíduo é sempre-já sujeito e, consequentemente, 

sujeito ideológico. Por conta disso, pratica-se continuamente rituais de 

reconhecimento ideológico a fim de garantir que se é efetivamente sujeito. O 

reconhecimento de que somos sujeitos e que funcionamos nesses rituais de 

reconhecimento apenas nos dá a consciência de que exercemos essa prática a 

todo o momento, mas não nos dá o conhecimento do mecanismo de tal 

reconhecimento, esclarece o filósofo.  

Ainda seguindo o pensamento de Althusser, a ideologia funciona de tal 

forma que passa a transformar os indivíduos em sujeitos por meio da 

interpelação, ou seja, o reconhecimento do outro e de si enquanto sujeitos em 

posições específicas que permitem determinadas ações. Nesse processo, 

passamos de indivíduos concretos para sujeitos concretos e, por sermos 

constantemente interpelados, via inconsciente, somos sempre sujeitos. 

Tal discussão permite compreender o funcionamento discursivo do corpus 

de análise ao considerarmos as práticas ideológico-discursivas cotidianas 

reguladas por Aparelhos Ideológicos e Repressivos de Estado. 

Nossa inserção pela abordagem foucaultiana, mais especificamente por 

História da sexualidade I: a vontade de saber (1988), no qual Michel Foucault 

trata sobre a questão da medicina que passa a se interessar pelo sexo, além da 
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utilização dos métodos confessionais e também a criação de um dispositivo da 

sexualidade, e ainda em Os anormais (2001), está justamente na forma com que 

tal abordagem favorece a compreensão dos  mecanismos de controle dos 

Aparelhos Ideológicos Religioso Cristão, Familiar e Médico, de interesse do 

nosso percurso analítico. 

De acordo com Foucault (1988), do século XIX em diante houve uma 

multiplicação e variação dos dizeres a respeito do sexo e da sexualidade. Sexo 

se configura como o ato sexual em si e também o modo dominante de se falar a 

respeito da sexualidade e, quando se fala sobre sexualidade, fala-se também 

sobre práticas, linguagens, modo de pensar, agir, sentir, que não se reduzem ao 

ato sexual somente. Sexualidade está ligada à história e cultura e se modifica 

conforme essas também se modificam.  

Mesmo que possa ter havido períodos em que o silêncio sobre a 

sexualidade foi regra, problematiza Foucault, esse silêncio nunca foi total e 

absoluto, sendo “uma das funções do procedimento positivo da revelação” 

(FOUCAULT, 2001, p. 213). A todo momento, Foucault (1988) trata da sociedade 

ocidental, europeia, cristã, uma sociedade que construiu saberes racionais a 

respeito do sexo, que o ligam à verdade do ser individual. Dessa maneira, já se 

espera, segundo o autor, que o sujeito busque libertar a sua sexualidade por 

conta desse tratamento com o duplo opressão e liberação do sexo pelo discurso.  

Foucault (1988) traz a instituição religiosa cristã como produtora de 

discursos sobre o sexo, por meio do procedimento da confissão, tendo um 

acentuamento a partir da Contrarreforma, que, em uma tentativa de se colocar à 

frente do protestantismo em ascensão, enfatiza o ato confessional, o que, por 

sua vez, provoca um autopoliciamento. A respeito disso, escreve:  

[...] sobretudo, porque atribui cada vez mais importância, na penitência 
— em detrimento, talvez, de alguns outros pecados — a todas as 
insinuações da carne: pensamentos, desejos, imaginações 
voluptuosas, deleites, movimentos simultâneos da alma e do corpo, 
tudo isso deve entrar, agora, e em detalhe, no jogo da confissão e da 
direção espiritual. O sexo, segundo a nova pastoral, não deve mais ser 
mencionado sem prudência; mas seus aspectos, suas correlações, 
seus efeitos devem ser seguidos até às mais finas ramificações: uma 
sombra num devaneio, uma imagem expulsa com demasiada lentidão, 
uma cumplicidade mal afastada entre a mecânica do corpo e a 
complacência do espírito: tudo deve ser dito (FOUCAULT, 1988, p. 23). 

 



18 
 

O filósofo afirma que a partir do séc. XVIII houve o surgimento do 

dispositivo da sexualidade, que valoriza “as sensações do corpo, a qualidade 

dos prazeres, a natureza das impressões, por tênues ou imperceptíveis que 

sejam” (FOUCAULT, 1988, p. 101). De acordo com ele, a sexualidade não é um 

dado e sim um dispositivo histórico, que é produzido nas relações de práticas e 

prazeres sexuais, mas que também vai além, sendo que o conhecimento a 

respeito desses prazeres e desejos, a relação do sujeito consigo e com sua 

sexualidade fazem parte dessa rede. Intitulado de dispositivo da aliança, um 

dispositivo anterior ao da sexualidade, dependia da lei e do casal, objetivando 

somente a reprodução. O dispositivo da sexualidade não substitui o dispositivo 

anterior, mas modifica-o. 

No livro Os anormais, nome também do curso ministrado no Collège de 

France em 1974 e 1975, Foucault (2001) afirma que desde cedo o campo da 

anomalia foi atravessado pelo problema da sexualidade. Esse campo vai, então, 

ser analisado, policiado, e irão ser identificados distúrbios característicos da 

Anomalia Sexual, que é apresentada primeiramente como uma série de casos 

particulares de anomalia e, tempos depois, caracterizada como sendo o 

fundamento das outras formas de anomalia. De acordo com Foucault, “em 1870, 

Westphal, nos Archives de neurologie, descreveu os invertidos. É a primeira vez 

que a homossexualidade aparece como síndrome no interior do campo 

psiquiátrico” (FOUCAULT, 2001, p. 395). “Anomalia” que, como veremos 

analiticamente, representa uma “ameaça” ao “mundo semanticamente normal”, 

logo, que precisa ser “banida”.  

Judith Butler (2003), em Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade, evidencia que o conceito de gênero foi formulado como uma forma 

de oposição ao determinismo biológico, presente na ideia do sexo e que implica 

em uma naturalização, em um destino biológico, colaborando para a 

manutenção da desigualdade entre homens e mulheres. O conceito de gênero, 

por sua vez, foi estabelecido como uma maneira de afirmar que as diferenças 

sexuais não são por si só determinantes das diferenças sociais entre os sujeitos, 

mas que são significadas e valorizadas pela cultura, produzindo diferenças que 

são ideologicamente naturalizadas.  Contudo, para Butler (2003), até mesmo a 

ideia de gênero como sendo uma construção pode estar ligada a um 

determinismo cultural. 
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[...] a ideia de que o gênero é construído sugere um certo determinismo 
de significados do gênero, inscritos em corpos anatomicamente 
diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como recipientes 
passivos de uma lei cultural inexorável. Quando a “cultura” relevante 
que “constrói” o gênero é compreendida nos termos dessa lei ou 
conjunto de leis, tem-se a impressão de que o gênero é tão 
determinado e tão fixo quanto na formulação de que a biologia é o 
destino. Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino 
(BUTLER, 2003, p. 26, grifos da autora). 

 

Para a filósofa “[...], não há como recorrer a um corpo que já não tenha 

sido sempre interpretado por meio de significados culturais” (BUTLER, 2003, 

p.27). Discursivamente, dizemos que o corpo, como materialidade do sujeito e 

do discurso, entre eles o cultural, significa na e pela cultura. Mesmo de outro 

lugar teórico, Butler (2003) se aproxima da perspectiva discursivo-materialista, 

argumentando que “[...] o sexo não poderia qualificar-se como uma facticidade 

anatômica pré-discursiva” (BUTLER, 2003, p.27), ou seja, gênero e sexo são 

produzidos discursivamente, não sendo anteriores a ele – o discurso – mas sim 

um efeito dele. Nomina os gêneros inteligíveis como sendo aqueles que são 

capazes de instituir e manter relações de coerência e continuidade entre sexo, 

gênero, prática sexual e desejo. Para ela, a matriz cultural que “[...] por 

intermédio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos 

tipos de ‘identidade’ não possam ‘existir’” (BUTLER, 2003, p.39). Portanto, há a 

existência de um regime de poder que prioriza a existência de determinadas 

identidades em detrimento de outras.  

 

4. O corpus analítico: silenciamento e resistência do corpo-homossexual 

em Eu sou Michel e Orações para Bobby 

Se, por um lado, de forma conteudista, as histórias de Michel e Bobby 

seguem caminhos inversos, e isso tem a ver com os aspectos das condições 

sócio-históricas e ideológicas das épocas que retratam, por outro, 

discursivamente, se encontram nos tecidos da historicidade e ideologia, nas 

próprias contradições das resistências que se põem em funcionamento, 

envolvendo vida-morte.  

Enquanto em Eu sou Michel (2015) o personagem começa como ativista 

pelas causas gays, assumido como tal, e termina como pastor submetido à “cura” 

e capaz de promover a “cura”, por conta de situações de pânico que o levaram 
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a temer a morte negando, pelo silenciamento, a sua condição heterossexual, em 

Orações para Bobby (2009) o rapaz tímido e atormentado pelo desejo 

inconsciente e crescente em se reconhecer e ser aceito como homossexual, mas 

continuamente subjugado a interdições familiar-religiosas, à medida mesma que 

busca libertação, vai sendo cada vez mais sufocado pelas interdições.  

Na perspectiva discursiva pecheutiana, o corpo é a materialidade do sujeito 

(ORLANDI, 2012), logo, materialidade discursiva (LEANDRO-FERREIRA, 2013). 

Corpo que, no mundo normal denunciado por Pêcheux (1997a) e retomado pela 

analista Leandro-Ferreira (2013, p. 78, grifo da autora), é também um “corpo 

normal”, como “desejo de aparência” e “ilusão de controle”. Dessa forma, conforme 

ressalta, “para a análise do discurso o corpo surge estreitamente relacionado a 

novas formas de assujeitamento e, portanto, associado à noção de ideologia”, 

sendo um modo de visualização do sujeito, da cultura e historicidade que o constitui 

(LEANDRO-FERREIRA, 2013, p. 78). E é justamente este corpo discursivo, 

assujeitado a esse “normal”, mas, ao mesmo tempo, atravessado por falhas e 

submetido à falta, e, assim, capaz de resistência, que nos interessa. Isso porque, 

“assim como a língua não é um ritual sem falhas (como nos lembra Pêcheux), a 

ideologia também não o é e tampouco o corpo”, nos lembra Leandro-Ferreira (2013, 

p. 78).  

Orientados pela pergunta discursiva que levou à constituição e 

investigação do corpus de análise – Como tais discursividades fílmicas, por meio 

dos personagens protagonistas, dá a ver a subjugação do corpo-sujeito 

homossexual à ideologia religiosa cristã em processos de 

normalização/normatização do sujeito social interditado/silenciado em suas 

especificidades significantes? –, observamos em ambas as materialidades 

fílmicas, Eu sou Michel (2015) e Orações para Bobby (2009), a presença e atuação 

conjunta dos Aparelhos Ideológicos Religioso e Familiar, atravessados por 

discursos do Aparelho Ideológico Midiático e mesmo Médico, que corrobora não 

para uma plena identificação ou desidentificação por parte do sujeito 

homossexual à FD Homossexual3, mas sim para uma constante e contínua 

contra-identificação em processos de interdição/silenciamento desses corpos-

sujeitos. Assim, vemos que esses corpos-sujeitos homossexuais são/estão 

 
3 Consideramos que a FD Homossexual se constitui no próprio enfrentamento de FDs que a 
denegam, como é o caso da FD Religiosa Cristã e a FD Familiar tradicional.  
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subjugados pela ideologia religiosa cristã em espaços simbólico-discursivos familiar 

e social em contínuos processos de silenciamento em embates (in)conscientes de 

resistência. Ressaltamos que nos referimos às duas formas de resistência 

abarcadas por Pêcheux (1997b) no Anexo III do livro Semântica e discurso, e que 

são retomadas e explicitadas por Leandro-Ferreira (2015, p. 161) ao esclarecer a 

resistência como aquela que “[...] se dá no interior mesmo da história (em seu motor 

– a luta de classes) e no interior do sujeito (em seu motor – o inconsciente)”.  

Uma regularidade que se faz presente nos dois materiais de análise é 

justamente esse corpo-sujeito homossexual discursivo relacionado ao espaço 

em que ele se insere. O personagem Michael reside em São Francisco, cidade 

que possibilita o exercício de sua homossexualidade e ativismo. Contudo, 

nasceu em Olympia, capital do estado de Washington, nos Estados Unidos. Sua 

mãe era uma mulher cristã e seu pai, agnóstico. 

Já Bobby mora em uma pequena cidade na Califórnia, Walnut Creek. Ele 

decide passar uma temporada na casa de sua prima, Jeanette, em Portland, 

cidade de pouco mais de dois milhões de habitantes, localizada na região 

noroeste do país. É nesse mesmo período que conhece um rapaz chamado 

David, em uma boate destinada para sujeitos gays, e os dois iniciam um 

romance. 

De acordo com Orlandi (2004), no território urbano, o corpo do sujeito e o 

da cidade estão atados, formando, corpo social e corpo urbano, um só corpo. 

Ela evidencia que um dos motivos para se estudar a cidade está relacionada à 

riqueza presente na relação de um indivíduo com outros indivíduos e com tudo 

o que constitui a cidade. Orlandi se refere ao sujeito que se individualiza em seus 

modos de significação e identificação. São esses sentidos, consequentemente, 

os responsáveis por significar a cidade com todas as consequências advindas 

dessa significação.  

Para Orlandi (2011), o sujeito morador da cidade é tido assim na medida 

em que se constitui como forma-sujeito histórica, ou seja, capitalista. Suportada 

pela tese althusseriana que fundamenta a Análise de Discurso de Pêcheux, a 

autora compreende que o citadino é o sujeito resultado da interpelação 

ideológica do indivíduo. Esta forma-sujeito histórica, assim constituída enquanto 

forma-sujeito capitalista, sustenta-se pelo jurídico. Há a existência de um sujeito 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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de direito e de deveres, ao mesmo tempo livre, dono de sua vontade e 

responsável.  

Se há um sujeito individuado pelo Estado, identificado em uma 

determinada formação discursiva, e, consequentemente, com certos sentidos, 

ele estabelece com a sociedade uma relação política dominada pelo Estado.  

Acerca da homossexualidade e dos espaços ocupados por esses sujeitos, 

Miskolci (2007, p. 107) afirma:   

 
Gays teriam em comum com seu grupo de pertencimento o potencial 
de romper com padrões normativos, estabelecendo relações com 
classes sociais distintas, com outras “raças” e até mesmo com 
diferentes gerações. Some-se a isso a maior mobilidade geográfica e 
social de um grupo cujo estigma social o pressiona à procura de 
espaços mais livres para desenvolverem estilos de vida inaceitáveis 
em suas localidades e grupos sociais de origem. 

 

Em outro texto, Miskolci (2013) lembra que, historicamente, por conta de 

todo o estigma que era colocado sob o sujeito homossexual, ele se via impedido 

de exercer sua homossexualidade no espaço público, principalmente em cidades 

menores. Tais sujeitos tenderam, assim, conforme acrescenta, a se restringir a 

certas regiões das grandes cidades.  

Eve Kosofsky Sedgwick (2007), em seu artigo A epistemologia do armário, 

define o armário como sendo um regime de controle da sexualidade que rege e 

mantém a divisão binária hétero-homo da sociedade ocidental desde o final do 

século XIX. O armário se caracteriza por um conjunto de normas que nem 

sempre são explícitas, mas rigidamente instituídas, fazendo do espaço público 

sinônimo de heterossexualidade, restringindo ao privado as relações entre 

pessoas do mesmo sexo. 

No seguinte conjunto de frames (Figura 1), Michael está refletindo acerca 

da identidade homossexual, chegando à conclusão de que aqueles que se 

identificam como homossexuais “engoliram um pacote”, que nesse caso é a 

“identidade” homossexual, como um rótulo fabricado, impedindo-os 

compreender quem eles realmente são. Esta reflexão se relaciona, em certa 

medida, com um super saber sobre o que é ser homossexual.  O trajeto que leva 

Michel a tal pensamento tem a ver com situações de pânico, contínua e 

crescentemente vivenciadas pelo protagonista. Tais situações se encontram 

relacionadas à morte de seu pai, causada por uma doença que Michael suspeita 
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também ter e cujo temor fantasmagórico o coloca, imaginariamente, em contato 

com o risco eminente da própria morte.  

                                             Figura 1 – Reflexão de Michael      

 

                                               Fonte: Eu sou Michael (2015). 

 

No início do capítulo “A ideologia interpela os indivíduos como sujeitos”, 

parte do livro de Althusser (1980), o autor afirma que a ideologia só existe pelo 

e para sujeitos concretos, compreendendo-se o sujeito como categoria e 

funcionamento. Há um jogo de dupla constituição entre sujeito e ideologia e é 

justamente nessa dupla constituição que a ideologia funciona, visto que o autor 

evidencia que a categoria do sujeito é constitutiva da ideologia, que, por sua vez, 

é incumbida da tarefa de constituir os indivíduos concretos em sujeitos. 

Althusser (1980) esclarece que somos sempre sujeitos e que, 

consequentemente, estamos a todo momento praticando os rituais de 

reconhecimento ideológico que possuem como função assegurar que somos 

efetivamente sujeitos concretos. O autor explicita que aqueles que se encontram 

interpelados pela ideologia acreditam que estão fora dela. Sobre isso, afirma: 

 

um dos efeitos da ideologia é a denegação prática do carácter 
ideológico da ideologia, pela ideologia: a ideologia nunca diz “sou 
ideológica”. É preciso estar fora da ideologia, isto é, no conhecimento 
científico, para poder dizer: estou na ideologia (caso excepcional) ou 
(caso geral): estava na ideologia. É sabido que a acusação de se estar 
na ideologia só é feita relativamente aos outros, e nunca relativamente 
ao próprio (a menos que se seja verdadeiramente Spinozista ou 
marxista, o que neste ponto corresponde exatamente à mesma 
posição). O que equivale a dizer que a ideologia não tem exterior (a 
ela), mas ao mesmo tempo que é apenas exterior (para a ciência e 
para a realidade) (ALTHUSSER, 1980, p. 101, grifos do autor).  

 
Em uma das cenas do filme Orações para Bobby (2009), ele retorna para 

sua casa decidido a contar para sua mãe sobre seu relacionamento com David, 

o que leva mãe e filho a iniciarem uma discussão. Mary diz a Bobby que sente 
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vergonha, visto que sabe que o que ele está fazendo é errado. Bobby rebate, 

dizendo que ela lhe disse que era errado, ao passo que Mary rebate, afirmando 

que não é ela quem diz, mas sim a Bíblia (Figura 2). 

 

Figura 2 – Mary briga com Bobby. 

 
Fonte: Orações para Bobby (2009). 

 

Nesses dois casos visibilizados nos recortes dos filmes, observamos 

sujeitos que se encontram interpelados pela mesma ideologia religiosa cristã, 

embora de formas diferentes, na medida mesma em que desconhecem os 

mecanismos de tal interpelação que fazem crer estarem fora da ideologia, 

enquanto veem uns nos outros domínios ideológicos com os quais se confrontam 

de lugares e posições distintas. No caso de Mary, do lugar de mãe e religiosa, a 

Formação Discursiva (FD) Religiosa Cristã não simplesmente é parte 

constitutiva, como domina e controla a FD Familiar Tradicional, cegamente, a 

ponto de a mãe controlar a família pelos preceitos religiosos de fé e moralidade. 

Já Bobby, por mais que se identifique com a FD Homossexual, é silenciado, 

como corpo-sujeito homossexual, por tal FD Religiosa, que age por meio da FD 

Familiar Tradicional, levando-o a se torturar/ser torturado por sentidos, postos 

em funcionamento por tal FD, de homossexualidade como desvio ou 

anormalidade. Quanto a Michael, que assumiu a sua homossexualidade – tendo 

vindo de um ambiente familiar religiosamente menos hostil do que Bobby, visto 

que seu pai era agnóstico e sua mãe, mesmo sendo cristã, não o levava à igreja 

– e acabou por renunciá-la, observa-se não a instauração da FD Religiosa Cristã 

como se ela passasse a funcionar apenas em dado momento de sua trajetória 

de vida, de situações de pânico, mas a emergência de uma identificação, embora 

parcial, com efeitos de totalidade, a uma FD Religiosa Cristã já presente no 

convívio familiar, por laços com a mãe, embora não dominante. No caso dele, tal 
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emergência também não se dá pelo domínio de tal FD quanto à FD Familiar 

Tradicional, nem mesmo pela dominância desta, mas pela vigilância indireta do 

social, com resquícios do religioso, que retorna no/pelo medo da morte, da morte 

por uma doença imaginária, significando “punição” à homossexualidade como 

“desvio”, e “redenção”, “cura gay”, pela religião, como salvação.  

 De acordo com Busin (2008), a visão negativa que a Igreja Católica 

possui a respeito da homossexualidade vem sendo perpetuada por anos. A ideia 

de que o sexo deveria ser algo a ser evitado advém da combinação de 

concepções dos estóicos e gnósticos. Os ensinamentos de Platão também 

colaboraram para a criação de dualismos, como o celibato em oposição e 

superioridade ao sexo. Conforme evidencia Trevisan (2018), por ser considerada 

um empecilho para a procriação, a sodomia era tida como um grave pecado que 

não seria passível de prescrição. A Igreja Católica, juntamente com a inquisição, 

considerava a sodomia como um desvio diretamente ligado ao demônio, à 

prática de bruxaria e heresia.  

Com a contrarreforma, arma de contra-ataque da Igreja Católica romana 

para combater a reforma na Europa do séc. XVI, a prática de heresia e de outras 

condutas tidas como desviantes, passaram a receber maior atenção. Houve 

então a criação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, como uma espécie de 

mecanismo de controle doutrinário e moral. Para Trevisan (2018), durante muito 

tempo a Igreja Católica e outras igrejas cristãs lançaram a ilusão da “cura gay” a 

fim de perpetuarem as verdades divinas que eram decretadas por elas. Os 

dogmas cristãos foram geradores de culpa por parte do sujeito homossexual, 

colaborando para o adoecimento físico e mental, para a tortura e para a morte 

de muitos sujeitos tidos como desviantes, por meio de uma doutrinação 

heteronormativa que agia em nome de Cristo e do livro sagrado.  

Na concepção de Busin (2008, p. 83-84), o discurso propagado 

principalmente pela Igreja Católica tem o potencial de 

 
perpetuar a desigualdade entre homens e mulheres e entre o 
masculino e o feminino; criar e manter a fronteira entre o “nós” – 
determinando o que é normal, portanto, aceito ou valorizado – e os 
outros, os que fogem à normalização e devem ser rejeitados; criar 
condições de controle das sexualidades e dos corpos, e, portanto, de 
comportamentos e pensamentos; oferecer alternativas sagradas, 
dentro de um vasto mercado religioso, de redenção dos pecados e 
salvação. 
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A relação conflituosa entre a FD Religiosa e a homossexualidade pode 

ser verificada no Catecismo da Igreja Católica, um documento organizado pela 

Igreja Católica Apostólica Romana que visa fornecer "uma exposição orgânica e 

sintética dos conteúdos essenciais da doutrina católica, tanto sobre a fé como 

sobre a moral" (CATECISMO..., 1992, não paginado). Em uma seção destinada 

à castidade e à homossexualidade, contendo os parágrafos 2357, 2358 e 2359, 

lê-se: 

2357. A homossexualidade designa as relações entre homens ou 
mulheres, que experimentam uma atracção sexual exclusiva ou 
predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem-se revestido de 
formas muito variadas, através dos séculos e das culturas. A sua 
génese psíquica continua em grande parte por explicar. Apoiando-se 
na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves a 
Tradição sempre declarou que “os actos de homossexualidade são 
intrinsecamente desordenados”. São contrários à lei natural, fecham o 
acto sexual ao dom da vida, não procedem duma verdadeira 
complementaridade afectiva sexal, não podem, em caso algum, ser 
aprovados. 

2358. Um número considerável de homens e de mulheres apresenta 
tendências homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão, 
objectivamente desordenada, constitui, para a maior parte deles, uma 
provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. 
Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de discriminação injusta. 
Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus 
e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as 
dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. 

2359. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas 
virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, e, às vezes, 
pelo apoio duma amizade desinteressada, pela oração e pela graça 
sacramental, podem e devem aproximar-se, gradual e resolutamente, 
da perfeição cristã. 

De acordo com Althusser (1980), Deus é o Sujeito e os outros sujeitos, 

seu povo, são seus interlocutores que são interpelados, seu reflexo. Para ele,  

 
[...] os sujeitos “andam”, “andam sòzinhos” na imensa maioria dos 
casos, com excepção dos “maus sujeitos”, que provocam a intervenção 
deste ou daquele destacamento de aparelho (repressivo) de Estado. 
Mas a imensa maioria dos (bons) sujeitos anda bem “sòzinha” [...] 
(ALTHUSSER, 1980, p. 112). 
 

Ou seja, esses sujeitos, mesmo que não percebem, encontram-se dentro 

da ideologia religiosa. É nela que as formas concretas são realizadas nos 

Aparelhos Ideológicos de Estado. Esses sujeitos creem que as coisas são assim 

e não de outra forma. Creem que é preciso obedecer a Deus, fazer sua vontade, 
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obedecer a sua palavra, que se encontra nas escrituras sagradas, e é nisso que 

se baseia a conduta desses sujeitos.  

O recorte seguinte (Figura 3) marca o momento em que Michael é 

chamado pelo coordenador da escola bíblica na qual está estudando. Michael é 

acusado pelo coordenador de incitar os alunos a se rebelarem contra os 

superiores do colégio, como se ele estivesse sendo controlado pelo demônio. 

Michael decide deixar o colégio e diz se recusar a ser controlado por alguém que 

não seja Deus. 

 

Figura 3 – Discussão entre Michael e o coordenador da escola bíblica. 
 

 
                                       Fonte: Eu sou Michael (2015). 

 

Althusser (1980) afirma que a ideologia religiosa se dirige aos sujeitos com 

o objetivo de transformá-los em sujeitos. Ao interpelar o sujeito, a ideologia 

religiosa o transforma em sujeito livre para que ele possa escolher entre 

obedecer ou desobedecer às ordens divinas. A respeito da ideologia religiosa, 

Althusser (1980, p. 107-108, grifos do autor) afirma:  

 
[...] se ela os interpela de tal forma que o sujeito responde “sim, sou 
eu!; se ela obtém deles o reconhecimento de que eles ocupam de facto 
o lugar que ela lhes atribui no mundo, uma residência fixa; [...] se ela 
obtém deles o reconhecimento de um destino (a vida ou a condenação 
eternas) conforme o respeito ou o desprezo com que eles tratarão os 
“mandamentos de Deus”, a lei tornada Amor; [...] é que só existe uma 
tal multidão de sujeitos religiosos possíveis, sob a condição absoluta 
de que exista um Outro Sujeito único, Absoluto, a saber, Deus 
(ALTHUSSER, 1980, p. 107, grifos do autor). 

 

Althusser (1980) conclui que o indivíduo é interpelado como sujeito, 

aparentemente um sujeito livre, para que possa, então, submeter-se, por 

vontade própria, às ordens de Deus, ou seja, para que aceite a sua sujeição. 
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No frame sequencial, Mary está em sua casa e assiste à uma notícia na 

televisão na qual o locutor diz que a AIDS começa a ser conhecida como a praga 

gay (Figura 4). 

 

Figura 4 – Mary assiste à uma reportagem televisiva sobre a AIDS.

 
Fonte: Orações para Bobby (2009). 

 

Na legenda visibilizada em tal frame (Figura 4), como naquela que se 

apresenta logo mais, no próximo frame (Figura 5), podemos notar a presença da 

Mídia como Aparelho Ideológico de Estado (AIE), que acaba por invadir o recinto 

familiar fazendo uso de um discurso religioso. Ou seja, o AIE Midiático interfere 

e trabalha em conjunto com o AIE Familiar e o AIE Religioso.  

De acordo com Custódio (2017), a mídia é o agente mais eficiente na 

mediatização da realidade. Ao traduzir a realidade em imagens e textos, acaba 

por gerar simulacros e construir o real (no caso, a realidade), definindo as 

percepções dos indivíduos. A respeito da geração de simulacros, o autor lembra 

que o culto religioso a imagens é muito antigo; já a noção de simulacro é 

moderna, visto que tem suas bases em teorias do século XVI. Ao tomar o lugar 

da verdade, o simulacro, ou dito de outra forma, os enunciados linguísticos 

firmam sua credibilidade por meio da argumentação. 

Custódio (2017) ainda diz que o Jornalismo parte do pressuposto de tais 

conhecimentos e relações de mundo que escapam à opinião – ciência e fé –, 

vinculando a eles novos conhecimentos e informações, advindas de outros 

locais, formando, então, novas opiniões que, agregadas às anteriores, sólidas, 

também se fortalecem. É o caso da AIDS que, por conta dos enunciados contidos 
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no livro sagrado a respeito da prática da homossexualidade, criou-se a ideia de 

que a doença pudesse ser um castigo divino, uma praga enviada para esses 

sujeitos.  

O frame abaixo, retirado do filme Eu sou Michael (2015), permite-nos 

visualizar uma das notícias que foram publicadas após o pronunciamento de 

Michael Glatze, no qual ele alegava não ser mais um sujeito homossexual 

(Figura 5). 

 

Figura 5 – Notícia sobre o pronunciamento de Michael na internet. 

 
Fonte: Eu sou Michael (2015). 

 
Para Custódio (2017), ao assumir um discurso persuasivo religioso, o 

jornalismo reveste seus textos de um dogmatismo velado, no qual submete, num 

nível ainda mais sutil, porém não menos ideológico ou efetivo, um discurso 

autoritário. Ele ainda evidencia que o jornalista também mobiliza o discurso 

religioso ao tratar do autoritário quando se coloca como autoridade sobre o 

assunto, sendo aquele que irá ditar verdades. Dessa forma, podemos notar o 

modo pelo qual o Aparelho Midiático trabalha em conjunto com o Aparelho 

Religioso e afeta também o Familiar. 

No frame seguinte, temos uma psicoterapeuta que realiza uma consulta 

com Bobby. Dentre as diversas perguntas feitas por ela, uma delas é 

questionando-o sobre sua homossexualidade (Figura 6).  
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Figura 6 – Consulta de Bobby com uma psicoterapeuta. 

 
Fonte: Orações para Bobby (2009). 

 

Foucault (2001), em Os anormais, reforça que foi dentre os anos de 1854 

a 1850 que a psiquiatria conseguiu espaço para intervir, analisar e controlar o 

sujeito denominado anormal. Surge então o termo anomalia sexual, que 

primeiramente se apresenta como uma série de casos particulares de anomalia 

e nos anos de 1880 a 1890 aparece como sendo o princípio de outras formas de 

anomalia. O filósofo ainda salienta que “a sexualidade, no Ocidente, não é o que 

se cala, não é o que se é obrigado a calar, mas é o que se é obrigado a revelar” 

(FOUCAULT, 2001, p. 213). 

Sobre a confissão, Foucault (1988, p. 61) explicita que: 

 
[...] não se confessa sem a presença ao menos virtual de um parceiro, 
que não é simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer a 
confissão, impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, 
consolar, reconciliar [...]. 

 

Do lugar social de paciente, Bobby se põe em relação com o sujeito 

psicoterapeuta, alguém que ocupa um lugar social hierárquico superior ao seu 

e, consequentemente, tida como detentora de um certo tipo de saber 

reconhecido como legítimo.  

A incitação ao dizer, provocada pela psicoterapeuta, mobiliza o 

procedimento da confissão, na perspectiva foucaultiana, que é um dos principais 

elementos do dispositivo da sexualidade, tratado por Foucault (1988) em História 

da sexualidade I: a vontade de saber. Assim, ao questionar Bobby sobre sua 

sexualidade, a psicoterapeuta o incita a confessar sua homossexualidade.  

Na perspectiva discursiva materialista, observamos, nesse caso, também 

em funcionamento conjunto ao procedimento da confissão, a coação por 

relações de força estabelecidas nesse espaço social paciente-psicoterapeuta, 
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“anormalidade/ “tratamento” ou “cura”. Assim, por mais que a confissão em si 

não seja propriamente uma interdição na perspectiva foucaultiana, já que leva o 

sujeito a falar, “revelar”, “confessar”, observamos, no funcionamento discursivo, 

que ela age como um dos mecanismos para que a interdição se estabeleça, 

porque confessar, como um pré-construído, inscreve, no próprio “ato da 

confissão”, admissão de um "erro", um "desvio" do sujeito. E o sentido da 

confissão é justamente o suposto "arrependimento" e o prevenir/podar uma 

reincidência, o que faz parte do "efeito" esperado pela confissão.  

O próximo recorte imagético-linguístico retrata Michael e um outro jovem 

conversando logo nos minutos iniciais do longa-metragem. Na cena (cf. Figura 

7), Michael está conversando com Paul (Daniel Polo), um jovem homossexual 

que vai até ele em busca de conselhos. Por conta da narrativa não-linear do 

filme, nesse momento Michael já havia “renunciado” à sua homossexualidade e 

estava atuando como pastor. 

 

Figura 7 – Michael conversa com um jovem homossexual. 

 

Fonte: Eu sou Michael (2015). 

 

Busin (2008), analisando a presença do cristianismo no território 

brasileiro, afirma que a tradição cristã, que no Brasil é representada em maior 

parte pelo catolicismo, reforça a mentalidade popular, define valores morais e 

tenta impor o que é considerável como normal com relação à sexualidade, visto 

que o cristianismo se faz presente em todas as relações e modela as 

subjetividades, inclusive daqueles que não são adeptos ao cristianismo.  



32 
 

A autora ainda evidencia que o sexo praticado apenas por prazer não é 

moralmente bem-visto, o que ajuda a legitimar o preconceito direcionado aos 

sujeitos homossexuais e reforça ideias populares de que esses sujeitos vivem 

em perversão ou são anormais. Mais adiante, explicita que a suposta 

condenação bíblica à homossexualidade se dá por conta do entendimento de 

que homens homossexuais se aproximam do papel que é reservado às 

mulheres, seja no comportamento social ou sexual. Além disso, a autora também 

mostra que certas passagens bíblicas já não são mais aceitas socialmente, visto 

que elas retratam costumes de uma cultura historicamente determinada.  

Busin (2008) levanta alguns pontos para a discussão, como, por exemplo, 

a sua constatação de que, em termos cristãos, a condenação da 

homossexualidade se baseia na leitura e interpretação de determinadas 

passagens bíblicas. E questiona qual seria o motivo para se deixar determinadas 

passagens bíblicas de lado e se utilizar de outras. Afirma que o discurso religioso 

cristão fomenta a desigualdade de gênero, determina o que é “normal” e, 

consequentemente, o que deve ser aceito e valorizado; exerce um controle da 

sexualidade e dos corpos dos sujeitos, oferecendo alternativas de redenção e 

salvação.  

Foucault (2007) chama atenção para o fato de que o poder se faz presente 

em todas as relações humanas e em todas as esferas, sejam elas públicas ou 

privadas. De acordo com ele, 

 
[...] estamos submetidos à verdade também no sentido de que ela é lei 
e produz o discurso verdadeiro que decide, transmite e reproduz, ao 
menos em parte, efeitos de poder. Afinal, somos julgados, condenados, 
classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um 
certo modo de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros 
que trazem consigo efeitos específicos de poder [...] (FOUCAULT, 
2007, p. 180).  

 

Neste último recorte relacionado ao filme Eu sou Michael (2015), Michael 

vai até o mercado com sua esposa Rebekah, quando ele avista o mesmo jovem 

ao qual somos apresentados no início do filme. Paul está acompanhado de um 

outro menino e os dois são vistos por Michael, que os olha fixamente. Os dois 

garotos acabam ficando constrangidos com o olhar de Michael e vão para outro 

lugar (Figura 8). 
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Figura 8 – Michael encontra Paul, acompanhado de outro garoto. 

 

Fonte: Eu sou Michael (2015). 

 

Na concepção de Borrillo (2010), os sujeitos homossexuais não se 

encontram imunes a sentimentos homofóbicos, visto que o ódio da sociedade 

com relação a eles pode acabar sendo interiorizado. O autor reforça que estamos 

inseridos em uma sociedade heteronormativa, que possui como base para as 

relações afetivas e sexuais o relacionamento heterossexual. Por conta disso, o 

sujeito homossexual pode acabar entrando em um conflito interior devido à sua 

não adequação a esse modelo.  

Além disso, de acordo com o autor, os sujeitos homossexuais se 

desenvolvem em um ambiente que favorece e naturaliza o sentimento de 

hostilidade em relação a eles. Essa interiorização faz com que lutem contra seus 

desejos, podendo resultar em graves distúrbios psicológicos. De acordo com 

Borrillo (2010, p. 101), 

 
o estereótipo ainda disseminado sobre o homossexual incapaz de ter 
uma vida afetiva plenamente desenvolvida, sem família nem filhos, e 
sendo levado a terminar seus dias em uma solidão insuportável - 
aliviada, às vezes, pelo suicídio - obceca a mente de numerosos gays 
que, para evitar esse "destino trágico", envolvem-se em uma tentativa 
de rejeição de sua própria sexualidade. 

  

Borrillo (2010) salienta que, por haver uma carência de referências 

culturais, é compreensível o sentimento de aflição que se faz presente em 

diversos sujeitos homossexuais. Nesse sentido, a manifestação pública de sua 

sexualidade acaba sendo um momento libertador, que põe fim à clandestinidade 

na qual eles se encontravam, possibilitando a restauração da autoestima do 

sujeito homossexual e de seus semelhantes.  
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Porém, o autor apresenta uma outra leitura desse momento de revelação, 

mostrando que ele também pode ser visto como uma justificação social e 

inscrição de uma identidade sexual. Seguindo tal raciocínio, compreende que 

nenhum sujeito heterossexual necessita passar por esse momento de revelação, 

visto que ele já se encontra nesse universo público, nessa lógica de normalidade. 

Já o homossexual, por conta de sua diferença, necessita se apresentar e solicitar 

uma autorização para que possa prevenir os outros sujeitos, ditos como normais, 

de sua entrada em territórios que não é esperado que ele ocupe. O autor, então, 

deixa o questionamento se será que, ao fazer isso, o sujeito homossexual não 

acaba por reconhecer essa dominação heterossexista (BORRILLO, 2010). 

No último recorte da análise (Figura 9) é possível visualizar o momento 

em que Bobby está prestes a cometer suicídio. O personagem se encontra em 

cima de um viaduto e os conflitos, o sentimento de culpa e rejeição o 

impulsionam a se lançar do viaduto, o que faz com que, na queda, seja atingido 

por um caminhão. 

 

Figura 9 Suicídio de Bobby. 

                     

Fonte: Orações para Bobby (2009). 

 

Na concepção de Rodrigues (2010), é na fase da adolescência que se 

inicia o processo de consolidação da identidade 4  do sujeito, sendo essa 

identidade uma junção de fatores emocionais, cognitivos e sociais, que, por sua 

 
4 Embora a perspectiva de Rodrigues (2010) não seja propriamente discursiva, ela nos permite 
pensar nos processos de identificação pelos quais os sujeitos estabelecem relações imaginárias 
com outros sujeitos, já que “a identidade – que é imaginária – vem do outro; mas o sujeito é sem 
identidade” (QUINET, 2012, p. 22).  
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vez, contribui para uma maior ocorrência de um comportamento homossexual 

na adolescência. A autora reforça que a influência dos pais e familiares no 

processo de construção da identidade homossexual é de muita importância, visto 

que “os gays, lésbicas e bissexuais estão sujeitos a factores de tensão social 

que variam de uma atitude negativa generalizada à rejeição de família e amigos” 

(RODRIGUES, 2010, p. 23). Ela ainda complementa que a homofobia acaba 

levando os jovens a mentir, como uma defesa perante a exclusão social. Essa 

possiblidade de exclusão os leva, muitas vezes, à depressão, e acaba por 

acarretar pensamentos suicidas. 

Discursivamente, a morte de Bobby, por suicídio, também põe em questão 

os próprios sentidos de vida e morte, tendo em vista a morte do sujeito em vida 

pelo silenciamento do outro sobre si, e de si, por conta do outro, bem como a 

vida na morte, ao alocar nesta um sentimento de “libertação”, de “fuga”, de 

“desvio”. Ao mesmo tempo, nos leva a interrogar sobre os desfechos de 

narrativas fílmicas que resultam na morte empírica do sujeito pelo insuportável 

do mundo, na medida mesma que, no caso do suicídio focalizado em Orações 

para Bobby, morrer é e não é resistir. É porque, inconscientemente, denuncia 

esse “mundo semanticamente normal” em que não há espaço para a 

contradição, interrogando a sociedade sobre suas formas de assujeitamento e 

silenciamento. Não é à proporção que o sujeito, ao se suicidar, retira a sua 

insistência, como vivente, em continuar a (r)existir materialmente.  

 

5. Considerações finais 

 No batimento descrição-interpretação, teoria-análise (ir e vir), o corpus 

investigado mostra que o processo de subjugação do corpo-sujeito homossexual 

à ideologia religiosa cristã, por normalizações e normatizações do sujeito social 

interditado/silenciado em suas especificidades significantes, é posto em 

funcionamento nos encontros e atravessamentos discursivos dos Aparelhos 

Ideológicos Religioso Cristão, Familiar Tradicional, Midiático e Médico em 

desencontros com a Formação Discursiva Homossexual. Ao mesmo tempo, se 

abrem a contínuos mecanismos de contra-identificação discursiva desses 

sujeitos, apesar dos efeitos de desidentificação ou mesmo de identificação 

plena, que os colocam nos limites tênues do silenciamento e da resistência.  
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A homossexualidade é vista em determinados momentos tanto pelos 

próprios personagens protagonistas quanto por outros personagens, com os 

quais se põem em relações discursivas, como sendo um crime, uma anomalia, 

uma doença, e tais ideologias estão materializadas em discursos advindos 

desses Aparelhos Ideológicos e que interpelam esses sujeitos. Nota-se também 

a força do espaço social e simbólico em que o corpo-sujeito homossexual está 

inserido, a obrigatoriedade da confissão de sua sexualidade e o recurso ao 

suicídio como tentativa de libertação e cessão aos controles normatizadores, 

bem como, no seu contraponto, a “busca” pela/na religião católica cristã como 

fuga desesperada do risco imaginário da morte eminente como um “castigo” 

divino pela assunção da homossexualidade.  

Isso significa que, por mais que os personagens protagonistas se 

identifiquem ou busquem se identificar com uma determinada formação 

discursiva, eles não deixam de estar em contato e sofrer os efeitos de outras 

formações discursivas que os atingem. Assim, seja vivendo a ilusão de 

resistência como negação à identificação a uma dada FD que os interpela, ou 

mesmo a impotência, como se não houvesse falhas no processo de interpelação 

e, portanto, ausência de margens, derivas, equívocos, não deixam de perturbar 

os sentidos de vida-morte nesse mundo normatizado/normalizado.  
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O aborto existe: análise do aborto na série Segunda Chamada 

 

Nara Marques da SILVA1 

 

Introdução 

Este trabalho objetiva analisar como a pauta do aborto é representada na 

série Segunda Chamada (2019), mais especificamente em seu quinto episódio, 

transmitido pela Rede Globo. Para tal fim, busca-se contextualizar a 

representação da pauta na mídia brasileira. Decidimos, para tanto, analisar a 

construção da personagem Rita, uma jovem estudante, mãe de três filhos e 

pobre, que tenta — sem sucesso —, há anos, fazer uma cirurgia para ligar as 

trompas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A personagem, ao se deparar com 

uma nova gravidez, não enxerga a possibilidade de criar mais um filho e, por 

isso, decide tomar remédios abortivos, adquiridos através de um vendedor 

ambulante. A jovem, então, foi encontrada passando mal no corredor da escola, 

pelos professores Sônia e Marco André. Os docentes a levaram para o hospital 

— onde a mãe de Marco André trabalha como médica —, no entanto, a jovem 

não resistiu e acabou falecendo. 

Primeiramente, é relevante mencionar que a série foi escrita e dirigida por 

mulheres, ou seja, o enredo está balizado pelo ponto de vista feminino. O roteiro 

foi elaborado por Carla Faour e Júlia Spadaccini, sob a direção de Joana Jabace. 

Faour fez sua carreira no teatro antes de trabalhar na Tv, tem sua formação 

como atriz pela Casa das Artes de Laranjeiras; seu primeiro trabalho autoral foi 

em 2008, em A Arte de Escutar. Por causa dele, foi indicada como melhor autora 

aos prêmios Shell, APTR e Contigo de Teatro. Do mesmo modo, foi indicada ao 

Prêmio Contigo de Teatro, em 2010, para a categoria de melhor autora pela peça 

Açaí e Dedos. Na televisão, foi autora colaboradora em Vai que Cola (2013), 

Além do Horizonte (2013) e Tapas e Beijos (2015), trabalhou como autora 

principal em Amor Verissimo (2014) e Segunda Chamada (2019). No cinema, foi 

roteirista dos longas O Concurso (2013) e Chacrinha: O Velho Guerreiro (2018).  

 
1 Graduanda em História pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), orientada pela 
Profa. Dra. Cássia Rita Louro Palha, docente da UFSJ. 
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Julia Spadaccini começou no teatro Mapati com 14 anos. Fez faculdade 

de Artes Cênicas por dois anos na UnB. Quando iniciou um curso de teatro no 

Rio de Janeiro conseguiu um emprego na TV, por isso, se mudou para a capital 

carioca e transferiu a faculdade. A autora se formou em Artes Cênicas na Uni 

Rio e fez pós-graduação em Arte-terapia. Após, voltou à faculdade para fazer 

Psicologia e, então, começou a estagiar em uma clínica, na qual trabalhava no 

ateliê de arte, auxiliando pacientes com esquizofrenia. Além disso, passou cinco 

anos dando aula de teatro para esses pacientes — começou, assim, a escrever 

um diário sobre os casos clínicos, chamando a atenção de um amigo que os leu 

e acreditou que daria uma peça. Por fim, ela aceitou o desafio e a peça foi bem 

recebida, o que deu início a sua carreira como autora e roteirista. 

A diretora da série, Joana Jabace, é formada em jornalismo pela PUC-

Rio. Trabalhou na produtora Videofilmes, onde aprendeu na prática com grandes 

nomes do cinema documental, uma vez que participou de produções como Santo 

Forte (1999), de Eduardo Coutinho, Fala tu (2003), de Guilherme Coelho, e 

Vocação do Poder (2005), de Eduardo Escorel e José Joffily. O novo sucesso de 

Jabace é a série Diário de um confinado (2020) — o primeiro trabalho externo 

da Globo após a paralisação em decorrência da pandemia da Covid-19.  

A série Segunda chamada, que tem como coprodutora a 02 Filmes, foi 

gravada entre julho e agosto de 2019. É importante ressaltar que ela foi indicada 

a vários prêmios, dentre eles o Grande Prêmio Brasileiro de Cinema, na 

categoria de melhor série de ficção da TV aberta. Foi ganhadora do Prêmio 

ABRA (Associação Brasileira de autores e roteiristas) na categoria de melhor 

roteiro de série de ficção-drama. Segunda Chamada também recebeu o prêmio 

da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) na categoria de melhor série 

e melhor atriz para Deborah Bloch, atriz que interpretou a professora Lúcia, além 

de ter sido indicada na categoria de melhor direção. 

Por conta da trajetória das roteiristas, que forjaram suas carreiras no 

teatro e em trabalhos documentais, a série apresenta algumas características 

teatrais, como, por exemplo, cada episódio contém uma narrativa completa — 

com início, meio e fim — em uma noite de aula. Assim, podemos perceber alguns 
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traços do gênero na trama. Como afirma Spadaccini, em entrevista ao Gshow2, 

a série buscou abordar uma linguagem naturalista próxima do docudrama3. 

O cenário da série se dá na Escola Estadual Carolina Maria de Jesus que 

leva o nome de uma das mais importantes escritoras brasileiras, autora do livro 

Quarto de Despejo: diário de uma favelada, publicado em 1960, e de tantos 

outros contos, poemas e peças, nos quais retratava sua vida e denunciava as 

mazelas sociais enfrentadas por ser pobre e negra em um país tão desigual e 

injusto. Os textos de Carolina Maria de Jesus foram traduzidos para 14 línguas 

e publicados em mais de 40 países.  

Os protagonistas da série são seis professores que trabalham em uma 

escola pública periférica de São Paulo, no ensino noturno, quais sejam: Lúcia 

(Deborah Bloch), Jaci (Paulo Gorgulho), Marco (Silvio Guindane), Eliete (Thalita 

Carauta), Sônia (Hermila Guedes) e Paulo (Caio Blat). Todos os dias os 

educadores passam por diversas situações que entrelaçam suas vidas 

profissionais com a vida pessoal dos alunos que sofrem cotidianamente várias 

mazelas por conta de suas situações sociais. 

Exibida no horário das 22h30min, sua primeira temporada tem 11 

episódios, que estrearam em 8 de outubro de 2019 e foram exibidos 

semanalmente nas terças-feiras até o dia 17 de dezembro de 2019. Segunda 

Chamada também pode ser encontrada na plataforma streaming do Grupo 

Globo, a Globo Play, para assinantes. O episódio cinco, no qual nos 

debruçamos, foi exibido no dia 5 de novembro. É importante destacar que as 

séries, em geral, têm ganhado cada vez mais público, seja nas plataformas de 

streaming ou Tv aberta e fechada, como argumenta Marcel Silva (2014): 

 
Mesmo se circunscrevendo a um universo audiovisual, sobretudo 
estrangeiro (e mais especificamente norte-americano), é fundamental 
aqui no Brasil que voltemos a atenção para essas dinâmicas [as 
séries], visto que elas estão presentes nas práticas culturais de 
inúmeras pessoas, influenciando novos roteiristas e diretores, 
tornando- se referência para nossos próprios programas. (SILVA, 
2014, p. 251). 
 

 
2 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/7963226/. Acesso em: 02 dez. 2020. 
3 “Os filmes de docudrama possuem um forte poder de persuasão e surgem como um espectro, 
um gênero híbrido. Não pertencem exclusivamente ao gênero da ficção, nem ao do documentário 
de representação social.” (ABREU, 2009). 
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É notório que o público jovem, principalmente, tem sido estimulado a 

interagir nas redes sociais, durante o episódio das séries, por meio de hashtags 

exibidas no canto da tela ou pelos posts dos atores e da emissora no Twitter ou 

no Instagram (SILVA, 2014). Isso se comprova ao analisarmos o interesse de 

busca pela palavra “aborto” no dia 05 de novembro, às 23h, posto que atingiu 

seu pico máximo, sendo esse o mesmo dia e horário em que o episódio foi 

exibido na Tv. Para embasar essa perspectiva, Silva afirma que 

[...] o aumento da presença das séries no espectro de nossa 
experiência televisiva – mediada fundamentalmente pela internet e 
pelos demais formatos digitais –, a investigação das diversas camadas 
que estruturam esse fenômeno se torna premente, visto a sua 
capacidade de engajar o público em experiências narrativas dentro e 
fora da rede. (SILVA, 2014, p. 243). 

 

 

2. A representação da mulher na televisão 

 

Rosa Maria Mateo, uma das figuras mais 
populares da televisão espanhola, me contou essa 

história. Uma mulher tinha escrito uma carta para ela, de 
algum lugarzinho perdido, pedindo que por favor contasse 

a verdade: 
— Quando eu olho para a senhora, a senhora está olhando para mim?  

Rosa Maria me contou, e disse que não sabia o que responder. 
Galeano, O livro dos Abraços 

 

No que diz respeito à representação da mulher e das pautas feministas 

na Tv Globo utilizaremos como referência alguns trabalhos desenvolvidos pela 

professora Heloísa Buarque de Almeida, quais sejam: Trocando em Miúdos: 

Gênero e sexualidade na TV a partir de Malu Mulher, e Consumidoras e 

heroínas: gênero na telenovela. Nesses artigos, a autora busca traçar um 

panorama da construção do gênero na teledramaturgia. 

No ano de 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) declara o ano 

internacional da mulher, insuflando os debates sobre o tema por todo o mundo. 

Isso também reflete na televisão, onde vários programas passam a trazer uma 

nova abordagem sobre o que é ser mulher na modernidade, a título de exemplo 

podemos citar a série Malu Mulher (1979) – analisada por Almeida (2011) – e o 

programa TV Mulher (1980), ambos teletransmitidos pela Globo. Eles 



43 
 

representam a mudança de perspectiva da mulher pela televisão brasileira, mas 

também são a marca do direcionamento da Globo para um público que atraísse 

mais contratos publicitários, tendo em vista que a maior parte das propagandas 

tem as mulheres como público-alvo. Almeida (2011) salienta que a partir do 

seriado Malu Mulher a televisão começa dar ênfase ao trabalho, em espaço 

público, desempenhado pelas mulheres nessa nova sociedade, retirando-a do 

confinamento do espaço doméstico e das obrigações dos afazeres do lar.  

No entanto, o trabalho feminino é visto como uma relação pessoal que 

possibilitaria a conquista da autonomia financeira, ao contrário das mulheres de 

camadas populares que enxergam o trabalho como uma necessidade, sem 

alternativa de escolha pessoal, ou seja, o trabalho feminino teletransmitido, 

nesse período, é o trabalho das mulheres de classe média e apresentam um 

caráter de libertação feminina através do poder de consumo que esse lhes 

possibilita. Isso se difere da situação da grande maioria das mulheres brasileiras 

que precisam trabalhar para sobreviver, o que representa muito mais um fardo 

do que uma emancipação. 

Ademais, nesse momento o Brasil estava passando pelos últimos anos da 

ditadura civil-militar, por isso o movimento feminista caminhava junto com os 

movimentos contra a ditadura e pela anistia. Isso fez com que as pautas 

feministas tivessem uma maior abrangência, o que também era incorporado pela 

programação televisiva que tratavam de temas como homossexualidade, 

negritude, entre outras desigualdades sociais. Essas pautas, no entanto, se 

restringiam ao âmbito da vida privada com grande foco na sexualidade, esse 

movimento faz parte de transformação na construção simbólica sobre a mulher 

na televisão brasileira, criando uma imagem de mulher mais moderna e menos 

submissa (ALMEIDA, 2012). Isso demonstra a pretensão da emissora em 

construir um retrato social do Brasil, assim como na série Segunda Chamada.  

Diante disso, algumas ponderações precisam ser feitas sobre como o 

aborto é tratado em Malu Mulher, bem como na série Segunda Chamada. O 

episódio que gerou mais crítica na primeira foi justamente o que tratava da 

questão do aborto (ALMEIDA, 2011), vale ressaltar que outros temas feministas 

também foram abordados, mas não causaram tanto repúdio por parte da 

população. 
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3. O aborto na mídia brasileira 

No período em que o país se torna uma República, em 1889, o aborto era 

visto como um crime para a constituição brasileira, em qualquer situação. O 

primeiro avanço legislativo nesse sentido ocorre em 1940, quando se permite a 

realização do procedimento para os casos de gravidez decorrente de estupro e 

nas situações em que a gestante corre risco de vida. 

Doravante, o Código Penal passa por algumas reformas, em 1961, e é 

acrescentado a definição de estupro e de violência sexual, contudo a 

criminalização do aborto permanece. 

Nos anos 1960 a segunda onda feminista começa a pautar questões do 

cotidiano das mulheres, como sexualidade, direitos reprodutivos, entrada das 

mulheres no mercado de trabalho, entre outros. É nesse momento que a pauta 

da legalização do aborto começa a surgir com mais proeminência, 

principalmente em alguns países da Europa e nos Estados Unidos da América. 

No Brasil, nesse período, a pauta prioritária era contra a ditadura militar e, 

por isso, era necessária uma grande unidade que se estendia a setores 

religiosos e que, por sua vez, acabavam secundarizando a questão da 

legalização do aborto, entre outras pautas ditas até então como identitárias. Por 

essa razão, o tema do direito ao aborto entrou, tardiamente, na agenda do 

movimento feminista brasileiro, no início dos anos de 1980, juntamente com a 

reabertura democrática. 

Nos anos de 1990, intensificam-se as lutas pelo aborto no país, quando 

vários setores do movimento feminista defenderam a proposição somente da 

descriminalização do aborto, por acreditar ser a estratégia que pudesse trazer 

“vitórias” no legislativo. Na Conferência do Cairo (1994), espaço que marcou a 

reivindicação do direito ao aborto no mundo, a Rede de Saúde Feminista, uma 

das articuladoras do projeto, juntamente com o setor feminista institucionalizado 

propuseram a regulamentação nos casos já previstos em lei, sendo essa a 

proposta levada em diante na Câmara dos Deputados. Além disso, a Campanha 

de Prevenção a Mortalidade Materna coloca, nesse período, todas as suas 

forças para pautar a legalização do aborto com a intenção de reduzir o índice da 

mortalidade materna. A ofensiva conservadora em “defesa da vida desde a 

concepção” continua se articulando em todo país, concomitantemente. Em 1997, 
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a mídia brasileira abriu um grande debate sobre o tema quando foi publica uma 

reportagem na revista Veja, na qual várias mulheres, incluindo celebridades 

como Hebe Camargo, Marilia Gabriela, entre outras, diziam abertamente que já 

haviam realizado abortos provocados. Abaixo podemos ver a capa e a 

reportagem na íntegra. 

 

Figura 1: Capa da Revista Veja – 1997 

 
Fonte: site da revista Veja4 

 

 
4 Disponível em: https://veja.abril.com.br/revista-veja/carta-ao-leitor-a-lei-do-aborto/. Acesso em: 

02 dez. 2020. 
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Figura 2: Matéria da Revista Veja – 1997 

 
Fonte: site da revista Veja5 

 

Em 1998, o Cytotec — um dos nomes para o Misoprostrol, muito utilizado 

para o combate de úlcera e vendido, até então, nas farmácias brasileiras para 

essa finalidade — começa a ser um medicamento controlado, podendo apenas 

ser feito o uso em ambientes hospitalares, levando em consideração que o 

remédio estava sendo amplamente utilizado como abortivo. É importante 

salientar que o Misoprostrol está na lista de medicamentos essenciais da OMS 

e que nos países em que o aborto é legalizado ele é utilizado para essa 

finalidade, sendo considerado pela ANVISA como princípio ativo com indicação 

terapêutica de uso obstétrico, com eficácia e segurança comprovadas para 

provocar aborto até a décima segunda semana de gestação (DINIZ & CASTRO, 

2011). 

Nas eleições de 2010, a então candidata Dilma Rousseff sofreu fortes 

críticas da mídia e de grande parte da população brasileira, geralmente vinculada 

a setores religiosos, por conta do seu posicionamento favorável à legalização do 

aborto, entretanto, após inúmeros ataques, Dilma acabou recuando e se colocou 

 
5 Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/reveja/8216-eu-era-contra-o-aborto-ate-que-

descobri-que-meu- filho-iria-nascer-muito-doente-8217/. Acesso em: 02 dez. 2020. 



47 
 

contrária à pauta. Uma grande ilustração desse momento é a capa da revista 

Veja que vincula a imagem da presidenta a falas contraditórias, como podemos 

notar abaixo:  

Figura 3: Capa da Revista Veja – 2010

 
Fonte: Mercado Livre6 

 

Se, por um lado, elegemos a primeira mulher presidente do Brasil, por 

outro lado, nesse momento também tivemos a bancada de deputados mais 

conservadora do país, desde os tempos da ditadura militar. Outro aspecto 

 
6 Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715573582-veja-2186-dilma-rousseff-

wagner- moura-michael-pitt-_JM. Acesso em: 27 nov. 2020. 
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relevante é que tivemos menos de 10% da mesma câmara composta por 

mulheres, número menor do que o de eleições anteriores. 

Nas eleições de 2014, tal como em 2010, novamente as questões políticas 

sobre o aborto pautaram fortemente o processo eleitoral presidencial. 

Observamos que nas eleições os setores conservadores polarizaram o debate, 

colocando o aborto sobre sombras de chantagens, na tentativa de impedirem o 

avanço na legislação brasileira da garantia de direitos das mulheres, 

desrespeitando cotidianamente a laicidade do Estado. Em 2015, a Proposta de 

Emenda Constitucional 29 (PEC 29/2015), de autoria do Senador Magno Malta 

(PR/ES na época), semelhante à PEC 164/2012, também tinha intenções de 

alterar a introdução do artigo 5º da Constituição Federal para estabelecer a 

inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. 

Lutar pelo aborto legal, para o movimento feminista, é essencial para a 

autonomia da vida das mulheres pobres. De acordo com pesquisas realizadas 

sobre a situação do abortamento no Brasil, a questão financeira é o principal 

motivo que levam as mulheres a recorrerem ao abortamento (MARQUES & 

UGINO, 2015). A ação do sistema capitalista, patriarcal e racista sobre a vida 

das mulheres evidencia que criar uma criança em situação de pobreza aprofunda 

ainda mais a situação de exploração-dominação da vida das mulheres. 

Na Campanha Eleitoral de 2018, o tema do aborto foi novamente trazido 

à mídia brasileira como justificativa conservadora para massacrar a candidata à 

vice-presidência Manuela d’Ávila. Foi realizada uma grande campanha através 

das redes sociais que vinculava a candidata a diversos discursos em prol da 

legalização do aborto. Esse movimento levou a uma alta rejeição da chapa 

Haddad e Manuela, principalmente pelos eleitores ligados a setores 

fundamentalistas e religiosos. 

A vitória de Jair Bolsonaro nas urnas, em 2018, foi mais uma derrota para 

todos os movimentos progressistas brasileiros. “Brasil acima de tudo e Deus 

acima de todos” estabelece o mote central da união entre religião e política. É 

preciso considerar que a democracia moderna foi construída com base na qual 

a autoridade política tem seu poder emanado pelo povo e não pelo divino, como 

em outrora acontecia nas dinastias. Ademais, cabe ressaltar que o nosso país é 

um Estado Laico, justamente por entender que esse princípio é imprescindível 

para garantir as liberdades individuais e coletivas em uma sociedade 
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democrática, ainda que vários símbolos e valores religiosos sejam evocados 

pelos governos brasileiros — haja vista que o preâmbulo na nossa constituição 

de 1988 contém a expressão “(…) sob a proteção de Deus (…)”, além da cédula 

da moeda nacional que vem impressa com o dizer “Deus seja louvado”, entre 

várias outras expressões de valores religiosos contidos em elementos oficiais do 

governo brasileiro. No entanto, essas não são as maiores preocupações em 

relação a religião e política andarem juntas no nosso país, o que é realmente 

perigoso para a nossa democracia são políticas públicas e legislações serem 

baseadas em dogmas religiosos (MIGUEL, 2012). Recentemente, devido a uma 

ebulição da luta feminista pelo aborto legal na América Latina, mais 

particularmente com a influência do movimento feminista da Argentina, foram 

realizados diversos atos de solidariedade às companheiras Argentinas, no Brasil, 

com o objetivo de mobilizar a discussão no momento da Ação de Direito de 

Preceito Federal 442 (ADPF 442) na justiça brasileira. 

Organizadas na Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro 

e Gratuito, que existe desde 2005 com o lema “Educação sexual para decidir, 

anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer”, as feministas 

argentinas discutiram, durante todos esses anos, a formulação de um projeto de 

lei e o Congresso acatou a proposta de debatê-lo em 2018. 

O exemplo de organização popular das argentinas para avançar nessa 

luta é grandioso. Com a luta da Ação de Direito de Preceito Federal 442 (ADPF), 

o movimento feminista brasileiro buscou seguir formas organizativas muito 

próximas ao modelo argentino. Em 2018, a Frente Nacional se reconfigura e 

começa a agir diferente, a exemplo do processo organizativo feministas da 

Argentina, onde os territórios locais são de fundamental importância para força 

nacional do movimento. 

Na atual conjuntura brasileira não existe uma congruência de forças 

favoráveis para avançar e ter vitórias na legalização do aborto, não só nos 

campos político e jurídico, mas também nas instâncias da saúde e da educação. 

São, aproximadamente, vinte e oito anos em conflito direto. Para cada 

projeto/movimentação feminista na intenção de legalizar o aborto, as mulheres 

são sempre bombardeadas com projetos cada vez mais conservadores, mas 

isso não faz com que as feministas em movimento cessem suas perspectivas de 

luta, pelo contrário, é momento de mantê-las vivas. 
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4. Análises das cenas 

(…) 
Pagaram uma fortuna por ela. A foto era uma façanha. Chinolope tinha conseguido 

fotografar a morte. A morte estava ali: não no morto, nem no matador. A morte estava na cara 
do barbeiro que a viu. 

Eduardo Galeano, O livro dos Abraços 

 

 
4.1 Os personagens e diálogos 

São três os personagens principais das cenas que tratam do tema do 

aborto no quinto episódio da série Segunda Chamada, a personagem Rita, 

estudante que realiza o aborto e seus dois professores, Sônia que é professora 

de história e Marco André, o recém-contratado professor de Artes da Escola 

Estadual Carolina Maria de Jesus. 

 

 

4. 1.1 Rita 

Logo na primeira cena em que a personagem aparece no episódio 

podemos perceber que ela tem três filhos ainda dependentes dela. A 

personagem aparenta ser jovem, tendo entre 25 e 35 anos. É válido ressaltar 

que a atriz que a interpreta, Nanda Costa, tinha 33 anos de idade quando fez o 

papel. Outro aspecto que precisamos destacar é o fato de Rita ser moradora de 

uma comunidade perto da escola em que vive, além disso, a própria personagem 

destaca em suas falas que trabalha duro para conseguir criar os três filhos que 

tem e que não teria condições financeiras de criar mais um.  

Com isso, podemos entender que Rita é uma mulher que tem uma 

condição financeira pouco favorecida. A série toda busca retratar esse recorte 

de classe em todas as pautas que aborda, em relação a questão do aborto essa 

é uma perspectiva muito importante e que também é muito apontada pelas 

feministas que se organizam em torno desse tema. De acordo com a pesquisa 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada em 2013, mais 

de 8,7 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já realizaram pelo 

menos um aborto na vida, e desses 1,1 milhão foram provocados. Essa pesquisa 

também aponta que, no Nordeste, o número de mulheres sem ensino médio 

completo que realizam o procedimento é sete vezes maior do que o número das 
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que possuem ensino superior completo. Além do mais, o número de mulheres 

negras que provocam o abortamento é o dobro do verificado entre as mulheres 

brancas. Esses dados, mesmo que subnotificados, devido ao medo da 

criminalização, nos assinalam quem são as mulheres que mais sofrem com essa 

situação no Brasil, assim como a representação da série. 

Tratemos de observar algumas falas da personagem Rita afim de 

evidenciar as observações registradas acima: 

 

Rita: Eu não posso ter outro filho (…) eu dou um duro danado pra cuidar 
desses três, eu não posso ter outro filho. 

Rita: Não tem jeito professor, eu tenho três filhos pra criar. 

Rita: Não, meus filhos, eu não posso ser presa, vão me prender! 

 

Parece importante ressaltar que a personagem aparenta ser uma mulher 

determinada, forte e que sabe dos seus direitos, podemos perceber isso no 

diálogo de Rita com a enfermeira na primeira cena do episódio, quando Rita 

descobre que não poderá fazer a cirurgia que tanto lutou para fazer. 

 

Enfermeira: Calma! A senhora está muito nervosa 

Rita: Tô! Quantas vezes eu vim aqui? Fala! Quantas vezes eu vim 
aqui? Eu fiz todos os exames, eu enfrentei fila, eu vim aqui de 
madrugada, nunca tinha vaga. Aí quando eu consigo marcar você vem 
me dizer que eu não vou poder fazer? 

(…)  

Enfermeira: A senhora usa algum método anticoncepcional? Rita: Eu 
tenho trombose, eu não posso tomar pílula 

Enfermeira: E preservativo... Desculpa, minha senhora, mas eu tenho 
mais o que fazer. Olha o tanto de gente que eu preciso atender! 

Rita: Isso é lei! Isso é um direito meu e eu não vou sair enquanto vocês 
não resolverem meu problema! Eu não vou sair! 

 

Nessa cena buscou-se mostrar a demora e ineficiência do sistema de 

saúde público para atender as mulheres que buscam fazer ligadura, isso 

sustenta a justificativa de que o Estado não dá subsídios necessários para 

impedir a gravidez indesejada, mesmo que a mulher busque soluções para isso. 

Além disso, a cena também aponta outras justificativas como por exemplo o fato 

de Rita não poder fazer uso de pílulas anticoncepcionais por ter uma doença 
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(trombose). Também, mostra que Rita se desdobra para cuidar dos três filhos 

pois ela os leva para o hospital sem nenhum outro responsável para cuidar deles 

durante o tempo que ela ficaria fazendo a cirurgia. 

Em uma entrevista para o Gshow7 — um portal da web pertencente ao 

grupo Globo —, no dia 06 de novembro de 2019 — um dia após o episódio ir ao 

ar —, Nanda Costa comenta sobre o drama de sua personagem: “Rita é uma 

mulher como tantas outras que existem por aí”, apontando que os desafios 

passados pela personagem estão extremamente ligados a realidade. Sobre a 

personalidade de Rita, Nanda articula “Mesmo com três filhos, com toda a 

dificuldade, ela está ali na sala de aula buscando aprender e ter uma chance 

melhor na vida. Isso diz muito sobre ela”. Em outras palavras, a personagem tem 

garra para buscar superar as dificuldades e tem esperança de melhorar a vida 

de sua família através dos estudos. 

Mais uma vez podemos notar como a mídia edifica um imaginário de que 

essas mulheres que têm que enfrentar inúmeras situações desafiadoras no 

cotidiano são as “guerreiras” ou “heroínas”. Certamente essa construção gera 

alguns pontos a mais na audiência, além de criar uma sensação de 

conhecimento do público ao qual a série se propõe a representar, ainda assim, 

oculta o cerne da questão que é justamente o fato da desigualdade social contida 

nessas situações. Afinal, por que Rita teve de passar por tantos infortúnios? Por 

que mulheres que moram em locais menos marginalizados possuem um 

cotidiano tão mais confortável? Seria Rita realmente uma guerreira ou apenas 

mais uma mulher que não tem escolhas fáceis na vida por causa da sua classe 

social? 

 

4.1.2 Sônia 

A professora de história Sônia, interpretada por Hermila Guedes, tem uma 

participação fundamental para o desenvolvimento da problemática no episódio. 

Cabe ressaltar que a professora também vive seus próprios dramas em seu 

ambiente doméstico, visto que a professora sofre com a violência do marido 

alcoólatra cujo sustento advém dela e a agride na frente dos filhos. 

 
7  Disponível em https://gshow.globo.com/series/segunda-chamada/noticia/nanda-costa-

comenta-morte-de- rita-apos-aborto-nenhuma-mulher-gostaria-de-passar.ghtml. Acesso em: 25 
nov. 2020. 
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A personagem aparenta ter por volta de 40 anos de idade — a atriz tinha 

39 quando interpretou o papel —, é uma mulher branca, loira e que aparenta 

sempre estar muito cansada e abatida, além de em alguns momentos apresentar 

marcas de hematomas causados pela agressão do marido. A personagem tem 

dois filhos pequenos e vive na casa da sogra por não ter dinheiro suficiente para 

se manter pagando aluguel, mesmo trabalhando muito todos os dias como 

professora.  

Sônia — junto com Marco — ao encontrar Rita passando mal nos 

corredores da escola demonstra grande preocupação com a saúde da estudante 

e a leva para a sala dos professores na tentativa de encontrar uma solução para 

o problema, mas acaba sendo a pessoa em que Rita confia para contar pelo que 

estava passando, como podemos notar nas falas das personagens abaixo: 

  

Sônia: Isso! Vai pra casa, meu amor, com o professor, vá! 

(Rita segura no braço de Sônia com força enquanto grita de dor)  

Rita: É coisa de mulher! 

Sônia: Marco André dá pra sair um pouquinho por favor?  

Marco: eu espero lá fora! 

Sônia: pronto agora só tá nós duas, tá?! Pode falar! Que foi?  

Rita: Eu tô abortando (Rita chora) eu tô abortando. 

 

Rita demonstra que só teria confiança em falar sobre o aborto com outra 

mulher, provavelmente pelo medo de ser presa e por saber que outra mulher 

possivelmente a compreenderia melhor que um homem, afinal ela também já 

poderia ter estado na mesma situação ou acompanhado alguém próximo 

passando pelo procedimento. 

A professora entende o desespero e Rita e fica ainda mais preocupada 

com a situação, se tornando um ponto de apoio para a estudante sendo digna 

da confiança que ela a concedeu. 

Mais adiante no episódio Sônia entende que a maior preocupação de Rita 

é ser presa caso vá para o hospital, no entanto com um segundo desmaio da 

estudante ela não vê uma alternativa a não ser levar Rita para o pronto-socorro, 

mas garante que não deixará a aluna ser presa. 
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Ao chegar no hospital, quando o professor Marco informa à médica que 

Rita tomou abortivos, a professora é contundente ao repreendê-lo: 

 
Sônia: Por que você falou para a médica sobre o abortivo? Você 
prometeu não falar nada. 

Marco: Sônia você pode ficar tranquila que ela não vai causar nenhum 
tipo de problema. 

Sônia: Como é que você pode garantir isso? Anda, Marco André, fala! 

Marco: Ela [a médica] é minha mãe. 

 
Nessa cena, Sônia parece saber que os casos — ilegais — de quebra do 

sigilo médico são recorrentes no Brasil quando se trata de abortos provocados. 

Sobre isso, vale ressaltar que segundo o código de Ética Médica (Resolução do 

Conselho federal de Medicina nº 1931/2009), em seus princípios fundamentais, 

o médico e a médica devem guardar sigilo sobre as informações que detenham 

em razão do exercício de sua profissão. Ademais, é importante destacar que, em 

2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o Habeas Corpus n. 2188896- 

03.2017.8.26.0000, que tratava da realização de aborto provocado por uma 

jovem que tinha sido denunciada pelo médico que a atendeu na emergência de 

um hospital. O tribunal, então, concordou que a quebra do sigilo do médico que 

a denunciou constituía uma prova ilícita que atrapalhava o andamento do 

processo e ainda apontou que “médicos e outros profissionais e todos vinculados 

à informação confidencial têm o dever ético e jurídico de guardar o segredo que 

têm acesso em razão da relação de confiança estabelecida e ínsita na relação 

médico- paciente”. Essa prática ilegal configura um crime previsto no artigo 154, 

do Código Penal (Seção IV – Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos). 

Segundo o relatório da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que traça o perfil 

de mulheres criminalizadas por aborto: 

 

Em algumas situações, a denúncia do hospital ocorre relacionada a um 
pedido de remoção do feto, mas em dois casos, ocorridos na capital, o 
policial de plantão no hospital foi chamado enquanto as mulheres 
estavam sendo atendidas, tendo, inclusive, um deles, falado que era 
assistente social para obter a confissão da ré. Em regra, o hospital que 
faz a denúncia é público ou recebe repasses de algum ente estatal para 
atender pacientes pelo SUS. Há também casos de denúncia pelo posto 
de saúde/UPA. Apenas em um caso o hospital que atendeu a gestante 
faz parte da rede privada. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, 2017, p. 9). 
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Essa triste realidade é intensamente representada na série, pois logo que 

Rita é levada para o centro cirúrgico aparecem dois policiais para conversar com 

Sônia e Marco. Os policiais relatam que a médica denunciou a paciente e que 

teriam que levá-la para a delegacia após a cirurgia. Essa situação deixa os 

professores extremamente enfurecidos, como podemos notar na cena a seguir: 

 

Marco: Mãe posso saber o que tá acontecendo? Por que eu trouxe ela 
pra cá justamente porque eu achei que você fosse… 

Médica: Achou que eu fosse mentir? Não sou eu que faço as leis nesse 
país. No Brasil o aborto é crime e eu não posso acobertar. 

Sônia: A senhora acha que ela queria fazer isso? Ela não teve escolha. 

Médica: Todo mundo tem escolha. 

Marco: Mãe, a Rita já tem três filhos e não tem a mínima condição de 
ter outro. 

Médica: Marco André, se a sua mãe biológica tivesse te abortado você 
não estaria aqui. 

Marco: Não estou acreditando que você está falando isso, meu, pelo 
amor de Deus! 

Sônia: Seu filho teve sorte de ter achado uma família que o acolheu, 
mas nem todas as histórias acabam bem não. 

Enfermeira: Dr. Luiza, nós precisamos da senhora, a paciente tá com 
hemorragia. 

 

Nesse diálogo podemos notar que a médica, que é mãe de Marco, utiliza 

um argumento difundido no senso comum, no qual a liberdade de escolha é 

apontada como a justificativa basilar para condenar a mulher que realiza o 

aborto. No entanto, também podemos observar o contra-argumento de Sônia ao 

apontar que o enredo vivido por ela e seu filho Marco André é uma exceção em 

relação aos casos de mulheres que não querem e não têm condições de criar 

seus filhos. 

Todavia, antes dos policiais chegarem, Sônia e Marco André conversam 

sobre a situação pela qual Rita está passando. O professor de artes questiona 

Sônia sobre sua posição, a saber, de ser favorável ou não à pauta da legalização 

do aborto, e a professora de História argumenta sobre o tema. Cabe ressaltar 

que essa foi a cena mais divulgada nas redes sociais sobre o episódio — a 

maioria das pessoas parece ter concordado com o posicionamento de Sônia 

sobre o assunto. 
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Marco: tá demorando, né? 

(Sônia oferece um café a Marco) 

Sônia: eu fico arrasada quando eu vejo isso, uma menina tão nova 
correndo risco de vida porque fez um aborto por conta própria. 

Marco: Mas podia ter evitado, né Sônia? Se ela tivesse decidido ter o 
filho. 

Sônia: Marco André, você viu o que essa menina passou pra ter feito o 
que fez... 

Marco: Então você é a favor? 

Sônia: a questão não é ser a favor ou ser contra! O aborto existe só 
que é gente como Rita quem morre por falta de assistência médica. 

 

No diálogo acima, Sônia mostra que conhece a realidade do aborto no 

Brasil e quais são as particularidades das mulheres que mais sofrem com a sua 

criminalização. É possível perceber, assim, um recorte de classe e de raça. A 

personagem é bem enfática e didática ao argumentar sobre o seu 

posicionamento. 

 

 

4.1.3 Marco André 

O professor Marco André foi recém-contratado na Escola Estadual 

Carolina Maria de Jesus como professor de artes. O personagem é representado 

pelo ator Silvio Guindane, que tem 37 anos. Marco foi adotado quando era novo 

por uma médica, por isso, não conhece sua mãe biológica, mas sabe que nasceu 

em um hospital perto da escola Carolina Maria de Jesus, essa foi uma das 

motivações para ingressar na escola. É a primeira vez que Marco dá aula em 

uma escola pública, ele parece pouco familiarizado com o ambiente em que a 

escola está inserida. Logo no primeiro dia de aula Marco chega para trabalhar 

em seu carro — que parece ser um carro bem caro — e acaba sendo roubado. 

Felizmente o diretor consegue resolver o problema, pois segundo ele as pessoas 

que roubaram o carro respeitam a escola e quando ele avisa que o carro de um 

professor foi roubado logo é devolvido. No entanto, nesse meio tempo em que 

Marco passa na escola, no seu primeiro dia de aula, ele presencia um estudante 

passando mal e sendo levado para o hospital, isso deixa o professor muito 

abalado, mesmo assim decide voltar no dia seguinte para dar aula na escola, 
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aparentando estar muito entusiasmado com o novo trabalho. No mesmo dia, ao 

sair da escola Marco André vai prestigiar uma amostra de arte e fica observando 

os funcionários que serviam as pessoas naquele espaço tão refinado, como se 

pensasse que eles poderiam ser os seus futuros alunos. 

Aos poucos, Marco vai se adaptando à escola e acaba se aproximando 

mais de Sônia, por quem desenvolve uma paixão, mesmo sabendo que a 

professora é casada. No desenrolar da trama percebemos que Marco André é 

um homem sensível e aparentemente muito educado, preocupado e carinhoso. 

Marco André é um elemento fundamental para o enredo do episódio ao 

abordar o tema aqui trabalhado. Junto com Sônia, ele encontra Rita passando 

mal no corredor da escola, por isso os dois levam a estudante para a sala dos 

professores e Marco André oferece sal para Rita comer por achar que ela estava 

com a pressão baixa, em vários momentos se demonstra solicito para ajudar Rita 

com o que ela precisar, como podemos observar no diálogo abaixo: 

 
Marco: Coloca um pouco de sal debaixo da língua, aqui. 

Sônia: Bota um salzinho, isso isso! 

Marco: Isso, vai melhorar, tá!? Tá tudo bem? Rita? 

(Rita grita de dor) 

Sônia: O que foi?  

(Rita grita de dor) 

Sônia: o quê que cê comeu Rita? 

Marco: se você não falar o que tá acontecendo a gente não vai 
conseguir te ajudar, Rita! 

Rita: Pode ir dar aula não quero atrapalhar a aula de vocês não!  

Marco: que atrapalhar a aula? Olha eu te levo pra casa! Tá? 

Sônia: Isso! Vai pra casa, meu amor, com o professor, vá! 

 

Marco André acaba revelando para a médica, que é sua mãe, que Rita 

havia tomado um abortivo, o professor confia que ela não causará problemas em 

relação a situação, mas acaba se decepcionando, pois, a profissional de saúde 

quebra o sigilo médico e entra em contato com a polícia. Marco André, no diálogo 

abaixo fica indignado com a mãe e elenca alguns argumentos sobre a falta de 

escolha de Rita ao decidir realizar o autoaborto. 
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Marco: Mãe posso saber o que tá acontecendo? Por que eu trouxe ela 
pra cá justamente porque eu achei que você fosse… 

Médica: Achou que eu fosse mentir? Não sou eu que faço as leis nesse 
país. No Brasil o aborto é crime e eu não posso acobertar. 

Sônia: A senhora acha que ela queria fazer isso? Ela não teve escolha. 

Médica: Todo mundo tem escolha. 

Marco: Mãe, a Rita já tem três filhos e não tem a mínima condição de 
ter outro.  

Médica: Marco André, se a sua mãe biológica tivesse te abortado você 
não estaria aqui. 

Marco: Não estou acreditando que você está falando isso, meu, pelo 
amor de Deus! 

 

Mesmo que no diálogo anterior Marco questionasse a prática do aborto 

quando diz “mas [Rita] podia ter evitado, né Sônia? Se ela tivesse decidido ter o 

filho”. no momento que ele percebe que a estudante pode realmente ser presa 

por uma denúncia de sua própria mãe, pessoa a qual ele conferiu confiança para 

lidar com a situação, o personagem fica extremamente indignado e tenta contra-

argumentar em favor da paciente. Isto evidencia que mesmo tendo um 

julgamento moral em relação ao aborto provocado Marco não concorda com a 

criminalização de Rita. Talvez esse fato possa ter sido fruto de uma reflexão 

acerca das argumentações trazidas por Sônia na cena anterior, ou mesmo de 

uma empatia pela aluna, ao entender o contexto que a fez chegar nessa 

situação. De qualquer forma o personagem não se cala diante da possibilidade 

de Rita ter que responder judicialmente. 

Após receber a notícia de que Rita faleceu, Marco André fica muito 

abalado, inconformado e até mesmo se sente culpado por ter deixado essa 

tragédia acontecer. Em uma conversa com Sônia o professor confessa que 

nunca tinha passado por uma situação parecida e parece não saber lidar com a 

situação de ter perdido uma aluna dessa forma. Por outro lado, Sônia parece já 

ter passado por experiencias semelhantes e mesmo muito triste consegue 

passar melhor pela circunstância. A professora de História tenta consolar o 

colega de trabalho e os dois acabam se beijando pela primeira vez na série. Esse 

fato acaba tirando o foco dramático da cena e rapidamente a atmosfera 

romântica toma conta da tela. Não há como negar que, com isso, as produtoras 

tentaram dar uma “leveza” para um assunto denso e pesado. Contudo, foi 

desagradável ver um tema tão sério e necessário ser inesperadamente 

amenizado por um enredo romântico. 
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4.2 Desfecho 

A cena em que se evidenciam as consequências da morte de Rita por 

realizar um aborto clandestino, contam com a participação de duas outras 

professoras que ficaram sabendo do enredo durante o término das aulas e após 

a fatalidade. Eliete, que é professora de matemática e moradora da comunidade 

onde a escola está situada e onde Rita morava, afirma que será extremamente 

complicado para a família lidar com a perda, pois os três filhos do casal 

dependiam muito do esforço que a mãe fazia para sustentá-los. Haja vista o 

diálogo abaixo: 

 

Eliete: Não sei Lúcia, essa família vai ter que ter muita força, muita luz, 
sabe? Vai ser muito difícil superar isso! 

Lúcia: Ela morava aqui na comunidade? 

Eliete: Ela era minha vizinha praticamente, da mesma comunidade que 
eu, tinha três filhos. 

Lúcia: três filhos? 

Eliete: Três filhos! Se esforçava muito pra conseguir tá aqui. 

Lúcia: É uma tragédia isso! 

 

Concomitante à conversa das professoras uma das alunas chega até ela 

e entrega a mochila de Rita, alegando que ela a havia esquecido na escola e a 

colega não tinha conseguido contato até o momento e por isso estava pedindo 

para que as docentes entregassem o objeto na casa da estudante — justamente 

por ainda não saber da tragédia a jovem falou de forma muito tranquila e natural 

sobre o assunto. Já as professoras ficaram muito tensas e responderam que 

poderiam entregar a mochila. Eliete se dispôs a ir até a casa da família de Rita 

entregar a mochila e informar pessoalmente sobre o ocorrido, como forma de 

cuidado com os sentimentos da família. 

 

Eliete: Vou lá, eu falo com a família pessoalmente, melhor que ligar, 
aproveito e deixo essa mochila lá. 

Lúcia: Claro! Eu vou com você. 

Eliete: Não, imagina, é minha área e tá super tarde, vai descansar! 

Lúcia: Tem certeza? 

Eliete: tenho pode deixar, tchau. 

Lúcia: qualquer coisa liga, tá?  

Eliete: tá! 
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A cena posterior é extremamente emocionante, Eliete anda pelas vielas 

da comunidade até chegar à casa de Rita, onde é recebida pela filha mais nova 

da estudante que parece estar ansiosa pela chegada da mãe, que não virá mais. 

A professora, então, pede para falar com o pai da criança que chega na porta 

ainda com uniforme de trabalho, mostrando que havia chegado em casa há 

pouco tempo. O filho mais velho de Rita que aparente ser um pré-adolescente 

tenta acompanhar a conversa, mas Eliete diz para o pai que precisava conversar 

com ele — dando a entender que era melhor que o menino não escutasse — 

então o marido de Rita pede para o filho entrar na casa para que eles possam 

conversar em particular e com isso encerra-se o capítulo com um tom muito 

comovente e melancólico. 

A última cena, além de mostrar de forma tocante as decorrências de toda 

essa triste situação que aconteceu com Rita, também fez com que o 

telespectador se situasse de forma mais nítida em como era a realidade da 

estudante. Ao mostrar o caminho da escola até a casa onde Rita morava Eliete 

cumprimenta alguns moradores demonstrando como é o relacionamento entre 

as pessoas que vivem naquele local. A geografia das ruas e a arquitetura das 

casas que se acomodam bem pertinho uma das outras. Além dessas imagens, 

a série não se delonga muito mais sobre o cotidiano de Rita, ou seja, não 

sabemos onde ela trabalhava ou como era seu convívio com os vizinhos, entre 

outras particularidades da sua vida pessoal. 

O episódio trabalha outros dois temas em um espaço curto de tempo, a 

questão da amamentação em público e das mulheres que resolvem voltar a 

estudar em idade mais avançada e como isso é reprimido por alguns 

companheiros. Todas os temas abordam cenas muito emocionantes e até 

mesmo alguns momentos fortes que confirmam o caráter de resistência e luta 

fortemente trabalhado durante toda a série. 

O fato de a série tratar de pautas, muitas vezes, tão polemicas e tratadas 

como tabu pela sociedade brasileira já a torna mais um marco para a história das 

representações de questões feministas na mídia, ainda mais por tratarem de 

pontos que fogem do famoso clichê “meu corpo, minhas regras” já trabalhados 

em outros momentos na Tv aberta, que geralmente apresentam mulheres de 

classe média que decidem abortar. Não queremos dizer aqui que essa 

justificativa não é válida, apenas que ela não é suficiente para abarcar a 
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complexidade e a importância dessa questão que assola a realidade de milhares 

de mulheres brasileiras que passam por abortos clandestinos diariamente. 

Acreditamos que ainda é necessário oferecer mais argumentos em 

relação a questões ligadas a forma como setores religiosos se colocam 

contrários até mesmo a casos garantidos por lei para realização do aborto — 

aqui podemos rememorar o caso da menina capixaba de 10 anos que ficou 

grávida em virtude uma violência sexual cometida pelo tio durante quatros anos 

de sua vida, ou seja, desde seus 6 anos de vida, e não obteve o seu direto de 

abortar garantido no hospital da sua cidade, sendo obrigada a viajar para outro 

estado para efetivar o seu direito e mesmo assim grupos ligados a setores 

religiosos e a deputados pernambucanos manifestaram em frente ao hospital, no 

momento que a menina realizava o procedimento, alegando que os médicos que 

realizaram o aborto estavam matando um ser humano ao fazerem com que a lei 

e o desejo da menina fosse cumprido. Esse acontecimento aponta outra grande 

questão que ainda precisa ser tratada, a salvaguarda de que os atendimentos 

pelo serviço de saúde público nos casos previstos por lei sejam fornecidos sem 

que a mulher tenha que se deslocar quilômetros ou enfrentar uma humilhante 

jornada para comprovar que foram vítimas de violência sexual, a fim de fazer 

valer seus direitos. 

É justo afirmar que a série levantou uma forte discussão um pouco mais 

politizada sobre a questão do aborto. E conseguiu utilizar muito bem as 

ferramentas de sensibilização do público para ilustrar a rela situação do aborto 

clandestino no Brasil. Infelizmente, ainda não é o suficiente para que a pauta 

tenha um amplo debate em todos os setores da sociedade, mas já é um passo 

a mais no sentido de inserir esse assunto, tão importante e urgente, nos lares 

brasileiros, buscando mudar a ótica moral sobre o tema. 

 

 

5. Considerações finais 

A série analisada neste trabalho possui uma representatividade 

significativa sobre a forma como a mídia brasileira vem retratando o tema do 

aborto. Por ser uma série de alta audiência e reproduzida na Tv aberta, Segunda 

Chamada pode contribuir para uma construção do imaginário nacional 
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abordando elementos concretos da nossa sociedade, como, por exemplo, o 

recorte de classe e raça debatido na pauta. 

O objetivo que se propôs neste trabalho era analisar como a pauta do 

aborto é representada na série Segunda Chamada (2019), mais especificamente 

em seu quinto episódio, transmitido pela Rede Globo, buscando contextualizar a 

representação da pauta na mídia brasileira. 

Nos debruçamos sobre a construção dos personagens participantes do 

enredo e observamos as narrativas contidas nas falas de cada um deles. Foram 

analisados nove fragmentos de um episódio da série Segunda Chamada, cada 

um desses tinha em torno de um minuto ou dois. Ao juntar todos esses 

fragmentos a história se completa, iniciando quando Rita descobre a gravidez, 

no hospital em que iria realizar o procedimento de ligadura. A trama se 

desenvolve durante o delicado momento em que Rita está realizando o 

abortamento e acaba tendo complicações, durante o período de aula, quando é 

socorrida por seus professores que a levam para um hospital público. A cena em 

que os professores debatem o tema e entram em embate com a médica que está 

atendendo Rita visto que ela ter noticiou o caso à polícia é o ponto no qual os 

objetivos da série em abordar o assunto se tornam mais explícitos ao 

argumentarem em favor da estudante, dando justificativas em relação às suas 

condições sociais. O momento mais impactante do episódio, que também é o 

último, consiste na professora Eliete levando a mochila da aluna até a casa de 

sua família, para anunciar, também, a morte de Rita para o marido, que agora 

terá que cuidar sozinho dos três filhos pequenos do casal. 

Algumas lacunas ainda estão abertas sobre a análise da representação 

do aborto na série Segunda Chamada, tais como: uma investigação mais 

detalhada sobre a repercussão do tema nas redes sociais, levantando outras 

plataformas e um maior número de dados. Também poderíamos realizar 

algumas pesquisas de História Oral com telespectadores e com as autoras, 

diretora e atrizes que construíram a série, a fim de aprofundar a pesquisa sobre 

os objetivos esperados e os realmente atingidos pela série. 

 

  



63 
 

Referências 

 
ABREU, Aida Penna Campos. O docudrama brasileiro: Cidade de Deus, 
Carandiru e Tropa de Elite, 2009. 
 
ALMEIDA, F. C. de. O historiador e as fontes digitais: uma visão acerca da 
internet como fonte primária para pesquisas históricas. Revista do corpo 
dissente do PPG – História da UFRGS, n. 8, v. 3, jan./jun. 2011. 
 
ALMEIDA, Heloisa Buarque de. Consumidoras e heroínas: gênero na 
telenovela. Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 177-192. 2007. 
 
ALMEIDA. B. de. Trocando em miúdos: Gênero e sexualidade na TV a partir de 
Malu Mulher. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 2012. Acesso em: 20 
nov. 2019. 
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Diretoria de 
Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça. Rio de Janeiro, 1 nov. 2017. 
Disponível em: 
https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/a144fd918d944afebc6fd61401e2e0
e9.pdf. Acesso em: 23 out. 2020. 
 
DINIZ, D.; CASTRO, R. O comércio de medicamentos de gênero na mídia 
impressa brasileira: misoprostol e mulheres. Saúde Pública, Rio de Janeiro, c. 
27, n. 1, p. 94-102, jan. 2011. 
 
DINIZ, D.; MEDEIROS, M. Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com 
técnica de urna. Rev. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, 
jun. 2010, p. 959-966. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413812320100007000
02. Acesso em: 23 nov. 2020. 
 
DINIZ, D.; MEDEIROS, M. Itinerários e métodos do aborto ilegal em cinco 
capitais brasileiras. Rev. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.17, n.7, 
2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413- 
81232012000700002&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 23 nov. 2020. 
 
DINIZ, D.; MEDEIROS, M.; MADEIRO, A. Pesquisa nacional de aborto 2016. 
Rev. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, fev. 2017, p. 653-660. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413- 
81232017000200653&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 23 out. 2020. 
 
HAMBURGER, E. Telenovelas e interpretações do Brasil. São Paulo: Lua 
Nova, 2011. p. 61-86. 
 
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. 
Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilo de 
vida e doenças crônicas. Rio de Janeiro; Brasil, grandes regiões, unidades da 
federação, municípios das capitais e Distrito Federal, 2014. 



64 
 

MIGUEL, L. F. Aborto e democracia. Revista Estudos Feministas, v. 20, n. 3, 
p. 657-672, 2012. 
 
PALHA, C. R. L. Na hegemonia cultural de Antônio Gramsci, uma leitura da 
mídia televisiva, da História e da educação. MÉTIS: história & cultura,v. 1, n. 1, 
p. 11-23, jan./jun. 2002. 
 
SILVA, M. V. B. Cultura das séries: forma, contexto e consumo de ficção 
seriada na contemporaneidade. Galaxia, São Paulo, n. 27, p. 241-252, jun. 
2014. 



65 
 

Mulheres pernaltas: as pernas de pau  

como ferramenta de empoderamento feminista 

 

Paula Batista Da SILVA 1 

 

Introdução 

 Este artigo é fruto de uma comunicação oral realizada no VIII Eneimagem. 

O texto traz um recorte da minha pesquisa de Mestrado em curso, abordando 

imagens políticas de mulheres e refletindo sobre as subjetividades que envolvem 

o uso da perna de pau por elas. Suas imagens são compreendidas sob múltiplos 

ângulos e possibilidades que as relacionam com o local que ocupam seus corpos 

“agigantados” pelas pernas de pau, nas ações do Coletivo Gigante na Luta assim 

como no carnaval. 

Para isso, apresento a perna de pau sob a ótica que construo utilizando a 

como ferramenta artística-política. Andar na perna de pau me trouxe algumas 

percepções que trago neste texto, por entender o uso deste brinquedo como 

ferramenta para extrapolar os limites do eu por meio da maximização da 

percepção das emoções. 

     Nesse âmbito, direciono meu olhar para a cena carnavalesca e o 

enlace entre o carnaval entendido por Bakhtin (2002) como possibilidade de 

mundo de ordens invertidas e o corpo das mulheres em pernas de pau. 

Transbordo de paixões que acomodou se bem ao folguedo carnaval, esta ligação 

toma fôlego nos blocos de carnaval de rua do Rio de Janeiro. É nesta cena que 

eu me conecto a perna de pau e começo a construir essa pesquisa, a princípio 

como experiência pratica e que posteriormente estende se para a acadêmica. 

Um transbordo da investigação pratica para a teórica.   

    Esses corpos que se unem agigantados e apaixonados nos dias de folia 

expõem suas reivindicações e seu direto a liberdade. A vinculação entre perna 

de pau e mulheres no espaço das ruas decidiu ocupar muitos outros momentos 

além do carnaval, dando origem as Gigantes na luta. 

 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Teatro do CEART-UDESC, sob orientação da 
Professora Doutora Fátima Costa de Lima, professora-pesquisadora do Departamento de Artes 
Cênicas e do PPGT-UDESC. 
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 Com o advento da pandemia da Covid 19 novas regras de convívio foram 

estabelecidas e o distanciamento de corpos tornou se essencial para a 

sobrevivência humana. Com o objetivo de manter a pulsação carnavalesca entre 

nós assim como apresentar nosso posicionamento político diante da pandemia, 

relato aqui duas estratégias utilizadas por meio da internet uma das pernaltas 

quanto brincantes do carnaval e outra das Gigantes na luta no contexto do 8 de 

março de 2021, dia internacional da luta feminista. 

. 

 

2. A perna de pau 

A perna de pau é um brinquedo que faz do humano pernalta - o nome 

conferido à pessoa que veste, calça e/ou sobe na perna de pau. O termo pernalta 

nada mais é do que uma afetuosa nomenclatura que nasce da conjunção de 

duas palavras: perna e alta. Este ser gigante transita em muitos espaços de 

encontro e arte: companhias de teatro e de circo, escolas de samba e blocos de 

carnaval entre outros que não abordo neste texto. 

No teatro, dentre muitos grupos menciono a Companhia de Mistérios e 

Novidades que, sediada na capital carioca, tem intima relação com o carnaval 

de rua. As escolas de samba também recorrem à perna de pau em seus desfiles, 

como no Abre Alas da agremiação campeã do Grupo Especial Estácio de Sá 

que, no ano de 1992, com seu enredo Paulicéia Desvairada - 70 Anos de 

Modernismo no Brasil, levou para a Passarela do Samba Professor Darcy 

Ribeiro, o sambódromo, uma Comissão de Frente agigantada pela perna de pau 

(Bruno, Costa e Melo, 2015). 

 Nos espaços subjetivos, percorrer se uma imensa margem de emoções, 

do medo ao êxtase, quando se está nas alturas sobre as pernas de pau. Em 

texto anterior,explico que “Esse brinquedo ancestral que se veste ou se calça, 

transforma os que se conectam a ele em uma grande alegoria, agigantando as 

possibilidades que o corpo sozinho ou em coletivo podem alcançar. ” (Silva, 

Montanheiro e Mendes, 2020, p. 191) 

De acordo com Bortoleto (2003), a “Perna de Pau” é um substantivo que 

dá nome a uma prática corporal assim como também denomina o aparelho capaz 

de transformar pessoas comuns em “gigantes”.Entendo esta forma agigantada 
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de existência como algo que passa a ser percebido de maneira díspar,quando 

aparece nas ruas, onde estabelece conexão com quem a vê e fornece ao/à 

penalta outra possibilidade de percepção de si, que se diferencia da auto 

percepção cotidiana. Esta transformação se relaciona com a mudança de 

estatura, o que repercute no corpo de quem ousa subir na perna de pau e, lá em 

cima, desfrutar a cidade. Trata se de uma imersão na fragilidade e na potência, 

faculdades que coabitam corpos pernaltas com igual valor e importância. 

Destinatária/o de sorrisos, a/o pernalta urbana/o provoca reações por onde 

passa: a cada passo um desequilíbrio, o que contribui para descobrir um mundo 

novo em chãos de ruas que, antes, pisamos de outra forma, que habitávamos e 

que, sobre as pernas de pau, sentimos de outra forma e o ressignificamos.  

O corpo pernalta não se basta em sua unidade individual: pelo 

transbordamento das emoções nos conectamos com outros corpos, sejam eles 

também pernaltas ou não, e desta forma, nossas subjetividades aprendidas por 

outros corpos. De acordo com Judith Butler (2018), nosso corpo pode ser um 

meio de existir para o outro, para quem aparecemos em configurações diversas 

que nós mesmos não podemos ver, ouvir ou dimensionar com precisão. Através 

do corpo nos tornamos acessíveis a várias existências. Nós, pernaltas, não 

podemos prever as conseqüências das relações com o outro, mas sabemos que 

elas são construídas no coletivo, junto com o outro. Nesse sentido, quando a 

perna de pau maximiza a percepção das emoções, a situação fundamental do 

desequilíbrio faz do caminhar do/a pernalta um terreno fértil para essas relações.  

Embora andar em perna de pau necessite de algum vigor físico, estar 

sobre este brinquedo costuma exigir também adaptação a diferentes tipos de 

corpos. Desta forma, atrai para seu convívio uma grande gama de mulheres, 

posicionadas das mais diversas formas na sociedade e com vasta pluralidade de 

formas e situações corporais, pois o uso de pernas de pau não se restringe a 

pessoas circenses ou em condição física de atletas. Além disso, o uso da perna 

de pau maximiza a comunicação corporal: o meu corpo fala quando estou com 

os dois pés no chão, mas quando subo em minhas pernas de pau percebo que 

esta fala é potencializada: este objeto popular e de uso popular nos torna 

imensas desde o momento em que nele atamos nossos pés, o que nos torna 

gigantes aos olhos dos outros, mas também instrumentaliza esta compressão 

em nós. 
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Muitos materiais podem constituir a perna de pau, desde o pau que faz 

alusão a diversos tipos de madeira ao alumínio. É possível prender um calçado 

ou amarrá-lo, e mesmo manter os pés descalços. Grande parcela das/os que 

brincam nas alturas chama sua perna de pau de “brinquedo”, 

independentemente do material com o qual foi confeccionado.  

E difícil precisar quando surgiu pela primeira vez um/a pernalta. Penso 

que a imprecisão desta datação se deve ao seu surgimento mais ou menos 

concomitante em vários pontos do planeta, e pelas mais variadas motivações. 

Entendo que o uso da perna de pau responde a múltiplas necessidades 

humanas, dentre elas as relacionadas à colheita de vegetais, ao transporte em 

lugares difíceis e a rituais.  

Por fim, a perna de pau se conecta, atinge e mobiliza diversos 

componentes do corpo de quem faz uso dela; ou melhor, de quem faz dela parte 

do seu próprio corpo: seja como atividade física, lúdica, cênica ou afetiva, seu 

uso evidencia em quem a usa o desejo de aproximação a outros corpos e de 

desenvolvimento das potências de nossos próprios corpos.  

 

 

3. Carnaval, blocos de rua e as mulheres pernaltas 

Foi no carnaval folia carnavalesca me inspirou o transbordo de paixões 

nas alturas: encantei-me e fiz conectei à perna de pau. Uma vez no alto por meio 

de duas madeiras acopladas as minhas pernas, conheci uma nova forma de ver 

e sentir o mundo: fui brincar carnaval nas alturas. No contexto carnavalesco, que 

Mikhail Bakhtin (2002) descreve como espaço no qual é possível uma segunda 

vida, as coisas se invertem mesmo que por uma curta janela de tempo. Pernalta, 

me entreguei aos blocos de rua da cidade do Rio de Janeiro nas alturas e em 

meio a massa carnavalesca. Como descrevi em texto anterior, este é um “cenário 

fértil para observar as potencialidades de desconstrução de certezas seculares 

e forjadas pelo fortalecimento da hierarquização de gênero” (Silva, 2020, p. 191-

192) contra a ordem social vigente, que preconiza a invisibilidade das minorias. 

Por isso, aproveitei a inversão carnavalesca para subir na perna de pau e me 

misturar na multidão, para ser vista. 
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De algumas alternativas de situações carnavalescas, os blocos de rua 

com atuação de mulheres pernaltas concentram minha reflexão. A pesquisadora 

de carnaval Fátima Costa de Lima (2008) aponta que, anualmente, o povo 

brasileiro ocupa maciçamente as ruas para brincar carnaval, e o bloco é uma das 

composições possíveis dentre os enlaces coletivos desta experiência. Na cena 

da cultura popular não há separação entre atores e espectadores, assim como 

não se estabelece limites entre arte e vida, como propõe Bakhtin (2002). 

Nestes espaços de construção coletivos denominados bloco acontece a 

transgressão dos limites preestabelecidos no cotidiano, o que abre oportunidade 

de perceber o espaço através de outra ótica, fora da usual. Convergem duas 

realidades, que vivem juntas os dias da folia: uma refere se ao corpo pernalta 

que, agigantado, busca a fuga da lógica social que tem como premissa a 

invisibilidade das ditas “minorias”; e a outra alude a vivencia dentro do bloco, que 

se contrapõe à lógica de guerra contra a interdependência entre as pessoas: no 

capitalismo em sua forma atual, eu deveria me construir sem precisar do outro. 

Sobre isso, Judith Butler (2018, p. 49-50) declara: 

 
É como se, sob as condições contemporâneas, esteja sendo travada 
uma guerra contra idéia de interpendência, contra o que chamei, em 
outros momentos, de uma rede social de mãos que busca minimizar a 
impossibilidade de viver uma vida vivível. 
 

Um bloco de carnaval só existe se essa interdependência for estimulada 

e estar na perna de pau tem plenitude para pernaltas de carnaval quando 

acontece em coletivo. Por isso, é interessante observar e refletir os motivos de 

as pernas de pau terem se proliferado nos últimos anos, simultaneamente ao 

aumento do número de blocos de rua na cidade do Rio de Janeiro. Nesse 

sentido, um dos motivos aponta para a possibilidade de posicionamento político 

em um bloco que ocupa as ruas, o que faz a expressão da arte carnavalesca 

atravessar a massa de pessoas unidas em relações em que as hierarquias 

sociais internas se encontram fragilizadas. 

Elias Canetti (1995, p. 14-15) propõe a “descarga” como condição 

principal de libertação das distâncias sociais no interior da massa:  
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O acontecimento mais importante que se desenrola no interior da 
massa é a descarga. Antes disso a massa não chega a existir 
realmente; e através da descarga que ela se integra de verdade. A 
descarga é o momento no qual todos os que pertencem a ela despojam 
de suas diferenças e sentem-se iguais “[...] somente todos juntos são 
capazes de se libertar de suas distâncias. E é exatamente isto o que 
acontece dentro de uma massa. Na descarga todas as separações são 
colocadas de lado e todos se sentem iguais. 

 

Na massa carnavalesca, onde as hierarquias sociais são mitigadas e a 

interdependência entre as pessoas é valorizada, a imagem da mulher salta da 

invisibilidade cotidiana para ocupar posições de destaque nas construções dos 

blocos de rua. Neste contexto, destaco a imagem das mulheres pernaltas que 

compõem os blocos de rua do Rio de Janeiro. 

Para muitas de nós, mulheres pular carnaval é também sinônimo de 

empoderamento feminista: vamos para a festa popular munidas do discurso pela 

liberdade e autonomia feminina, expresso em nossos corpos e potencializadas 

pelo uso das pernas de pau. Nossos corpos são declarações de liberdade na 

festa carnavalesca, convertida em território da construção coletiva entre os 

corpos das mulheres, corpos mágicos se felizes no imaginário transgressor do 

carnaval (Bakthin, 2002). Esses corpos crescem nas pernas de pau e nos 

conectam umas com as outras nos cortejos dos blocos de rua, fazemos de 

nossos corpos nossos aliados performáticos e proporcionam um encontro com 

nossos medos e potencialidades.  

O risco eminente ao quais nossos corpos são expostos nas ruas se 

mescla ao esplendor do bloco. À frente dos blocos, nós direcionamos os 

caminhos pelos quais os cortejos carnavalescos devem seguir e usufruímos do 

campo de visão privilegiado, proporcionado por nossa altura aumentada pela 

perna de pau de onde lidamos com os perigos de estarmos mais altas do que o 

habitual. A soma de percepções materializa-se na conquista de mais e maiores 

emoções e afetos no espaço público, em relação ao ambiente privado e/ou 

cotidiano: no carnaval, o espaço das emoções e afetos é garantido, pois  

os afetos possíveis que podem se propagar através de uma imagem 
formada por um corpo alterado por meio de um artifício, um objeto que 
se acopla a ele e o ressignifica a partir de uma construção visual, que 
altera as percepções de olhar e movimentos do corpo modificado, 
promovendo assim, novos diálogos com o espaço em que se encontra 
e com os outros corpos que com ele dialogam. (Silva, 2020, p. 191) 
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4. As pernaltas nos atos políticos e as Gigantes na Luta 

A perna de pau circulante em alguns blocos da capital carioca, 

frequentemente utilizada para sublinhar o empoderamento das mulheres 

pernaltas na cena da rua, tornou se recurso artístico recorrente para colocar em 

evidencia de forma material as pautas políticas e sociais nas quais as pernaltas 

são engajadas. Em concordância com Exposito (2014) a desordem festiva 

desperta uma transformação subjetiva e revolucionaria. Uma vez acordada em 

nós no carnaval nos gerou acúmulos adquiridos durante o folguedo. Entendendo 

que o espaço da festança popular não poderia ser o único momento de 

reivindicação da rua pelos nossos corpos, almejamos ir além, levar estas 

possibilidades de insurgências a outras esferas públicas de acontecimentos. 

Ao identificar essa necessidade o olhar de algumas pernaltas, incluindo o 

meu, foi direcionado especificamente para os momentos de reivindicação política 

nas ruas: as marchas, passeatas e os atos políticos passam a ser centro das 

atenções. Com isso, de forma embrionária se configurou na capital carioca a 

coletiva Gigantes na Luta formada exclusivamente por mulheres pernaltas, 

posteriormente ampliado para diversas outras cidades brasileiras. Nascidas da 

energia e da estética do carnaval, nós as gigantes usamos as pernas de pau 

como instrumento de empoderamento e de união entre nós. Um de nossos 

maiores objetivos é dar visibilidade as pautas feministas ou de outras 

abrangências políticas que julgarmos fundamentais. Ampliar a voz de todas 

através da nossa imagem agigantada pela perna de pau nas ruas, evidenciando 

para a sociedade que podemos sim estar à frente de questões relevantes na 

cena política, seja compondo ou liderando. 

Estar sobre a perna de pau é um processo de autoconhecimento incrível. 

Nos blocos, nos atos, percebemos o poder que esse brinquedo nos confere. 

Nesse momento, do alto, nos encontramos mais sensíveis, mais vulneráveis, e 

é dessa fragilidade que mobilizamos força para nós enxergar assim como ao 

mundo. Nesse âmbito, sentimos a importância da interdependência entre nós e 

como ela nos torna gigantes. Essa organização baseada na noção de 

coletividade na qual as necessidades de uma mulher são entendidas como 

importante para todas nós, é o que nos faz verdadeiramente gigantes! 
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O balançar e a instabilidade de cada passo sob a perna de pau nas 

passeatas nos mostram a importância de ocupar os espaços públicos de 

construção com nossos corpos que estão frequentemente sob risco, sempre 

balançando, mas nunca invisibilizados quando estamos sob as pernas de pau. 

Andar no desequilíbrio, um exercício artístico, é assim que fazemos a bruxaria. 

Quando mais perto do céu, mas sem sair da terra, ao lado uma das outras 

usamos as pernas de pau para sermos vistas a distancias assim como também 

mostrar que as mulheres seguem juntas e usam a linguagem artística para 

retomar os espaços de construção política através do aparecimento dos corpos 

agigantados nas alturas. A autora Butler (2018 p.53-55) menciona reflexões de 

Arendt acerca da relevância política do aparecimento do corpo. 

 

Arendt também afirma que o espaço faz surgir a política: “trata-se do 
espaço de aparecimento, no mais amplo sentido da palavra, ou seja, o 
espaço onde apareço para os outros e onde os outros aparecem para 
mim (...)Para Arendt, a ação política acontece na condição de 
aparecimento do corpo. Eu apareço para os outros e eles aparecem 
para mim, o que significa que algum espaço entre nós nos permite 
aparecer 
 

O espaço do aparecimento não é estabelecido apenas por um corpo, 

segundo Butler (2018) esse espaço acontece entre corpos sendo ele um hiato 

entre o meu corpo e os outros corpos. Para dialogar nesta lacuna do “entre” eu 

as outras pernaltas gigantes na luta usamos a perna de pau como linguagem 

pois assim como ela arrebata sorrisos e emoções também nos empodera para 

estar no espaço público. Nesse âmbito, estabelecemos nossa própria lógica de 

interação política no espaço gerado pelo “entre” corpos. 

  Nossa preocupação frequente como artivista também direciona atenção 

para que corpos são esses que estão sendo empoderados pelas pernas de pau 

nas ruas e com quem se relacionam. Quem somos quanto gigantes na luta como 

manejamos as questões das interseccionalidades é o que fazemos para que 

nossa aparição além de potente seja diversa. Esse aspecto não será abordado 

nesse texto porem ele segue sendo relevante na minha investigação acadêmica 

acerca das subjetividades que envolvem o uso da perna de pau é terá ênfase 

em outras oportunidades 

. 
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5. A pandemia, o distanciamento e os espaços virtuais nas alturas 

Difundida entre ruas lotadas a perna de pau que se potencializa através 

do contato humano, a aglomeração é cenário da conexão das mulheres, seja 

nos blocos ou nos atos políticos, mas sempre nas ruas. Em março de 2020 

instaura se sobre a população mundial a pandemia da Covid 19 impondo a 

necessidade do distanciamento físico como prática essencial para a preservação 

da vida. 

O desafio apresentado era continuarmos conectas entre nós através da 

arte que nos motiva sem o espaço multirrelacional das ruas. Os corpos que 

viviam a transbordar paixões pelas ruas, avenidas e praças se viram contidos, 

mas a necessidade de seguir com nossas construções artísticas-políticas nunca 

cessou e a perna de pau se mantém com igual importância para nós. 

Sem o espaço de convívio das ruas as mulheres pernaltas ficaram 

confinadas em suas casas. A urgência de seguir existindo quanto pernaltas 

artivistas permaneceu inabalável, a perna de pau é esse instrumento de conexão 

entre nós mulheres nas ruas como proceder sem o espaço? 

O espaço virtual durante a pandemia passou a ser território frequentado 

pelas pernaltas é o que poderia ter sido impossibilidade convertemos em 

novidade para nossa atuação. Destaco algumas das ações que ocorreram no 

período pandêmico é usaram o território da internet:  

O espaço do lar, na análise da pensadora feminista Silvia Federici (2018) 

por um longo período de tempo foi sentença de prisão para algumas mulheres, 

considerado como lugar apolítico, a casa, muitas vezes é entendida como restrita 

ao local do cuidado. Portanto, o trabalho exercido dentro dela lido como não 

trabalho e por isso desprezado quanto espaço de construção social. Federici 

(2014) reforça esta reflexão apresentando elementos que constituíram a 

consolidação deste pensamento excludente em relação às possibilidades das 

mulheres. A autora descreve o processo de privação pelo qual as mulheres 

passaram, na idade média, em relação aos meios de subsistência alimentar e o 

processo de remoção deste espaço além da limitação delas ao espaço privado 

da moradia que se configurou como local de trabalho feminino não remunerado 

assim como também é apartado das esferas decisórias da sociedade. Por esse 

motivo, destinado a mulheres, corpos lidos como sem autonomia caracterização 
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que alcança também corpos negros e periféricos entre outros que se 

interseccionam frequentemente. Nesta reflexão exponho apenas o corpo 

feminino uma vez que dentro de uma gama de possibilidades das quais estou 

incluída localizo me também quanto mulher. 

Um dos desafios impostos pela importância da quarentena foi estarmos 

juntas em cenários distintos e tornar possível o acoplamento de nossos fazeres 

artísticos com a perna de pau. De muitas alternativas possíveis neste momento 

pandêmicos relato minha experiência, na participação do desafio pernalta 

construída por intermédio da internet por pernaltas situadas em três estado: Rio 

de janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Ao som da música Anunciação 

Composição de Alceu Valência “na bruma leve das paixões que vem de dentro. 

Tu vens chegando pra brincar no meu quintal” brincamos umas com as outras 

sem sair de casa e ainda sim entrando no “quintal” palavra que neste contexto 

faz referência a casa. 

A música Anunciação foi cantada nas ruas como um hino pela volta da 

democracia no Brasil pelos manifestantes que ansiavam eleições diretas para a 

presidência em 1984. Em 2020 foi usada pelas pernaltas como trilha sonora que 

embalou nossa possibilidade de estarmos juntas, um clamor de saudade e temor 

pela democracia em um período. Ansiamos pela volta às ruas, pelos processos 

democráticos garantidos e pela possibilidade de viver o carnaval nas ruas, nosso 

território de construção comunal no qual e exibimos nossas reivindicações em 

coletivo. Era para ser carnaval é pandemia! 

Usamos nossas casas como cenário e itens que hora remetiam ao 

carnaval na rua como uma saia de fitas e em outros momentos nos lembravam 

que estávamos dentro de nosso espaço de moradia como flores da decoração. 

Por meio de edição de imagens digitais montamos uma sequência na qual o 

movimento de uma pernalta era continuado pela animação da outra tendo como 

o elo um desses objetos que geraram a impressão de transitar de uma casa a 

outra. Com isto, criamos uma dinâmica no espaço privado do lar que entrelaçou 

os corpos das pernaltas. Buscamos proximidade com o enlace que ocorre entre 

nós pernaltas e os blocos de carnaval assim como ocorre nos atos políticos 

construídos e freqüentados pelas gigantes na luta, quando a ação de uma se 

completa através da ação da outra. A culminância deste desafio pernalta se 

finaliza através da apresentação de uma placa segurada nas alturas por uma 
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mulher na perna de pau com a seguinte mensagem “se puder fique em casa” um 

apelo feito em respeito às vidas que se foram e as que precisam ser preservadas. 

O corpo da mulher na casa usando a arte perna de pau como artifício para 

realçar a importância das medidas sanitárias. Nesse período crítico de ameaças 

as nossas vidas, a relação da imagem da mulher que confinada ao lar e sem 

direito de construção política e nem expressividade me chama para relevância 

de reconfigurar também nossas possibilidades de existência nesse espaço 

privado já que trata se também de um lugar de violência e silenciamento para 

muitas mulheres. 

O espaço das redes sócias tornou se uma rua virtual e através da junção 

dos corpos das pernaltas em suas próprias casas. Sendo assim, foi o local que 

possibilitou a dinâmica de transposição da esfera de aparecimento da casa para 

rua mesmo que virtual, e nesse momento me refiro à rua como espaço de 

ocupação online que possibilitou a dinâmica entre o público e o privado.  

Nossa relação quanto artivistas Gigantes na Luta tem intima conexão com 

a marcha feminista do 8 de março. Estar nas alturas sob a perna de pau, em 

meio a muitas outras mulheres nos revigora para seguir nossa militância tendo 

a arte como linguagem. No ano de 2021 em respeito às restrições sanitárias 

exigidas devido a proliferação corona vírus ela não pode acontecer nas ruas, 

pois trata se de uma massa aberta como aponta autor Elias Canneti (2005, p. 

12) 

 
A ânsia de crescer constitui a primeira e suprema qualidade da massa. 
Ela deseja abarcar todo aquele que esteja ao seu alcance (...). A 
palavra aberta deve ser entendida aqui em todos os sentidos: tal massa 
o é em toda parte e em todas as direções.  

 

 Abertura, palavra que revela parte dos acontecimentos no decorrer da 

marcha feminista do 8 de março pois trata se de um espaço no qual as 

expressividades do corpo e suas emoções são partes fundamentais dessa 

massa que ambiciona ser gigante. Da mesma maneira, nosso corpo pernalta 

abarca múltiplas sensações que estão aos nossos alcances. Abrangência que é 

maximizada através do uso da perna de pau, o que facilita a coabitação em 

nossos corpos das potencias somadas da fragilidade e da força que impulsionam 

nossa coragem. Sensações e percepções que transbordam o momento de seu 
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acontecimento e suscitam inúmeras reverberações, neste texto me atenho à 

memória e ao translado possível do ontem para o amanhã por meio da perna de 

pau no cenário pandêmico usando a internet. 

Sem a cena da rua, da mesma forma como já havíamos vivido o carnaval 

de 2021 buscamos outras escapatórias para atenuar a desarticulação política 

propiciada pela ausência da união presencial dos corpos. A inovação ocorreu 

através da rede social Instagram por intermédio do resgate de memórias por 

fotos. Convidamos as mulheres pernaltas do Brasil a postarem suas histórias da 

rede social mencionada marcando o perfil do Instagram da coletiva Gigantes na 

Luta tendo como centro a perna de pau no contexto da marcha feminista do 8 de 

março.Com o intuito de estar presente nos espaços para além de nossos lares 

e para ratificar a importância da linguagem artística na marcha do 8 de março, 

assim como nas outras manifestações políticas nas ruas, disponibilizamos na 

estrutura de destaque do Instagram a coleta dessas memórias disponibilizadas 

compondo nossa marcha virtual repleta de afetos. Transportamos do ontem para 

o hoje a nossa potência coletiva almejando construir o futuro ressaltando a 

importância de se comunicar politicamente através da arte. Esta ação encontra 

se disponível na rede social Instagram das Gigantes na luta no endereço 

@gigantesnaluta 

 

Figura 1 – Foto do Instagram das Gigantes na Luta, 2021. 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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6. Considerações Finais: somos gigantes! 

Frequentemente precisamos dizer algo, sair da invisibilidade que nós 

mulheres assim como outras minorias fomos aprisionadas. Usamos a perna de 

pau para amplificar essa voz que sai de nossos corpos. Sem o espaço da rua 

nosso elo com arte pernas de pau não perdeu potência. Seguimos juntas ligadas 

pela potência da emoção confiantes na linguagem artística como ferramenta 

política para empoderamento das mulheres na cena da rua assim nas novas 

possibilidades de encontros propiciadas pela internet.  

A pesquisa desses cruzamentos artísticos continua em andamento, 

portanto partes das reflexões aqui expostas também são pertencentes a outros 

espaços acadêmicos. 
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Estética Disruptiva em Imagens do Envelhecimento Feminino 

 
Denise Regina STACHESKI1 

 

Introdução 

O número de idosos, em 2060, com 65 anos ou mais de idade, chegará a 58,2 

milhões, correspondendo a 25,5% da população brasileira (IBGE, 2019). Assim, 

questões sobre as representações sociais do envelhecimento precisam ser (re) 

significadas sejam nas interações cotidianas, como por meio do imaginário do corpo 

no processo da velhice. É urgente que o envelhecimento possa se tornar um processo 

natural e saudável nas coletividades modernas, principalmente o envelhecimento 

feminino. Vivenciar o envelhecimento feminino exige outras demandas que o 

masculino, há uma rejeição muito mais marcada socialmente, estigmas (GOFFMAN, 

2008) presentes 

 No entanto, há algumas imagens postadas por influencers idosas que nos 

trazem um caráter disruptivo dessas concepções tradicionais. O objetivo deste artigo 

é mapear, por meio de uma análise de conteúdo, imagens que colocam nas redes 

sociais um novo olhar para o envelhecimento feminino, novas estéticas, novas 

imagens para a mulher acima dos 65 anos. Para isso, serão analisados dois perfis do 

Instagram, @voizaurademari e @avosdarazao, conforme metodologia explicada 

adiante. Os perfis foram escolhidos por terem bastante repercussão nas redes sociais, 

alto grau de engajamento, e por se consolidarem por meio da publicação de imagens 

disruptivas do envelhecimento feminino. Para embasamento teórico e discussão, 

deste artigo, serão utilizados autores que se debruçaram sobre o estudo do 

envelhecimento nas culturas ocidentais como LE BRETON (2011), DEBERT (2004), 

BEAUVIOR (2009), entre outros importantes pesquisadores das temáticas que 

permeiam o estudo.  

 Os julgamentos sociais sobre o que é ser idoso acontecem na interação social 

com, e sobre a mídia, na constituição das significações que se encontram nos diálogos 

do espaço público e nas experiências vivenciadas em coletividade.  Existe, contudo, 

um circuito de responsabilidade.  

 

1 Professora e Coordenadora de Cursos de Especialização nas áreas de Comunicação e Negócios.  
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 Os sujeitos refletem os fatos exteriores produzidos e divulgados pela mídia e 

também os refratam a partir de interações com outros campos sociais. As 

significações, quando constituídas, circulam até mesmo em diferentes plataformas 

midiáticas, com diferentes formas de interação e participação (STACHESKI, 2014). 

São ações e processos que se misturam e se interferem mutuamente, diálogos 

resultantes de um embate entre diversas vozes sociais (BAHKTIN, 1997).  

 Assim, a voz que o idoso constrói em relação ao envelhecimento é uma 

adaptação às possíveis expressões midiáticas - existentes no social na esfera pública. 

Essa imagem introspectiva e subjetiva do idoso, não pode ser separada da realidade 

de sua orientação numa situação social existente (STACHESKI, 2014). Faz parte de 

um processo social variado, moldado, segundo Braga (2006, p. 31), “por um mesmo 

padrão cultural de hábitos, tendências e lógicas, e por objetivos comuns, ainda que 

não conscientemente pré-negociados”. Um sistema complexo construído pelas 

relações históricas, partes que são articuladas em um mesmo sistema (STACHESKI, 

2014; MOTTA, 2011). 

 Dentro deste contexto, a questão do gênero no envelhecimento é um fator 

determinante. Debert (2004) afirma que pensar na relação entre gênero e 

envelhecimento é se deparar com a experiência feminina e o avanço da idade. Para 

a autora, as mulheres no processo de envelhecimento experimentam, muitas vezes, 

uma situação de dupla vulnerabilidade, o peso somado de dois tipos de discriminação: 

enquanto mulher e enquanto idosa (DEBERT, 2004). A chegada do envelhecimento 

para as mulheres é marcada por um conjunto de eventos associados a perdas como 

a viuvez, o abandono dos filhos adultos ou o conjunto de transformações físicas 

trazidas pelo avanço da idade (DEBERT, 2004) – um envelhecimento intolerável 

(STACHESKI, 2017) socialmente. Destaca-se, também, que a esse conjunto de 

perdas deve se somar o subemprego, os baixos salários, o isolamento, e a 

dependência que caracterizariam a condição das mulheres de mais idade (DEBERT, 

2004). É urgente, portanto, estudar e combater o etarismo – termo utilizado para a 

discriminação em relação a pessoas com mais idade – bem como verificar as 

diferentes experiências do envelhecimento entre homens e mulheres.  

O imaginário social sobre o envelhecimento tem nas mídias um forte apelo por 

meio de imagens estrategicamente pensadas, recursos visuais e conteúdos 

vinculados. Nessa visada, se articulam apelos com efeitos conotativos de maneira a 

seduzir o leitor/consumidor pelas construções de significados.  Narrativas que 
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colocam a questão da aceitação do processo de envelhecer feminino, mas, também, 

a cobrança pela responsabilização da mulher pela sua velhice.  

As representações do envelhecimento feminino na mídia devem ser estudadas 

para compreender o social através de significações que circulam e são reproduzidas 

nas áreas públicas e privadas da sociedade, nos ambientes sociais, nas relações 

interpessoais, nas práticas comunicativas. Um processo contínuo e incessante que, 

segundo Silverstone (2002), está sendo constantemente reproduzido. Com isso, 

analisar narrativas midiáticas que possam significar contextos do envelhecimento 

saudável, bem como da responsabilidade da mulher frente à intolerável velhice, se 

torna essencial para verificar valores simbólicos, imaginários do corpo e 

representações sociais postos em nossa sociedade. “É o outro, sobretudo, que 

espelha sob uma forma depreciativa a inscrição da senescência”, como afirma Le 

Breton (2011, p. 235). Uma abordagem dialógica entre as narrativas midiáticas e os 

valores simbólicos do processo de envelhecimento feminino. 

 

 

2. A Feminização da Velhice e os Estigmas do Envelhecimento 

Junto com o cenário do envelhecimento populacional tem-se, também, a femi-

nização da velhice – isto é, a proporção de mulheres idosas vem aumentando siste-

maticamente nas últimas décadas. Ao aumentar a idade, a discrepância entre os se-

xos se torna ainda maior. As mulheres constituem a maioria dos idosos, 

especialmente em idades avançadas.Como resultado, as mulheres, em 2020, 

representavam 55% da população global com 65 anos ou mais. A representação de 

mulheres aumenta com a idade: atualmente, elas constituem 62%  por cento das 

pessoas com 80 anos ou mais (UNITED NATIONS, 2020). Sobre a moradia de idosos, 

o estudo afirma que há uma variação grande entre os países e regiões.  Por exemplo, 

morar com pelo menos um filho ou com parentes é o arranjo de moradia mais comum 

entre os idosos na África, Ásia e América Latina e Caribe. Na Europa e na América do 

Norte, na Austrália e na Nova Zelândia, morar apenas com o cônjuge é o arranjo mais 

comum, seguido de morar sozinho (UNITED NATIONS, 2020). 

O estado civil dos idosos brasileiros possui a seguinte proporção: três quartos 

dos homens vivem em companhia do cônjuge, enquanto dois terços das mulheres são 

viúvas, solteiras ou separadas. Para cada homem viúvo, existem 3,6 viúvas (IBGE, 

2016).  
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A população idosa, no Brasil, seguindo as estatísticas mundiais, é majoritaria-

mente feminina; e, quanto mais a idade avança, mais mulheres formam esse seg-

mento populacional. O número de mulheres idosas aumenta com a idade.  Este maior 

contingente de mulheres na velhice tem várias explicações, entre elas: a redução da 

mortalidade materna, o resultado de acessos a políticas públicas, especificamente na 

área da saúde, e a queda da fecundidade. 

O gráfico abaixo confirma a feminização da velhice no país. Levantamento re-

alizado pelo IBGE (2016) mostra que ao somar as pessoas de 60 anos ou mais, no 

Brasil, se tem 8,2% de mulheres (da população) e 6,4% de homens.  

Figura 1 – Distribuição da População por Sexo e Grupo de Idade 

Fonte: Agência de Notícias IBGE (2016). 

No entanto, apesar de viverem mais, mulheres idosas, desta década, não des-

frutam, de forma geral, de boa qualidade de vida. Estão, normalmente, na condição 

de viúvas ou solteiras. Vivem mais sozinhas, possuem um baixo nível de instrução e 

renda. Reflexos de uma sociedade patriarcal (IBGE, 2016).  

Le Breton (2011) afirma que a velhice marca a desigualdade, no juízo social, 

da mulher e do homem. Além das condições sociais já citadas neste artigo, a mulher 

ainda tem a pressão de se responsabilizar pelo não envelhecimento, com muita mais 
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pressão social que os homens. Le Breton (2011, p.233) traz: “a mulher idosa perde 

socialmente uma sedução que ela devia essencialmente ao seu frescor, à sua vitali-

dade, à sua juventude” – já, o homem, segundo o autor, “o homem pode ganhar com 

o tempo uma força de sedução crescente, porquanto se valoriza nele a energia, a 

experiência, a maturidade” (LE BRETON, 2011, p.233).   

A cobrança social da beleza feminina e da juventude se faz de maneira mais 

explícita e, muitas vezes, devastadora. Aqui se tem a permanência de uma imagem 

social oposta do homem e da mulher que “faz do primeiro um sujeito ativo, cuja apre-

ciação social repousa menos sobre uma aparência do que sobre certa tonalidade de 

sua relação com o mundo, e da segunda um objeto de encanto, passível de se degra-

dar ao longo do tempo, ao contrário do homem, que permanece sempre um sedutor 

potencial” (LE BRETON, 2011, 234).  Beauvior (2009, p. 757), também alerta: 

A mulher é bruscamente despojada de sua feminilidade; perde, jovem 

ainda, o encanto erótico e a fecundidade de que tirava, aos olhos da 

sociedade e a seus próprios olhos, a justificação de sua existência e 

suas possibilidades de felicidade: cabe-lhe viver, privada de todo fu-

turo, cerca de metade de sua vida adulta. 

 

São contextos e estruturas sociais que envolvem a mulher – em todos os seus 

aspectos, incluindo os padrões estéticos femininos. Como afirma Sadenberg (2000, p. 

1): 

Pertencemos àquela geração de mulheres que, rompendo com todas 
as amarras, saiu às ruas pela conquista de novos espaços de atuação 
na sociedade, opondo-se veementemente ao ideal de feminilidade – o 
de objeto de “cama e mesa”, passivo e modelado segundo os padrões 
estéticos femininos dominantes – que a sociedade vinha (e ainda vem) 
nos impondo há séculos. Além disso, reconhecemos no culto da 
eterna juventude que caracteriza os tempos atuais, um para-discurso 
desconcertante do envelhecer, que interpela sobretudo a nós, mulhe-
res.  

 

Envelhecer se torna um peso, uma opção não aceitável para a maioria dos 

ocidentais – e para a mulher, outras amarras se colocam. Um corpo feminino que não 

pode envelhecer.   

Um corpo que permite ser o instrumento pelo qual o sujeito transmite um estilo 

por ele construído, mediado, principalmente, pela mídia (CASTRO, 2004). Um imagi-

nário do corpo com etiquetas corporais precisas que se estabelecem e se socializam 

em relação com o corpo sob a forma de recalque (LE BRETON, 2011).  
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3. Abordagem Metodológica: Estéticas Disruptivas 

 Para a pesquisa realizada, foi feita uma análise qualitativa em 10 publicações 

de dois perfis na rede social Instagram: @avosdarazao e @voizaurademari. Os posts 

foram selecionados aleatoriamente, e por conveniência, entre as datas de junho de 

2020 a fevereiro de 2021.  Serão verificados contextos que trazem imagens disrupti-

vas frente ao processo de envelhecimento feminino. Os perfis foram escolhidos por 

terem um alto engajamento nas redes sociais – sendo seus conteúdos replicados e 

discutidos por diversos meios midiáticos. 

Apresentação Perfil Avós da Razão: @avosdarazao 

Figura 2 – @avosdarazao 

 

Fonte: Avós da Razão (2021) 

 Para esse artigo, foram apresentadas 6 telas do Instagram e as unidades de 

significação discutidas entre as categorias analisadas. As categorias utilizadas para a 

análise terão como base teórica a classificação realizada por Stacheski (2014), no 

entanto serão (re)distribuídas em duas vertentes: a) unidades que abordem conteúdos 

sobre envelhecimento, seus conceitos e imagens b) unidades que utilizem as formas 

imagéticas que denotem uma quebra frente aos tradicionais comportamentos sociais 

no processo de envelhecer. Representações que estão postas e que divergem, que-

bram, em seus significados padrões   
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 Publicações que acompanham o que Sanderberg (2000, p. 3) argumenta ser 

necessário, um novo discurso para o corpo feminino frente ao envelhecimento, uma 

imagem (verbal e não verbal) disruptiva. 

 O perfil @avosdarazao no Instagram tinha no momento da análise, abril de 

2021, 107 mil seguidores. Representa um trio de mulheres, composto por Gilda, 79 

anos, Helena com 82 anos e Sônia de 83 anos. Como é afirmado no perfil, elas falam 

sobre tudo um pouco. Dentre as publicações analisadas há temáticas como estética, 

livros, cinema, culinária, bebidas, filhos, relacionamentos, sexo, envelhecimento, 

moda. 

 As influencers idosas se colocam como vozes importantes para um novo olhar 

para o imaginário social sobre o envelhecimento, novas significações. São mulheres 

acima de 78 anos que se relacionam com a comunidade produzindo narrativas e 

imagens que transcendem a postura tradicional de uma avó. Abaixo exemplo de telas 

analisadas na pesquisa sobre a estética disruptiva do envelhecimento no perfil 

@avosdarazao: 

Figura 3 – @avosdarazao 

 

Fonte: Instagram (2021) 
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 Na sequência, se apresenta a avó Sônia, 83 anos, que aborda a questão sobre 

o envelhecimento homogêneo. Na legenda de seu post, há o seguinte texto: “no qua-

dro “é o seguinte” Sônia vai falar sobre envelhecer. Por que as pessoas querem tanto 

saber como é envelhecer. Como se tivéssemos uma receita pronta. São tantas as 

variantes que podem interferir, aliás como em toda fase da vida. E você, o que acha?”. 

Discute, assim, as diferenças formas de envelhecer. As pessoas envelhecem de di-

versas maneiras – dependendo de uma série de fatores correlacionados a seus con-

textos socioculturais e políticos também. Constata-se aqui as duas categorias anali-

sadas na pesquisa - unidades e contextos que abordem conteúdos sobre envelheci-

mento e que utilizam formas para quebras frente aos tradicionais comportamentos 

sociais no processo de envelhecer. A temática abordada por Sônia é de extrema im-

portância para que possamos amenizar/quebrar estigmas (GOFFMAN, 2008) que 

conduzem a velhice feminina com uma única visão e valor. O discurso trouxe diálogos 

sobre imaginários em que toda idosa deve se recolher, sem voz, sem atuação social, 

sem colocar seu corpo em uma rede social.  

  

4. Apresentação do Perfil Vó Izaura de Mari:  @voizaurademari 

 O perfil @voizaurademari no Instagram tinha no momento da análise, maio de 

2021, 246 mil seguidores. Representa a influencer Izaura de Mari, 80 anos. Dentre as 

publicações analisadas há temáticas envelhecimento, moda, estilo de vida, turismo, 

saúde. 

 A influencer Izauri de Mari se coloca com uma estética bastante disruptiva 

(frente aos estigmas tradicionais) em seu perfil no Instagram. Se observa a 

demonstração de seu corpo, cores e trajes que impactam, logo em uma primeira vista, 

um conceito tradicional, um imaginário social, para uma avó de 80 anos. Tem-se um 

discurso estético que traz novas significações ao processo de envelhecimento 

feminino. Além das questões visuais, também há em seus conteúdos, temáticas sobre 

a mulher idosa na moda, a mulher idosa e seu bem envelhecer, a mulher idosa e sua 

aceitação frente ao seu corpo, a mulher idosa e seu posicionamento político. Diversas 

unidades e contextos que realizam uma quebra nas narrativas discursivas das duas 

categorias analisada nessa pesquisa. 
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Figura 4 – @voizaurademari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram (2021) 

 

Figura 5 – @voizaurademari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram (2021) 
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 Em suas publicações há muitas cores, muito corpo, muita exuberância. Existe 

também um posicionamento sobre o envelhecimento por meio de suas legendas 

como: a) “É preciso saber revigorar nosso estilo quando envelhecemos. Não se trata 

de mudar, mas sim de evoluir” (Inês de La Fressange); b) “As roupas não vão mudar 

o mundo, as mulheres que as vestes vão” (Anne Kelin); c) “A juventude é um estado 

da alma, não do corpo; por isso eu continuo sendo uma garota” (Jeanne Louise 

Calment). 

 As narrativas midiáticas, muitas vezes, querem parar o tempo biológico dos 

corpos ou dar um outro nível de importância para o tempo dos corpos. Nos imaginários 

sociais tradicionais, as mulheres idosas são conduzidas para um campo simbólico da 

modernidade - que ainda fortalece significações de juventude, de sedução, de 

vitalidade, de trabalho. A exaltação da juventude – na qual envelhecer é tido como um 

“lembrete da precariedade e da fragilidade da condição humana” (LE BRETON, 2011, 

p. 224).  

A velhice, assim, não é percebida como algo inerente ao passar dos anos, mas 

como fonte de transgressões das pessoas e, por isso, não merece piedade social. O 

compromisso da coletividade para com o envelhecer positivado desemboca em práti-

cas que, ao oportunizar constantes atitudes e ações para um imaginário do corpo re-

novado, de identidades e de autoimagens, encobrem, frequentemente, problemas pró-

prios da idade mais avançada, uma não aceitação da velhice (STACHESKI, 2014).  

No entanto, há uma outra representação do envelhecimento posta em nossa 

coletividade – e mídia. Uma tendência e necessidade em rever modelos associados 

ao envelhecimento e trazer uma disrupção estética dos padrões tradicionais – como 

observa-se nos perfis colocados nessa pesquisa. Há um longo caminho a ser 

percorrido, mas vozes e estéticas disruptivas sobre o processo do envelhecimento 

feminino já estão postas coletividade. Motta (2011) também traz essa perspectiva, 

quando afirma que os significados pessoais sobre o envelhecimento - se relacionam 

com as representações sociais, com as narrativas expostas - já que os significados 

pessoais são formados pela mulher a partir de sua interação, seu diálogo com a 

cultura e com as representações sociais experienciadas pela coletividade. 
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5. Considerações finais 

  Importante ressaltar a temática abordada no perfil @avosdarazao que trabalha 

o envelhecimento como um processo heterogêneo (como toda fase da vida) e se 

vincula aos aspectos sociais, históricos e econômicos decada sujeito. Pois é 

justamente pela heterogeneidadee, pelas múltiplas vozes sociais, que se formam os 

imaginários do envelhecimento feminino, que, por sua vez, alimentam, em um círculo 

incessante, as formações sócio-históricas da velhice (STACHESKI, 2014).  

 Assim, para que haja ressignificações é preciso um processo de desconstrução 

estética de padrões tradicionais, de construção de novos cenários, novos olhares e 

perspectivas para mulheres acima de 65 anos – uma disrupção. 

 Tem-se no dicionário o significado de disrupção como o ato de romper, de 

interromper o curso natural de; ruptura, rompimento, fratura: disrupção de um 

processo. E é isso que os perfis analisados trazem.  Influencers idosas que nos trazem 

um caráter disruptivo dessas concepções tradicionais sobre o envelhecer.  

 Ressignificar o conjunto de estigmas que esse segmento populacional enfrenta, 

para que práticas relacionadas com o idadismo feminismo sejam enfrentadas e 

amenizadas na coletividade. 
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Dois filmes, uma história: uma análise sobre um filme 
mexicano e um filme hollywoodiano sobre a pintora Frida 

Kahlo  
 

Heloisa de Oliveira MOUTINHO 1 
 

Introdução 

A proposta do artigo é tratar duas obras sobre a mesma personagem e 

dessa forma verificar igualdades e diferenças em como Frida Kahlo foi 

representada com foco em três critérios: deficiência, gênero e sexualidade da 

personagem. Um dos filmes é o Frida, Naturaleza Viva de 1983, dirigido por Paul 

Leduc e o segundo é o filme Frida de 2002, dirigido por Julie Taymor. A princípio, 

antes mesmo da análise das obras, se pode imaginar que os dois filmes teriam 

suas diferenças: um é mexicano, o outro hollywoodiano, um foi dirigido por uma 

mulher, o outro por um homem, também se considera o salto temporal de 19 

anos entre eles. Quantas diferenças esses filmes podem conter nas perspectivas 

de gênero, sexualidade e quais traços são apagados ou evidenciados em uma 

obra ou outra?  

O cinema mexicano e sua história não é discutido e lembrado em muitos 

espaços no Brasil, pode-se dizer que ele não tem a mesma popularidade que o 

cinema hollywoodiano. Atualmente, poucos diretores mexicanos são conhecidos 

em escala mundial, Guilherme del Toro é bem lembrado inclusive por suas 

premiações pelo filme A forma da água (2017). Além dele, Alfonso Cuarón que 

foi muito premiado em 2019 com o filme Roma (2018).  

O cinema mexicano não difere muito de outros países que são 

colonizados culturalmente. O México, como também boa parte da América 

Latina, é influenciado culturalmente através de filmes hollywoodianos e 

blockbusters. Quando se trata de cinema não se pode esquecer todo aparato 

que existe por trás dele, incluindo mão de obra, tecnologia, expressão cultural e 

o incentivo por meio dos governantes. Logo, para criação e manutenção de uma 

indústria cinematográfica é necessário também incentivos econômicos.  

 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Bauru – SP. Bolsista CAPES. Orientada pelo Prof. Dr. Laan Mendes de 
Barros.  
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A hegemonia dos filmes de Hollywood não se devem apenas aos fatores 

técnicos, ela também se relaciona com fatores políticos, econômicos e culturais. 

O artigo traz um tópico para debater a questão neocolonial com base nos autores 

Shohat e Stam (2006), após um breve histórico sobre a história da indústria 

cinematográfica mexicana e estadunidense. 

Por se tratar de dois filmes biográficos a história de ambos é a mesma, 

contam a vida da pintora Frida Kahlo e seus principais acontecimentos, prezando 

por cenários e personagens reais. Por isso, o artigo também apresenta de forma 

breve a vida da pintora, seguido por uma discussão sobre gênero e sexualidade, 

duas características abordadas no debate sobre os filmes. Para a análise, os 

dois filmes foram apresentados de forma geral e posteriormente foi apontado 

como as obras abordaram as temáticas da deficiência, sexualidade e gênero. A 

análise foi feita de forma comparativa considerando-se o conteúdo dos filmes.  

 Com o fim da análise, obviamente alguns pontos foram divergentes, mas 

não como o imaginado. Os 19 anos entre uma produção e outra não alteraram 

de forma significativa a maneira de mostrar a sexualidade da pintora e o fato de 

ser uma produção de Hollywood não fez com que houvesse um apagamento da 

cultura mexicana. De maneira geral, o filme mexicano deixa mais evidente a 

deficiência da personagem, assim como o uso de roupas masculinas, enquanto 

suaviza as traições de Diego Rivera, casado com a pintora e um dos maiores 

artistas mexicanos. O filme hollywoodiano enfatiza o acidente, as relações 

pessoais da pintora e do casal, Diego Rivera é retratado como mulherengo, ou 

seja, um homem que se relacionava com muitas mulheres, desde as primeiras 

cenas do filme e, mesmo que a dor e o sofrimento de Frida Kahlo seja evidente, 

a pintora aparece poucas vezes utilizando bengalas, muletas e a cadeira de 

rodas. 

  

2. A indústria cinematográfica no México e nos Estados Unidos 

A história do cinema é vasta em ambos países e culturas aqui tratadas, 

logo, para que o trabalho não fuja de seu foco, um breve histórico da indústria 

foi feito de forma a contextualizar os períodos anteriores a produção dos filmes 

envolvendo as principais ações dos governos de cada país em relação a tal 

indústria. No caso do cinema mexicano foi necessário apresentar o histórico da 
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década anterior a produção do filme (1983) e os desdobramentos na década de 

80. Já no caso do filme hollywoodiano, foram relembradas as circunstâncias em 

que a indústria foi formada e o cuidado para que se tornasse de fato uma 

potência.  

O cinema mexicano é pouco reconhecido e até mesmo na literatura se 

tornam escassos artigos e livros veiculados no Brasil sobre o tema. Durante o 

governo de Luis Echeverria (1971-1976) a cinematografia mexicana foi 

estatizada e isso deixou sequelas no funcionamento da indústria cinematográfica 

do país, tendo poucos competidores da iniciativa privada na produção e na 

distribuição de filmes (RUIZ, 1999, p. 85).  

No período entre 1976-1994 iniciou-se o declínio da indústria. Nos três 

governos seguintes ao de Echeverria o país passou por grandes dificuldades 

econômicas incluindo uma crise financeira. Como alternativa aos problemas, o 

governo de Miguel de la Madrid Hurtado (1982–1988) implementou o 

neoliberalismo e novas tecnologias da informação se tornaram comuns no país. 

Com a dificuldade do Estado em manter as indústrias nacionais somados à 

eliminação das medidas protecionistas para a indústria mexicana uma crise foi 

provocada. 

As políticas neoliberais desencadearam três principais características na 

indústria cinematográfica mexicana de acordo com Ruiz (1999). A primeira se 

trata de um processo inflexível de contratação da produção nacional; a 

contratação em poucas empresas, responsáveis tanto pela distribuição como 

pela exibição; e por fim, uma transnacionalização cada vez maior, que facilitou 

que os Estados Unidos da América (EUA) com sua forte indústria cultural 

dominassem o cenário mexicano. Na década de 1990, o “novo cinema mexicano” 

surge com o incentivo da produção e promoção em território nacional e 

internacional. 

O cinema estadunidense tem outra história e é utilizado como ferramenta 

política. O american way of life foi parte de uma estratégia que surgiu por volta 

da década de 1940, quando a Segunda Guerra despontava na Europa. Os EUA 

tinham duas propostas para a América Latina naquele período, a primeira era 

mais burocrática e formal, e a segunda era a criação de uma agência destinada 

a preparar políticas para a América Latina com o foco em questões culturais 

(ARRAES, 2009, p. 24).  
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A cultura era então um produto a venda como qualquer outro e além de 

ser consumível era também uma propaganda das formas de viver, o que 

colocava o estilo de vida “americano” como um ideal, conduzindo pessoas a 

consumirem os mais diversos produtos estadunidenses. Além do cinema, faziam 

parte da estratégia as mais diferentes formas de publicações relacionadas à 

imprensa tais como o rádio e a propaganda. Havia um departamento completo 

denominado Office of the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA) que 

trabalhava nessas questões que visavam não só no Brasil, mas em toda América 

Latina, construir uma mensagem positiva sobre os EUA, buscando apoios 

políticos e da população.   

Nesse contexto, o cinema aparece com grande importância o que justifica 

o esforço feito para que Hollywood se firmasse como uma indústria lucrativa e 

respeitável criando fórmulas e padrões para criar o entretenimento (OLIVEIRA, 

2014).  

 

2.1 Neocolonialismo no cinema 

Como a indústria cinematográfica estadunidense é forte e bem 

direcionada, já que cresceu com o intuito de vender uma cultura, o cinema de 

Hollywood parece ser hegemônico: a maior produção e circulação, os melhores 

números de venda, os filmes mais premiados. Tal visão carrega em si a noção 

de superioridade dos EUA diante de outros países em relação a sua produção 

cultural. Mas além da produção de Hollywood temos também a produção da 

Ásia, África e América Latina. 

A indústria cinematográfica indiana, por exemplo, produz mais filmes que 

a própria Hollywood, mas ainda assim não é tão lembrada. A questão não está 

diretamente relacionada aos números nem às qualidades técnicas. Os filmes 

estadunidenses são vistos como modelos por fatores relacionados a 

neocolonização e ao que Shohat e Stam (2006) chamam de Hollywoodianismo. 

Os filmes de outros países, chamados pelos autores de “países de terceiro 

mundo”, por mais que sejam mais numerosos possuem menos distribuição e não 

se destacam nos cinemas e até mesmo são esquecidos de serem citados em 

cursos da área (SHOHAT; STAM, 2006). 
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A hegemonia cultural não é a única quando se trata de Hollywood, em 

muitos casos países são levados a consumirem tais produtos e a não 

implementarem medidas protetivas para fortalecerem sua própria indústria já que 

podem se tornar alvos de retaliações em áreas econômicas. Tais ações 

desencadeiam uma série de fatores como a falta de representatividade e 

identidade. Mas também se deve considerar as produções locais que circulam 

nos países de terceiro mundo, como novelas e séries (produto relativamente 

novo no Brasil), esses sim, desenvolvem uma narrativa na qual a população se 

aproxima mais. Por fim, os produtos locais são conhecidos e o grande problema 

se torna a distribuição e o reconhecimento global desses produtos.  

Nos filmes analisados, a personagem principal é Frida Kahlo, uma pintora 

mexicana reconhecida mundialmente e muito relacionada ao movimento 

feminista. Os dois filmes buscaram divulgar a vida da pintora em uma obra 

biográfica. No entanto, ambos tiveram diferenças relacionadas ao 

reconhecimento, já que o filme hollywoodiano se tornou o mais conhecido, 

concorrendo a muitos prêmios, vencendo em algumas categorias, o que fez com 

que o filme fosse ainda mais divulgado e reproduzido. Para introduzir as 

discussões mais direcionadas às obras, um resumo sobre a vida de Frida Kahlo 

será feito a seguir buscando apresentar a personagem. 

 

3. Frida Kahlo 

Por abordar dois filmes biográficos é válido fazer um breve resumo sobre 

a vida de Frida Kahlo, afinal se tratando de uma análise em torno de uma 

personagem é necessário reconhecer nessa personagem algumas 

características que estão presentes nos filmes, assim como identificar a 

importância das mesmas.  

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón (1907–1954) nasceu e morreu 

em Cayoacán, antigo distrito da Cidade do México. Sua história é permeada com 

alguns fatos que a ligam a uma situação de dor e problemas de saúde, o que foi 

refletido em suas obras e repercutiu em sua personalidade. Com 6 anos Frida 

Kahlo contraiu poliomielite e com isso uma de suas pernas ficou atrofiada, 

segundo Herrera (2011) o uso de saias longas tinha como finalidade disfarçar a 
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finura da perna. Com 18 anos a jovem se envolveu em um acidente entre um 

ônibus e um bonde e teve fraturas ao longo do corpo principalmente na coluna 

vertebral e em sua perna. Tais fraturas desencadearam uma série de 

complicações que inicialmente impossibilitaram Kahlo de se locomover, 

necessitando de um repouso de três meses em sua cama.  A jovem também foi 

condicionada ao uso de coletes buscando diminuir os problemas relacionados à 

coluna.  

Além das implicações na coluna, a jovem também ficou impossibilitada de 

engravidar já que no acidente uma barra de metal a atingiu perfurando sua pélvis 

(HERRERA, 2011). De fato, a pintora nunca se recuperou das fraturas do 

acidente, já que durante toda a vida precisou utilizar coletes e se submeter a 

procedimentos médicos tanto na coluna, quanto em sua perna direita, que 

posteriormente precisou ser amputada. Por esses motivos, Frida Kahlo utilizou, 

entre seus 18 e 47 anos, bengalas, muletas, cadeiras de roda e uma prótese de 

perna. 

Com o acidente Frida Kahlo precisou realizar tratamentos médicos caros 

e então tornou-se indispensável ter uma profissão após o abandono forçado da 

escola. Assim, Kahlo buscou na pintura uma fonte de renda. Foi nesse período 

que a jovem conheceu Diego Rivera, um grande pintor reconhecido 

mundialmente por seus murais. Diego e Frida se casaram e dividiram uma vida 

não só amorosa, mas que também envolvia o trabalho de artista, a forte relação 

com o Partido Comunista e o ciclo de amizades abrangendo grandes 

personalidades como artistas e políticos. 

 Diego Rivera se envolvia com várias mulheres, inclusive com a irmã de 

Frida Kahlo, Cristina Kahlo. A pintora também tinha casos extraconjugais, quase 

exclusivamente com mulheres, mas se envolveu com figuras masculinas como 

o político Leon Trótski e o fotógrafo Nicholas Murray. Além de ser bissexual, a 

pintora também era fluida em sua representação: ora se vestia com roupas 

masculinas, ora com roupas femininas. As atividades que realizava, desde 

criança, também rompiam algumas barreiras, Kahlo praticava alguns esportes 

considerados proibidos para mulheres na época, além de ser uma das poucas 

mulheres que frequentavam a escola na qual foi matriculada, entre 2 mil alunos 

(as) apenas 35 eram mulheres.  
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Como artista teve o reconhecimento tardio, sua primeira exposição no 

México foi em 1953. Ela se tornou reconhecida por seus autorretratos e quadros 

autobiográficos. Sua obra retrata o corpo feminino, as dores físicas que a afligiu, 

assim como as emocionais, traz questões como o aborto, amamentação, a 

dualidade entre a mulher que foi amada e a mulher que foi abandonada. Também 

evidencia seu estilo próprio nos trajes femininos e com menos recorrência trajes 

masculinos, a aceitação dos pelos, o uso de coletes e cadeiras de rodas.  

Hoje a pintora é um ícone para o movimento feminista presente 

principalmente nas redes sociais e que dentre outras características, reivindica 

o poder de expressão das mulheres, a liderança, autonomia e empoderamento 

feminino (ANDRADE, 2019) o que estava muito presente – e ainda está – em 

Frida Kahlo, tanto em suas obras, como suas vestimentas e atitudes. 

 

4. Gênero e sexualidade  

Atualmente, além de ser muito lembrada pelo movimento feminista, 

algumas características da pintora são reforçadas como a bissexualidade e a 

deficiência. Em contraponto, não se pode ignorar que muitas vezes essas 

características foram apagadas juntas às outras como o posicionamento político. 

Sendo assim, em muitos objetos de consumo e até mesmo em algumas 

narrativas são apagados os fatos relacionados aos envolvimentos amorosos de 

Frida Kahlo, o fato de ser militante política e ter sido membro do Partido 

Comunista no México, como também a deficiência da pintora, evitando 

reproduções que evidencie o uso de cadeiras de rodas, muletas e de sua perna 

mecânica.  

A relação de Kahlo com o feminismo é complexa. A própria pintora nunca 

se denominou como tal e sua sobrinha-neta, Cristina Kahlo, afirmou “Não 

considero que Frida Kahlo foi feminista”2. A sobrinha em questão defende que 

Kahlo era de fato muito política e militante, mas que não atuava como as 

feministas atuam hoje. No entanto, a figura de Frida Kahlo está intrinsecamente 

relacionada ao feminismo, sendo uma personagem que promove identificação 

 
2 Universa UOL. Disponível em: 
<https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/02/28/frida-nao-foi-feminista-como-
conhecemos-diz-sobrinha-neta-da-artista.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em 3 mar. 2021.  
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com as mulheres e com o movimento. Dentre os motivos dessa conexão pode-

se citar alguns, como as atitudes que hoje são consideradas normais, mas que 

à época eram atitudes pouco esperadas de mulheres, como a prática de 

atividades físicas cujo público majoritário era masculino e o próprio ato de 

estudar em uma escola com público feminino inferior a 2% do público geral, por 

suas obras ou pela sua biografia. 

Sobre as obras da pintora alguns aspectos podem ser destacados. Kahlo 

reproduzia sua biografia em suas obras, sendo assim apontava as dores físicas 

e emocionais sentidas por ela, que também podem ser as de outras mulheres, 

como a dor de um aborto em Hospital Henry Ford (1932), o parto em Meu Parto 

(1932), e a amamentação em Minha ama e eu (1937). São temáticas pouco 

abordadas por artistas homens e que nas obras de Kahlo evidenciam que a 

mulher não é apenas um objeto idealizado e visto como uma musa, mas também 

um ser real, passível de dor, sofrimento e humanidade, com imperfeições e 

complexidades.  

Pela biografia, Kahlo se torna uma figura de ligação e identidade ao 

movimento feminista por diversos fatores, como o casamento conturbado, a forte 

relação com a política, a busca pelos ideais, a liberdade em suas ações, 

sexualidade, vestimenta e ações. 

Para além da questão da sexualidade em si, o fato de Frida Kahlo ser 

bissexual, ou seja, se relacionar romanticamente tanto com homens como com 

mulheres, há também a questão do gênero que na maioria das vezes está 

atrelada a fatores e narrativas que visam a superação das dificuldades e inclusão 

de mulheres em lugares “não permitidos” ou esperados. Esse ponto é inclusive 

um destaque para as narrativas feministas e se relaciona a noção de 

empoderamento. 

Butler (2018) além de questionar o que é ser mulher e discorrer uma série 

de complicações existentes por trás dessa denominação da identidade, também 

se aprofunda para discutir sobre a sexualidade, outro fator de destaque na 

identidade de Frida Kahlo e presente nos filmes utilizados para a análise que 

será feita adiante. Em ambas as discussões, tanto sobre gênero quanto sobre 

sexualidade, é evidenciado um sistema em que aquilo que é masculino é 

predominante. 
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Quanto à sexualidade o conceito de heterossexualidade compulsória que 

remete ao ideal de heterossexualidade em detrimento das outras sexualidades 

que são consideradas desviantes, fora da “normalidade”. Considerando o 

pensamento polarizado e heteronormativo gays e lésbicas se encontram em 

papéis sexuais contrários aos desejados e os bissexuais, como Kahlo, fogem de 

todas as normas pré-estabelecidas socialmente.  

Enquanto a ideia de sexo biológico se encontra em um sistema binário 

composto por feminino ou masculino, o conceito de gênero, que é culturalmente 

construído pode transitar entre mais opções, ainda que compulsoriamente os 

mais aceitos até hoje continuam sendo o feminino e masculino. Com a 

sexualidade, os mais aceitos são estabelecidos pela lógica heterossexual. Além 

disso, a sexualidade, ou também prática sexual e desejo, se veem de certa forma 

guiado pelo sexo e gênero, o que Butler (2018, p.31) aponta como “relações de 

coerência e continuidade”.  

Nessa lógica, pessoas com vagina seriam mulheres, biologicamente e 

socialmente, e se atrairiam por homens, assim como pessoas com pênis seriam 

homens, biologicamente e socialmente, e se atrairiam por mulheres, 

evidenciando o que Butler chama de “heterossexualização do desejo” (2018, p. 

31). Sendo assim, a bissexualidade de Kahlo é vista como algo disruptivo por se 

tratar de uma sexualidade que transita entre os dois universos “permitidos” pelas 

regras culturais. Até mesmo na atualidade, cerca de 100 anos depois da vida de 

Frida Kahlo, a bissexualidade continua não sendo considerada por muitos como 

uma sexualidade possível. Assim, Kahlo se destaca por ser mulher e transitar 

entre o feminino e o masculino em suas vestimentas e algumas ações e também 

por sua bissexualidade assumida. 

A ideia de gênero é construída historicamente quando se define o que é 

ser mulher e quais são as atitudes esperadas para o gênero feminino, da mesma 

forma que se define o que é e quais atitudes esperar do gênero masculino. De 

acordo com Judith Butler (2019) ser mulher está relacionado a fazer o corpo se 

encaixar em uma ideia do que é ser mulher e reforçar essa afirmação ao longo 

dos atos. Tais atos estão relacionados a temporalidade social, ou seja, podem 

variar de acordo com o período.  
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Os atos que performamos são, de certa maneira, atos que existem 

desde antes de nós existirmos. O gênero é um ato que tem sido 

ensaiado como um roteiro que existe apesar dos atores que o 

interpretam, mas que precisa deles para ser atualizado e reproduzido 

continuamente como realidade. (Butler, 2019, p. 222) 

 

Frida Kahlo, por exemplo, frequentou a escola Nacional Preparatória, uma 

das melhores escolas do México, sendo minoria, como já dito no tópico anterior. 

No Brasil, a maioria do público que frequenta escolas e universidades atualmente 

são mulheres. Uma realidade muito diferente da relatada no México da década 

de 1920. 

No entanto, as desigualdades de gênero ainda são presentes no 

cotidiano, as mulheres brasileiras têm um salário médio mensal mais baixo do 

que o dos homens e acumulam mais funções, já que as mulheres passam cerca 

de 10 horas semanais a mais na realização de cuidados de pessoas e/ou 

afazeres domésticos do que os homens, evidenciando as diferenças da divisão 

de trabalhos domésticos. Esse último dado também reflete no número de 

mulheres que trabalham em empregos com carga horária semanal mais baixa, 

de até 30 horas semanais3. Ou seja, na realidade brasileira, mesmo as mulheres 

sendo maioria em relação ao acesso à educação, as desigualdades não foram 

diminuídas, já que o padrão hegemônico continua sendo masculino. 

 Outro fator interessante de se observar é o fato da pintora, ainda na 

juventude, ter praticado atividades físicas normalmente exclusivas para homens, 

como boxe e natação (Herrera, 2011), fato lembrado em narrativas como o livro 

Frida Kahlo de Zena Alkayat e Nina Cosford (2017), um livro infantil da série 

Retratos da Vida. Logo, em mais de um momento, Frida Kahlo foi disruptiva 

adentrando espaços e frequentando atividades que não eram indicadas e/ou 

atreladas a figuras femininas. 

Diante de algumas discussões sobre gênero, corpo e heterossexualidade, 

Butler (2019) traz também a ideia de que esses conceitos são produtos 

históricos, ou seja, foram criados por nós humanos culturalmente e hoje são 

vistos como naturais, quando na verdade podem ser vistos como uma forma de 

manter um sistema de opressão, uma vez que mantém os corpos e identidades 

 
3 IBGE. Disponível em: encurtador.com.br/dfko3. Acesso em 10 ago. 2022. 
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limitados e oprimem aqueles que não estão nesse padrão hegemônico, seja pela 

sexualidade, pelo corpo ou pelo gênero. 

Para Joan Scott (2019), o gênero é “um elemento constitutivo de relações 

sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos” (Scott, 2019, p. 67) 

sendo também a primeira forma de significação das relações de poder.  

Além disso, Scott (2019) afirma que o gênero implica quatro aspectos 

relacionados entre si e dessa forma ela articula modos de produção cientifica 

relacionados ao conceito. Resumindo, o primeiro aspecto são os “símbolos 

culturalmente disponíveis”, dentre os exemplos: Eva e Maria, figuras 

contraditórias que segue a ideia do binarismo: boa e má, pura e suja. O segundo 

aspecto se relaciona aos “conceitos normativos que colocam em evidência 

interpretações do sentido dos símbolos que tentam limitar e conter suas 

possibilidades metafóricas” (Scott, 2019, p. 67) nesse sentido se aproxima ainda 

mais do binarismo de gênero focando naquilo que é feminino e masculino nos 

vários campos desde políticos, culturais até educacionais.  

O terceiro aspecto é relativo ao movimento de buscar uma não 

permanência na representação binária dos sexos explodindo a “noção de 

fixidade” (Scott, 2019, p. 68), cujas análises não devem ficar apenas no ceio 

familiar, mas também político, educacional, no mercado de trabalho. Por último: 

a identidade subjetiva, que conta com uma proposta em que os historiadores 

(pesquisadores) “devem examinar as maneiras como as identidades de gênero 

são realmente construídas e relacionar seus achados com uma série de 

atividades, organizações sociais e representações culturais historicamente 

situadas” (Scott, 2019, p. 69).  

Para encerrar, o gênero deve ser visto como uma forma de “decodificar o 

sentido e de compreender as relações complexas entre diversas formas de 

interação humana” (Scott, 2019, p. 70). Visto as discussões sobre gênero, ainda 

que distantes de cessar todo o assunto, mas com uma introdução ao tema já 

feita, pode-se dar início as discussões sobre como o gênero e a sexualidade 

serão abordados na leitura sobre ambos os filmes.  
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5. Uma leitura sobre os filmes 

Apresentadas as noções de gênero e sexualidade pertinentes para a 

compreensão da interpretação dos filmes, uma análise geral sobre cada obra 

será feita de forma a indicar o ano da obra, diretor (a), principais autores e 

autoras e de certa forma um resumo do que é narrado nos filmes. Após as 

devidas apresentações, nos voltaremos as questões mais caras ao trabalho que 

são as leituras sobre a forma como cada obra expôs características importantes 

em Frida Kahlo: a sexualidade, performance de gênero e a deficiência.  

A análise foi dividida em duas etapas, a primeira histórica, abordando o 

roteiro dos filmes, incluindo os principais aspectos abordados nas obras, uma 

breve história dos filmes, indicando os atores e atrizes que atuaram como 

personagens principais, assim como os atores e atrizes mais reconhecidos, além 

da circulação desses filmes, inclusive onde eles podem ser assistidos hoje e os 

eventuais prêmios recebidos por ambos. A segunda etapa da análise foi 

comparativa com o intuito de identificar pontos em comum e divergências entre 

o conteúdo e a forma de expressão desses conteúdos nas duas obras.  

Nesse segundo momento, a leitura foi feita indicando como cada obra 

expressou as características gerais da personagem. Para isso foram analisados 

se há representação das dores físicas provenientes do acidente automobilístico, 

dores físicas e sofrimento psíquico decorrente dos abortos, a visita aos Estados 

Unidos da América (um passo muito importante para a pintora em sua carreira 

artística), o uso de álcool e cigarros, assim como de remédios, o uso de vestuário 

masculino e de armas.  

Depois foram feitas leituras relacionadas a deficiência da pintora: o uso 

de bengalas, cadeira de rodas, coletes e a amputação da perna. A sexualidade 

foi vista através dos seguintes pontos: se era evidente o relacionamento com 

Diego Rivera, o relacionamento entre Frida Kahlo e mulheres, as traições de 

Frida Kahlo, a sexualidade ativa na juventude e em contraponto questões mais 

relacionadas à Rivera, como as traições do pintor. Uma tabela foi utilizada para 

auxiliar na construção da análise e imagens foram trazidas para ilustrar as obras.  
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5.1 Frida, Naturaleza Viva (1983) 

Dirigido por Paul Leduc, o filme é de 1983 e contém 106,5 minutos de 

duração. Ofelia Medina, atriz que participou de filmes e novelas, interpretou Frida 

Kahlo. E Juan José interpretou Diego Rivera, o companheiro de Frida Kahlo. 

Atualmente o filme é facilmente encontrado no Youtube com o idioma espanhol 

e sem legendas. 

O filme começa com uma mensagem explicativa sobre a pintora, focando 

em alguns aspectos de sua vida e suas obras. Cita os problemas de saúde pelos 

quais a pintora passou, suas ideologias políticas, as relações amorosas e 

familiares, incluindo os casos extraconjugais com homens e mulheres. 

Encerrando com a seguinte frase: “Hoy, Frida Kahlo es la más cotizada pintora 

de iberoamérica”. 

  Depois de brevemente introduzir sobre a vida da pintora uma cena se 

inicia no Palácio de Belas Artes, local onde acontecia o velório de Frida Kahlo. 

Nesse momento uma bandeira do Partido Comunista é posicionada acima do 

caixão. De forma abrupta a cena é cortada e alterada para a casa de Kahlo 

mostrando a pintora sofrendo pela dor. Todo o filme parece muito fragmentado, 

com cortes secos e poucos diálogos, transitando entre a juventude e a fase 

adulta de Frida Kahlo. Tal “vai e vem” causa confusão em alguns momentos não 

sendo claro a cronologia dos acontecimentos o que pode ser um desafio para 

espectadores que não conhecem a história da pintora.  

Outro aspecto que causa confusão é a falta de identificação dos 

personagens que simplesmente aparecem em cenas, sem a menção de nomes 

e ocupação, o que nos leva a entender que as principais relações são aquelas 

já conhecidas ou percebidas: Diego Rivera, a irmã, Cristina Kahlo, o pai, 

Guilherme Kahlo, e Leon Trótski.  

A narrativa é lenta, o que pode ser somado ao movimento lento das 

câmeras e a ausência de diálogos. Em geral, a câmera percorre pelo cenário 

exibindo detalhes e se fixa nos rostos que com o baixo número de diálogos passa 

a ser a principal forma de identificar os sentimentos dos personagens.  

No final do filme a narrativa evidencia a dor de Frida Kahlo e o sofrimento 

causado por acontecimentos relacionados a sua saúde como a amputação da 

perna. Nesse momento a narrativa se torna mais cronológica até que retoma ao 
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cenário inicial, em uma sala do Palácio de Belas Artes, com Rivera lamentando 

a morte de sua esposa.  

 

5.2 Frida (2002) 

O filme Frida é hollywoodiano, premiado e apresenta uma Frida Kahlo 

heroína que sofre com o acidente, se recupera e aproveita a vida em meio as 

dores. Frida foi dirigido por Julie Taymor em 2002 e inspirado no livro homônimo 

de Hayden Herrera (2011). O filme tem duração de 122 minutos. A atriz que 

protagonizou Frida Kahlo foi Salma Hayek e junto dela outros atores 

reconhecidos fizeram parte do elenco incluindo Antonio Banderas que fez um 

papel secundário. Diego Rivera foi protagonizado por Alfred Molina.  

O filme ganhou dois Óscares em 2003 pelas categorias de melhor 

maquiagem e melhor trilha sonora, além de ser indicado nas categorias de 

melhor atriz para Salma Hayek, melhor direção de arte, melhor figurino e melhor 

canção original com Burn It Blue. No mesmo ano também foi premiado com um 

Globo de Ouro na categoria de melhor trilha sonora – cinema e também teve 

indicação para Salma Hayek como melhor atriz de cinema na categoria drama. 

O filme foi premiado no BAFTA, premiação do Reino Unido, vencendo na 

categoria de melhor maquiagem e sendo indicado para as categorias de melhor 

atriz, também para Salma Hayek, melhor figurino e melhor ator coadjuvante para 

Alfred Molina. Atualmente o filme está disponível na plataforma Netflix. 

Assim como o primeiro filme analisado esse começa de forma não 

cronológica com a ida da pintora até seu lançamento da exposição no México, a 

qual foi acamada, fato que também é retratado no filme Frida, Naturaleza Viva. 

Com um close no rosto de Frida Kahlo o filme volta no tempo e começa a contar 

a história da pintora a partir dos anos em que estudou na Escola Nacional 

Preparatória, a partir daí o filme segue a cronologia dos fatos: namoro com 

Alejandro (seu primeiro namorado), acidente, interesse pelas artes, busca pela 

opinião de Diego Rivera sobre a carreira artística, relação com Rivera e o Partido 

Comunista, casamento com Rivera e toda história do casal, incluindo as traições 

de ambos e principalmente a traição dele com Cristina Kahlo, a irmã de Frida 

Kahlo. O filme retrata o divórcio do casal de artistas e como ambos criavam suas 

obras, Rivera em grandes murais muitas vezes com viés político e Kahlo em 
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pequenas telas que se voltavam para sua biografia. Quando o divórcio é 

retratado se torna evidente o sofrimento de Kahlo e a dificuldade de se relacionar 

com o companheiro e com a irmã, além de falar da necessidade da pintora 

buscar uma forma de se sustentar diante da separação incluindo a dificuldade 

de vender seus quadros.  

Diferente do filme de 1983, na obra de 2002 os personagens são bem 

marcados e se apresentam com personalidade, ocupação e relação com a 

personagem principal. Fazem parte da história todo ciclo de amizade do casal: 

Tina Modotti (Ashley Judd), David Alfaro Siqueiros (Antonio Banderas), Lupe 

Marín (Valeria Golino), e outros, além da própria família de Frida Kahlo incluindo 

as irmãs e os pais. Outros personagens também são marcantes como Leon 

Trótski (Geoffrey Rush) e Alejandro (Diego Luna).  

Em Frida, as obras da pintora são mostradas de formas criativas, vez ou 

outra a cena se transfigura em pintura, evidenciando que aquele momento em 

questão se tornou uma obra, em outros Kahlo aparece pintando a tela ou até 

mesmo comentando sobre seu trabalho e a motivação para fazê-los. Além dessa 

relação com suas obras, frases que hoje são icônicas e reconhecidas também 

fazem parte do diálogo se transformando em um deleite para aqueles que já 

conhecem as frases e agora as identifica no contexto em que foi dita.  

O filme também é encerrado com uma sequência de cenas nas quais a 

pintora aparece com a saúde bastante debilitada, com dores, uso excessivo de 

medicamentos e sofrimento aparente. A cena em que Frida Kahlo está a caminho 

da sua primeira exposição no México, uma das primeiras cenas do filme, é 

retomada dando continuidade à história, quando Kahlo chega à exposição e é 

celebrada. A cena final do filme é composta por uma frase da pintora, a última 

frase escrita em seu diário: “Espero que a partida seja feliz e espero nunca mais 

voltar”. A cena do filme mais uma vez se torna um quadro, desta vez um quadro 

onde a pintora retrata sua morte.  

Na imagem 1 tem-se um dos recortes da cena final, em que Frida Kahlo 

aparece em sua cama como reproduziu na obra “O sonho” de 1940 (imagem 3). 

No filme a imagem foi animada, entrando em combustão fazendo referência aos 

explosivos ilustrados na figura do Judas na obra de arte. A imagem 2 retrata a 

combustão completa, em close, com as chamas atingindo Frida Kahlo em sua 

passagem entre a vida e a morte. 
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Imagem 1 - Cena final do filme Frida (2002) 

 

Fonte: Cassia Calvo dos Nascimento (2010) 

 

Imagem 2 – Aproximação da última cena do filme 

 

Fonte: Cassia Calvo dos Nascimento (2010) 
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Imagem 3 – Obra “O Sonho” (1940) de Frida Kahlo 

 

Fonte: Wiki Art4 

 

 

5.3 Comparando as duas obras 

 A comparação dos dois filmes parte do princípio de que as duas obras 

possuem a linguagem fílmica e são biográficas contando a história da pintora 

Frida Kahlo. A base biográfica para as comparações é o livro Frida de Hayden 

Herrera (2011). Os dois filmes possuem diferenças evidentes como o ano de 

lançamento, o primeiro sendo de 1983 e o segundo de 2002, assim como o país 

de origem, sendo o primeiro mexicano e o segundo estadunidense, para por fim 

apresentarem uma diferença na direção, sendo o primeiro dirigido por um 

homem e o segundo por uma mulher. Com base nos conhecimentos biográficos 

sobre a pintora e nessas diferenças entre ambos os filmes, foi verificado se 

algumas características foram ou não expressadas nas obras.  

 O primeiro ponto a ser debatido foi referente as características gerais da 

personagem. Aqui a busca foi direcionada para fatores importantes relacionados 

a Frida Kahlo, que repercutiram em sua existência, promovendo alterações 

bruscas em sua vida, assim como fatores que são presentes nas obras da pintora 

 
4 WikiArt. Disponível em: < https://www.wikiart.org/pt/frida-kahlo/the-dream-the-bed-1940>. 
Acesso em 20 jul. 2021. 
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e algumas características que são mais relacionadas ao gênero masculino, como 

o uso de álcool e cigarros, roupas masculinas e armas de fogo. Todos os tópicos 

estão listados abaixo na tabela 1. 

Quadro 1 – Características gerais 

Característica Frida, 

Naturaleza Viva 

Frida 

Visita aos EUA 
  

Dores físicas provenientes do 

acidente 

 

 

 

 

Dores físicas provenientes de 

abortos 

 

 

 

 

Uso de remédios 
  

Uso de álcool e cigarros 
  

Uso de roupas masculinas 
  

Uso de armas 
  

Fonte: autoria própria  

A visita aos Estados Unidos, ocorreu mais de uma vez, e todas tiveram 

grande importância na vida da pintora, em uma delas a pintora fez uma 

exposição em Nova York, atraindo atenção no ramo artístico, em outra viagem 

aos EUA a pintora teve um aborto que resultou na obra Hospital Henry Ford 

(1932). O filme mexicano não relatou a viagem. 

 As dores de uma forma geral fazem parte da construção da personagem 

Frida Kahlo, muito lembrada pelos dramas vividos. Demonstrar que a pintora 

sentiu dores fortes e teve problemas em decorrência do acidente automobilístico 

em que se envolveu se torna um ponto chave, principalmente para a construção 

de Kahlo como um mito através do martírio, como também pelas interpretações 

de sua obra e consequentes problemas de saúde causados pelo mesmo.  

Dentre estes problemas, os recorrentes abortos que a aproximam ainda 

mais de uma mulher qualquer, que sofre e passa por dificuldades, fortalecendo 

sua relação atemporal com as mulheres na atualidade por uma questão 

identitária. O uso de remédios também se relaciona com as dores de Frida Kahlo 
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e a aproximam ainda mais da ideia de uma mulher sofredora, ainda que muito 

forte. Ambos os filmes relataram tais tópicos, no entanto, o filme Frida (2002) 

evidenciou o uso de remédios de uma forma mais explicita.  

 Os usos de álcool, cigarros, roupas masculinas e armas se relacionam as 

questões identitárias de gênero, principalmente por serem atividades mais 

representadas pelo gênero masculino, o que em contraposição a ideia de 

fragilidade e sofrimento, indicam uma força e subversão ao que era esperado de 

uma mulher, tais aspectos reforçam a ideia de Scott (2019) sobre o binarismo 

envolto na ideia de gênero.  

Em ambos os filmes as características são trazidas e evidenciadas, mas 

no filme mexicano (Frida, Naturaleza Viva), o uso de roupas masculinas ocorre 

de forma natural, expressando que a pintora utilizava as vestimentas no dia a 

dia, enquanto no filme hollywoodiano (Frida), a pintora aparece com tais peças 

em momentos de provocação com a sua família ou quando se divorcia de Rivera, 

por exemplo. Na imagem abaixo pode-se perceber que o uso dos trajes 

masculinos não é retratado como algo incomum, por se tratar de uma cena que 

ilustra o cotidiano da pintora, enquanto a mesma está em meio a suas obras, 

provavelmente no que seria seu ateliê.  

Imagem 4 – Frida Kahlo usando terno em Frida, Naturaleza Viva 

 

Fonte: Identidade cinéfila5 

 
5 Identidade cinéfila. Disponível em: 
<https://identidadecinefila.wordpress.com/2015/03/21/analise-profunda-frida-natureza-viva/>. 
Acesso em: 20 de jul. de 2021. 
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Em contraposição, na imagem 5, se trata de uma cena em que a pintora 

aparece utilizando terno para causar certo desconforto na família, principalmente 

em sua mãe que era muito tradicional e católica. Em sequência dessa imagem, 

no filme a mãe de Frida Kahlo foi retratada sem jeito e demonstrando indignação. 

A cena reflete a construção da fotografia que consta na imagem 6. 

Imagem 5 – Frida vestindo terno no filme Frida 

 

Fonte: Halfmermaid6 

Imagem 6 – Fotografia da família Kahlo 

 

Fonte: INSPI7 

 
6 Halfmermaid. Disponível em: http://halfmermaid.co/sign-in-to-the-crime-scene-production-blog-
1. Acesso em: 20 jul. 2021. 
7 INSPI. Disponível em: https://inspi.com.br/2015/10/frida-kahlo-vestida-como-homem/. Acesso 
em: 20 jul. 2021. 
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O segundo ponto observado são as características referentes à 

deficiência de Frida Kahlo. Após o acidente a pintora precisou de auxílio médico 

recorrente, precisando utilizar coletes de diversos materiais na tentativa de 

corrigir um problema na coluna, assim como bengalas e cadeira de rodas que se 

tornaram necessárias para auxiliar na mobilidade da pintora após uma série de 

problemas ocasionados pelas fraturas no pé e perna. Por fim, depois de muitos 

anos, a pintora precisou amputar a perna que causava tantos problemas após a 

mesma gangrenar, o que a levou a utilizar uma perna mecânica. Como podemos 

observar na tabela 2, todos esses tópicos foram abordados em ambos os filmes, 

tendo destaque maior o uso de bengalas e de cadeiras de rodas no filme 

mexicano em que tais usos eram expressos como parte do cotidiano da pintora. 

 

Quadro 2 – Retrato da deficiência de Frida Kahlo 

Características Frida, Naturaleza Viva Frida 

Uso de bengala 
  

Uso de cadeira de rodas 
  

Uso de coletes 
  

Amputação da perna 
  

Fonte: autoria própria 

 

 O filme Frida (2002) retratou a cena do acidente de forma muito artística 

e dramática, construindo a narrativa da mesma forma que Alejandro Gómez 

Arias, o então namorado de Frida Kahlo que também foi uma vítima do acidente 

relatou: “Lentamente o vagão foi arrastando o ônibus. O ônibus tinha uma 

estranha elasticidade. Ele dobrou cada vez mais, não rachou de imediato [...] 

Quando o ônibus atingiu o máximo de sua flexibilidade, explodiu em mil pedaços” 

(Herrera, 2011, p.68). As cores do ouro, do sangue e do uniforme de Frida Kahlo 

formar um contraste que também é observado na leveza do ouro e a rigidez da 

madeira, como se pode observar na imagem abaixo.  
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Imagem 7 – Cena do acidente no filme Frida 

 

Fonte: Cassia Calvo do Nascimento (2010) 

 Mesmo não reproduzindo uma cena explícita do acidente, no filme Frida, 

Naturaleza Viva os coletes, cadeira de rodas e bengala são mostrados de forma 

natural, mais uma vez transparecendo a cotidianidade dos atos relacionados aos 

itens. Na imagem abaixo, a pintora é vista observando o colete enquanto toma 

banho, e não há grandes destaques ao fato, apenas a representação do objeto 

no dia a dia.  

Imagem 8 – Frida Kahlo observa seu colete enquanto toma banho 

 

Fonte: Canto da leitura e do cinema8 

 
8 Canto da leitura e do cinema. Disponível em: < http://cantodaleitur.blogspot.com/2014/10/filme-
frida-natureza-viva-1986.html>. Acesso em 20 de jul. de 2021. 



114 
 

 Na imagem 9, Frida Kahlo é retratada em uma comemoração, cantando 

e utilizando a cadeira de rodas. Assim como na imagem 10 a bengala não tem 

um destaque trágico, pelo contrário, a bengala está compondo a imagem em 

que a pintora está descansando em uma rede.  

Imagem 9 – Frida Kahlo em comemoração 

 

Fonte: Revista de Cinema9 

 

Imagem 10 – Frida Kahlo enquanto descansa 

 

Fonte: Vienna Wurstelstand10 

 
9 Revista de Cinema. Disponível em: http://revistadecinema.com.br/2017/02/tres-longas-
brasileiros-participam-no-festival-de-guadalajara/. Acesso em: 20 jul. 2020. 
10 Vienna Wurstelstand. Disponível em: https://viennawurstelstand.com/event/frida-naturaleza-
viva-kino-wie-noch-nie/. Acesso em: 20 jul. 2021. 
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 No filme Frida (2002), há cenas em que o uso de coletes e cadeiras de 

roda são evidentes, no entanto, na maioria das cenas há muito drama e 

sofrimento atrelado a esses usos, focando nas dores, na não aceitação do uso 

por parte de Frida Kahlo, em sua maioria, cenas atreladas à tristeza. Na imagem 

11, a pintora aparece produzindo uma de suas obras mais famosas, A Coluna 

Partida (1944), uma das muitas obras que expressa as dores emocionais e 

físicas decorrentes das fraturas em sua coluna.  

Imagem 11 – Frida produzindo a obra A coluna quebrada no filme Frida 

 

Fonte: Tela Botequim11 

Imagem 12 – Frida Kahlo vista de cima utilizando colete e acamada (filme 

Frida) 

 

Fonte: Movie Fanfare12 

 
11 Tela Botequim. Disponível em: < https://telabotequim.wordpress.com/2017/07/26/frida-a-
biografia-de-frida-khalo-disponivel-no-netflix/>. Acesso em: 20 de jul. de 2021. 
12 Movie Fanfare. Disponível em: < http://www.moviefanfare.com/?p=47294>. Acesso em: 20 de 
jul. de 2021. 
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 Por fim, a análise se volta para a sexualidade da pintora. Para promover 

contrapontos ao longo da leitura das obras foi buscado expandir o olhar não só 

para a Frida Kahlo, como também para Diego Rivera, visando distinções que 

podem ser causadas pela diferença de gênero de ambos. Dentre esses 

contrapontos temos as traições de Rivera e as traições de Kahlo. Para análise 

também foram levadas em consideração a bissexualidade da pintora, apontando 

as relações sexuais/afetivas com mulheres e relacionamentos extraconjugais 

com ambos os sexos, como podemos ver no quadro 3.  

Quadro 3 – Sexualidade em foco 

Características Frida, Naturaleza Viva Frida 

Relacionamento com 

Diego 
  

Relações com mulheres 
  

Sexualidade ativa na 

juventude 
  

Traição de Frida Kahlo 

com Trótski 
  

Traição de Frida Kahlo 

com Nicholas Murray 
  

Traição de Frida Kahlo 

com mulheres 
  

Traição de Diego Rivera 

com Cristina Kahlo 
  

Outras traições de 

Diego Rivera 
  

Fonte: autoria própria 

 Como observado também nas outras categorias de análise há poucas 

diferenças entre o que foi expresso ou não no quesito sexualidade. Os 

relacionamentos extraconjugais de Frida Kahlo foram lembrados em ambas as 

obras, no entanto, os casos extraconjugais de Diego Rivera foram omitidos, com 

a exceção da traição de Rivera com a irmã de Frida Kahlo, Cristina Kahlo. Tal 

traição foi decisiva para o relacionamento do casal, já que foi a motivação de 
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uma longa separação. Nesse ponto, é útil ressaltar que segundo Herrera (2011), 

o casal passou por várias crises no relacionamento, se divorciando e voltando a 

se relacionarem mais de uma vez. O filme Frida, Naturaleza Viva também não 

expressou a sexualidade ativa de Frida Kahlo na juventude.  

A imagem 13 do filme Frida mostra o relacionamento da pintora com a 

cantora Josephine Baker, além dessa cena, outras evidenciam de forma explícita 

os relacionamentos de Kahlo com mulheres.  

Imagem 13 – Frida Kahlo e Josephine Baker no filme Frida (2002) 

 

Fonte: Lavand Noir13 

 Mesmo que ambos os filmes tenham trazido as relações sexuais e afetivas 

de Frida Kahlo e seus relacionamentos extraconjugais com mulheres, o filme 

mexicano tocou na temática de uma forma mais implícita. Enquanto o 

estadunidense evidenciou bastante a bissexualidade da pintora. 

 

6. Considerações finais 

Ambos os filmes são obras biográficas que têm como intuito apresentar a 

vida de Frida Kahlo, sendo assim apresentam muitos fatos parecidos. O filme 

hollywoodiano, Frida (2002), é reconhecido pela academia e teve ampla 

divulgação e distribuição, nele Frida Kahlo se apresenta como heroína, suporta 

dores, traições, se mostra forte, ousada e excêntrica. Sua sexualidade é bem 

 
13 Lavand Noir. Disponível em: <https://lavandnoir.com/post/155070362100/karine-plantadit-as-
josephine-baker>. Acesso em: 20 de jul. de 2021. 
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evidenciada e o fato de ser bissexual é bastante presente. Quanto as 

vestimentas, no filme a personagem aparece com trajes masculinos quando quer 

causar uma sensação e no período em que ficou divorciada de Diego Rivera, em 

ambas as situações o uso dos trajes parece estar relacionado com a intenção de 

provocar ou evidenciar algo.  

O filme mexicano é encontrado no Youtube, mas mantém como barreira 

o idioma, já que não é traduzido nem legendado em português. Frida, Naturaleza 

Viva (1983) é mais sútil na questão da sexualidade de Frida Kahlo e até mesmo 

de Diego Rivera, ele não é retratado tão infiel quanto no filme de 2002. Não há 

cenas de sexo, apenas flertes, deixando a bissexualidade de Kahlo pouco 

evidente, a não ser por uma cena, na qual ela de fato se relaciona com uma 

mulher. Já nos trajes, o uso de vestimentas masculinas é naturalizado, Frida 

Kahlo aparece em cenas do dia a dia com ternos e cabelos penteados para trás. 

Assim como os trajes, o filme mexicano naturaliza a deficiência de Kahlo, 

demonstrando que a pintora tinha uma vida normal, mesmo com as limitações, 

enquanto no filme hollywoodiano, as cenas que explicitam a deficiência são 

carregadas de drama evidenciando muita dor e sofrimento.   

Com a análise pode-se notar que mesmo que dois filmes sejam sobre a 

mesma história eles podem ressaltar ou ocultar traços da personalidade, 

acontecimentos e personagens o que pode alterar o entendimento da obra. No 

entanto, ambas as obras apresentam muitas similaridades e não ocultam fatos 

que possam alterar a compreensão sobre quem foi Frida Kahlo. Assim, os 

espectadores, podem compreender que a pintora tinha deficiência, quebrava 

algumas barreiras relacionadas a gênero, principalmente por realizar atividades 

pouco comuns entre mulheres, e se envolvia com homens e mulheres, relatando 

sua bissexualidade, mesmo que de forma discreta. Sobre as questões de 

neocolonialismo no cinema e hollywoodianismo, os filmes se diferenciam 

principalmente na distribuição e reconhecimento das obras.  
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A representação do feminino na coleção particular do Fundo 
Foto Bianchi na primeira metade do século XX 

 
 Grasiele Aparecida Santos da SILVA 1 

Patricia CAMERA 2  
 

Introdução 

A fotografia é o registro de determinado momento e espaço. Pode ser 

compreendida como uma imagem visual que carrega indícios ou traços da 

memória histórica, social, coletiva e individual.  

Com a invenção da câmera escura e dos aprimoramentos químicos e 

tecnológicos, a sociedade foi modificando as formas de olhar, fazer e consumir 

a imagem. Neste sentido, a fotografia passou a ser um meio de expressão e de 

documentação do vivido. Os resultados obtidos são diferenciados, segundo os 

usos das câmeras (grande, médio ou pequeno formato), lentes e processos 

químicos. Dentre os produtos que foram intensamente utilizados, desde o final 

do século XIX, estão os negativos em base de vidro (drye plates), que são 

acoplados em chassis, localizados na parte de traz de uma câmera média ou 

grande de fole. 

No Brasil, existem poucos arquivos com uma quantidade expressiva deste 

tipo de material fotográfico. O Fundo Foto Bianchi, localizado na Casa da 

Memória Paraná (Ponta Grossa) destaca-se por apresentar a produção exercida 

pelas três gerações da família Bianchi, sobressaindo-se como sendo um dos 

maiores em seu gênero no Brasil. Grande parte deste patrimônio material é 

resultante da produção realizada por Luiz Bianchi e pelo seu filho, Rauly e seu 

neto Raul durante o século XX. Neste fundo encontramos as produções 

particulares/familiares e a empresarial. Na coleção familiar podemos encontrar 

retratos pessoais, familiares, de viagens, etc (caracterizados como uma 

produção que não tinha a intencionalidade de venda, ou seja, que não está 

localizada na esfera comercial). 

 
1 Mestranda em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG/Ponta Grossa- PR 
2 Professora no Programa de Pós-Graduação stricto sensu em História (PPGH/ UEPG) na área 
de concentração em História, Cultura e Identidades. Professora Adjunta no Departamento de 
Artes (DEARTES/UEPG). Diretora da Seção Educativa do Museu Campos Gerais. Doutora em 
História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) com pós-doutorado 
no Museu Paulista da USP. 
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No desenvolvimento da pesquisa notamos que dentro desta coleção 

existe uma produção com um interesse especial por parte do fotógrafo Luiz 

Bianchi. Essa intencionalidade está em registrar, ou seja, em retratar a sua 

esposa, Maria Thommenn. A partir daí, observamos uma série de imagens dessa 

mulher e identificamos que Luiz à denominava, de forma carinhosa, como Micky. 

Essa descoberta foi feita com a leitura atenta das anotações feitas nas tampas 

das caixas onde o fotógrafo guardava os diversos negativos. 

Deste volume de negativos, surgiu a motivação em conhecer sobre como 

o marido e fotógrafo (profissional) buscou representar sua esposa, mãe de seus 

filhos, profissional atuante na empresa da família (Ateliê Foto Bianchi) e mulher 

que vivia o contexto da primeira década do século XX.  

Trazer as informações pessoais e visuais é trazer a experiência 

materializada do vivido de Maria Thommenn, suíça nascida em 1883, e de Luiz 

Bianchi, nascido em Buenos Aires em 1876. Assim este estudo trata da história 

visual de uma família de fotógrafos que se estabeleceram em Ponta Grossa, 

tendo como ênfase a análise da prática cultural estabelecida em um ambiente 

familiar, porém com um olhar subjetivo de um fotógrafo profissional. Nesta esfera 

interessa estudar os retratos de Micky considerando algumas questões iniciais: 

Quais produtos simbólicos podem ser extraídos das leituras dos retratos dessa 

mulher? Quais são as estruturas sociais vivenciadas neste ambiente familiar, 

que se misturava ao profissional, que contribuíram para as variadas 

representações de Micky? Como Luiz entende ou busca a representação do 

feminino? Seria o mesmo para a sua produção comercial? 

 

 

2. O Fundo Foto Bianchi: primeiros apontamentos 

Para tratar de Maria Thommenn (ou Micky), precisamos conhecer um 

pouco da história familiar. Luiz Bianchi, o fundador do Ateliê Foto Bianchi, nasceu 

na Argentina em 1876 e posteriormente se estabeleceu por um período de tempo 

na Lapa- PR. A princípio, Bianchi foi um fotógrafo itinerante e seus primeiros 

registros da cidade de Ponta Grossa datam do início do século XX (CAMERA, 

2013). Segundo Camera (2013, p. 4): 
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Provavelmente essas mudanças econômicas, sociais e culturais da 
região influenciaram a fixação de Luis em Ponta Grossa. Assim foi feito. 
Em 1909 na cidade de Curitiba, casou-se com a imigrante suíça Maria 
Thómmen que residia na Lapa (PR). O casal partiu no mesmo ano 
rumo à Ponta Grossa. Nesta cidade, abriram a loja de artigos diversos, 
denominada Casa de Armarinhos e Módas Thómmen & Bianchi. 
Somado a isso, a família Bianchi contava com o rendimento vindo de 
trabalhos fotográficos, uma vez que Luis já era conhecido na região, 
pois antes mesmo de se fixar na cidade, ele documentou a construção 
da estrada de ferro na região e a colocação da primeira pedra da Santa 
Casa da Misericórdia em 1907. 
 

Em seus registros, Luiz Bianchi fotografou diversos temas que vão desde 

retratos, fachadas comerciais, paisagens. No arquivo encontramos a coleção 

empresarial e a coleção da produção pessoal, totalizando aproximadamente 

45.000 negativos em suporte de vidro e acetato.  

Na produção familiar, a maioria dos negativos encontram-se sem data, 

legenda e/ou numeração. Os cliques fotográficos vão desde a fotografia de 

animais, céu, interior da casa, quintal, pessoas, paisagens urbanas e rurais. Este 

conjunto seria como um “álbum latente”, pois não apresentam as características 

formais deste tipo de objeto fotográfico. Esses negativos não são imagens 

positivas (em papel), mas matrizes. Os negativos são documentos da vontade 

de eternizar a família, o cotidiano, de produzir arte ou simplesmente de 

armazenar os testes fotográficos ou os ensinamentos do pai ao filho de como 

fazer uma boa fotografia. Essa coleção pode ser entendida como uma prova do 

passado das relações pessoais e dos eventos. Enfim, essas imagens são 

subjetivas, produzidas pelos fotógrafos Luiz e Rauly, olhando e registrando a 

vida, o modo específico de viver. Deste conjunto tem-se a representação da 

mulher, Micky, que é o foco da pesquisa.  

Essas percepções podem ser mais bem compreendidas quando 

retomamos um trecho do livro de Kossoy (2001, p. 36-37):  

 
A imagem do real retida pela fotografia (quando preservada ou 
reproduzida) fornece o testemunho visual e material dos fatos aos 
espectadores ausentes da cena. A imagem fotográfica é o que resta 
do acontecido, fragmento congelado de uma realidade passada, 
informação maior de vida e morte [...] 

 

As fotografias da produção familiar e coleção empresarial produzidas pela 

família Bianchi, podem ser apontadas como provas de um conjunto 

comportamental, de classe social, trazendo para a discussão os pormenores que 
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são perceptíveis de forma detalhada somente neste tipo de documento 

(vestimentas, objetos, cuidados pessoais, entre outros).  

Todavia, sabemos que a fotografia não é um documento “neutro”. O 

fotógrafo tem uma intencionalidade. Ele auxilia o modelo em seu posicionamento 

perante a câmera, gerando assim, uma fotografia encenada. Do mesmo modo, 

qualquer fotógrafo se preocupa com as questões técnicas como a iluminação, o 

enquadramento, o foco e a produção posterior da imagem, utilizando-se da 

técnica do retoque para melhorar a imagem. Então, podemos indicar que existe 

uma preocupação estética e que isso é evidente quando observamos a 

composição, a luz e sombra e os retoques nas imagens dos aproximadamente 

850 negativos selecionados da coleção familiar. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram selecionados cerca de 60 

negativos de Thommenn. Os motivos referentes a utilização destes negativos, 

partem da possibilidade do estudo de gênero referente à representação da 

mulher, em específico da suíça Maria Thommenn, que fixou residência na cidade 

de Ponta Grossa logo após o seu casamento com Luiz.  

Sendo fotografada por seu marido e seu filho, partimos da análise do olhar 

masculino perante o feminino, o que traz alcances e limites, pois aquilo que nos 

é permitido ver é produto das idealizações de dois profissionais, que trazem o 

“olhar masculino” sobre a representação da mulher. Os retratos de Micky vão de 

esfera intimista para uma coletiva, pois os seus fragmentos no tempo como mãe, 

esposa, mulher, modelo e até mesmo intelectual, colaboram para tecer 

observações sobre questões culturais de uma parcela de outras mulheres que 

vivenciam diversas funções para aquele período em Ponta Grossa. 

 
 
3. A coleção familiar como possibilidade de um álbum latente 
 

Os negativos da coleção familiar foram encontrados dispostos, sendo 

parte em caixas originais (local onde o fotógrafo armazenava os negativos) e 

outra parte acondicionadas em caixas polionda (local para onde foram 

transferidos os negativos higienizados e catalogados). Estes negativos se 

diferem da produção comercial, para além de sua função. A organização dos 

negativos comerciais produzidas pela família Bianchi (Luiz, Rauly e Raul) está, 

em geral, atrelada ao número inscrito na gelatina do negativo, que consta na 
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tampa da caixa onde o negativo estava armazenado e nos cadernos de clientes 

e serviços. No caso da coleção de produção familiar, os negativos foram 

armazenados pelos fotógrafos nas caixas de negativos e estas mostram 

anotações relativas aos negativos. No entanto, não houve a preocupação em 

numerar estes negativos. Neste caso, existe uma dificuldade maior em datar ou 

identificar a autoria (Luiz versus Raul) e/ou a identificação exata de algumas 

pessoas ou lugares. Isto não exclui a possibilidade de interpretamos como um 

“álbum latente”.   

Para Armando Silva o “álbum é construído por um ou vários familiares. 

Nele entram cenas da vida familiar ou alheia a ela, mas que, de algum modo, 

têm correlação com alguns de seus membros” (2008, p 25). Nos negativos 

encontramos a família Bianchi, o ambiente interno e externo da casa, os retratos 

de família, acompanhamos o crescimento dos filhos de Thommenn e Bianchi, os 

animais de estimação. Portanto, podemos sugerir que este material possa ser 

compreendido como um álbum de família. Neste material encontramos indícios 

de eventos, acontecimentos, da vida cotidiana da família3. 

Figura 1 – Família Bianchi cx.02p. 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná 

 
3 Para a apresentação dos negativos utilizaremos as imagens de forma positiva. 
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O negativo da figura 1 está positivado e presente na produção familiar.  

Com Luiz Bianchi, Micky e seus três filhos, o clique se deu dentro do estúdio, 

utilizando um cenário pintado ao fundo. Provavelmente, a fotografia foi feita de 

forma automática, um recurso disponível à época. Os filhos encontram-se em 

primeiro plano e os pais logo atrás. Observando o negativo, ele mostra 

características comportamentais e sociais de um determinado período, como o 

uso da tradicional roupa de marinheiro nas crianças e o olhar não direcionado à 

câmera (de Luiz Bianchi). Mauad trata a fotografia como um estudo do 

conhecimento histórico, “como uma mensagem que se elabora através do 

tempo, tanto como imagem/monumento quanto como imagem/documento, tanto 

como testemunho direto quanto como testemunho indireto do passado” 

(MAUAD, 1996, p.1). Assim, a formulação da imagem contém uma série de 

convenções presentes em nosso meio cultural e histórico. (MAUAD, 2008). 

Ainda, Mauad comenta em sua obra Poses e flagrantes- Ensaios sobre a história 

da fotografia: 

 
Desde a sua descoberta até os dias de hoje, a fotografia vem 
acompanhando o mundo contemporâneo e registrando sua história 
numa linguagem de imagens. Uma história múltipla, constituída por 
grandes e pequenos eventos, personalidades mundiais e gente 
anônima, lugares distantes e exóticos e intimidade doméstica, 
sensibilidades coletivas e ideologias oficiais. No entanto, a fotografia 
lança ao historiador um desafio: como chegar ao que não foi 
imediatamente revelado pelo olhar fotográfico? (2008, p. 34) 
 

Como ir para além da leitura factual? O que a imagem diz sobre aquele 

período? Utilizaremos as imagens de Maria Thommenn selecionadas na coleção 

familiar e negativos de mulheres da produção comercial, para questionar sobre 

a representação da mulher na primeira metade do século XX na cidade de Ponta 

Grossa. Antes, devemos inferir que “as fotografias devem ser consideradas 

pelos historiadores da mesma forma que outra prova qualquer “avaliando 

mensagens que podem ser simples e óbvias ou complexas e pouco claras...” 

(LEITE, 2001, p. 26) 

 

4. Sobre os negativos de Micky  

No livro Minha história das mulheres, Michelle Perrot comenta sobre o fato 

de existir poucos vestígios sobre uma história referente as mulheres. De acordo 

com essa autora, as mulheres “são pouco vistas, pouco se fala delas. E esta é 
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uma segunda razão de silêncio: o silencio das fontes. As mulheres deixam 

poucos vestígios diretos, escritos ou materiais” (2007). Podemos inferir tal 

pressuposto a prática política/patriarcal, que para Okin (2008, p.308) isso ocorre 

porque “as mulheres têm sido vistas como “naturalmente” inadequadas à esfera 

pública, dependentes dos homens e subordinadas à família”. Para o caso de 

Micky, a possibilidade de maior inserção ou visibilidade na iconosfera fotográfica 

pode ser compreendida pelo circuito social em que ela vivia. Da mesma forma, 

a perpetuação desses registros, justifica-se por tal motivo, mas ainda pelo fato 

da família intencionar a preservação do registro geral das pessoas e lugares em 

que ou com quem viviam ou se sociabilizaram. Deste modo, a origem profissional 

dos produtores garantiu, neste caso, a visibilidade dos modos de vida da mulher 

pontagrossense. Um estudo de caso bastante particular que, no entanto, pode 

ser referenciado para arguir sobre as múltiplas representações sociais e culturais 

da mulher. Isso possibilita trazer futuras indagações sobre a questão de gênero, 

dialogando com outras pesquisas.  

Ampliando a análise das imagens de Micky com outros documentos, 

interessa destacar que que não temos nenhum diário feito por Maria Thommen. 

No entanto, existe uma documentação visual desta mulher, que foi produzida por 

homens como seu esposo e filho. O olhar de ambos, a intencionalidade, 

provavelmente dialogada com a mãe/esposa, traz Micky como mãe, a dona de 

casa, a modelo, a intelectual, sendo retratada em ambientes internos e externos. 

Seus rastros visuais são um spectrum, como cita Roland Barthes, ou seja, “o 

retorno de um morto” (1984, p.20). O retorno do que foi, mas que será sempre 

questionado, avaliado, amado, segundo a percepção histórica e afetiva de quem 

olha a imagem e a observa. 

Para compreender um pouco mais sobre estes registros, a pesquisa se 

desenvolveu com fontes complementares. Uma delas foi obtida no site do serviço 

funerário de Ponta Grossa, constando que Maria Thommen Bianchi faleceu em 

1969, com 69 anos de idade. No entanto, em 28 de outubro de 1909, o jornal A 

República anuncia o casamento de Maria e Luiz da seguinte forma “estão 

afixados hoje em cartório os seguintes proclamas: Primeiro proclama: Jocob 

Thomen e d. Frederick Reich, Luiz Bianchi e d. Maria Thoumem”. Portanto, 

podemos observar que as datas de nascimento ou falecimento estão incorretas, 

afinal, se ela nasceu em 1900, teria apenas nove anos em seu casamento. 
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Também encontramos o sobrenome de Micky tanto como Thommen quanto 

Thoumem. Para sanar tal dúvida, foi requerido o obituário de Micky em Curitiba, 

o qual consta seu nome como Maria Thommenn Bianchi, falecida em 1969 aos 

86 anos. Com estes dados obtemos que Micky casou-se com 26 anos de idade. 

 

Figura 2 – “Micky de pé com”. 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná  

 

Com relação ao casamento, não encontramos negativos relacionados ao 

tema na coleção familiar. Portanto, não temos um registro visual de qualquer 

celebração matrimonial ou de um registro que marque a união familiar. O que 

verificamos é que existe uma série de negativos de Micky, que são imagens 

feitas tanto pelo seu marido (Luiz, 1876-1943), quanto pelo seu filho (Rauly, 

1911- 1987). Um exemplo é a figura 2, sem data e numeração, realizada por 

Luiz. Na imagem podemos observar o cuidado na composição quando 

estudamos o enquadramento, o cenário, os objetos dispostos, a pose e as 

vestimentas. O resultado obtido parece ter obedecido uma lógica para garantir 

um padrão de beleza, apesar de mostrar falhas no enquadramento “correto” na 
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parte onde se apresenta a cadeira e o fundo pintando. Tal detalhe está atrelado 

à lente usada, que não comportava um enquadramento perfeito. Porém o mesmo 

era refeito quando a imagem era positivada em laboratório. Além da questão 

técnica, outras questões relacionadas à pose podem ser levantadas: “como 

ficará minha imagem” e, em seguida, “quem a verá” (SILVA, 2008, p. 31), 

trazendo a importância de uma produção de retratos para um álbum. Segundo 

Leite (2001, p.25): 

 
[...] a questão do realismo da produção fotográfica tem sido mais 
estudada. Por mais abstrata que pareça, a fotografia é sempre imagem 
de alguma coisa, além de que, tudo o que se vê parece estar ao 
alcance, pelo menos do olhar de quem vê. Contudo, não só os 
fotógrafos manipulam as fotografias como, em certa mediada, os 
cientistas sociais estabelecem o que deve ser visto.  
 

Assim interessa problematizar um pouco mais sobre a leitura deste 

retrato, pensando que existe a possibilidade de trazer referenciais do coletivo. 

Da mesma forma, é através do recorte, seleção de imagens e referenciais que 

chegamos aos questionamentos colocados por Leite (idem), fugindo da 

estratégia de se pensar que o retrato é uma mera representação. Desta forma, 

o estudo busca traçar alguns aspectos que podem trazer a ressignificação, 

problematizando o retrato. Seguindo esta linha de pensamento, interessa citar 

um trecho apresentado por Mauad (1990, p. 19): 

É indiscutível a importância da fotografia como marca cultural de uma 
época não só pelo passado ao qual ela nos remete, mas também, e 
principalmente, pelo passado que ela traz à tona. Um passado que 
revela, através do olhar fotográfico, um tempo e um espaço que fazem 
sentido. Um sentido individual que envolve a escolha efetivamente 
realizada e um coletivo que remete o sujeito a sua época. A fotografia, 
assim compreendida, deixa de ser uma imagem retida no tempo para 
se tornar uma mensagem que se processa através do tempo.  

A perenidade desses retratos traz consigo a postura da família em 

salientar o retrato de uma mulher na produção pessoal de Luiz e Rauly. Essa 

mulher, vista de forma múltipla e tratada na imagem como um 

documento/registro de Maria/ Micky em suas diversas “facetas”.  

Essa questão da presença de mulheres nos arquivos pode ser 

problematizada. Perrot comenta que “em virtude de sua posição na família, há 

mais chances de encontrar vestígios das mulheres nos arquivos privados” (2007, 

p 27). Essa perspectiva é observada na coleção particular/familiar do Fundo Foto 
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Bianchi, com o exemplo dos retratos de Maria/ Micky. O fato é que a figura da 

mulher na família brasileira está presente no cotidiano, desempenhando diversos 

papéis sociais. Todavia, o registro de Maria/ Micky traz informações que se 

acompanham e ao mesmo tempo se diferem dos álbuns de família pelo fato dos 

produtores serem da família e atuarem no universo profissional da fotografia.   

O resultado da prática fotográfica focado em Maria/ Micky pela família 

Bianchi juntamente com a intenção de preservar o conjunto dessas imagens de 

cunho pessoal, demonstra uma intenção em perpetuar a imagem da família. Em 

outras palavras, durante o período de aproximadamente 90 anos, essas 

fotografias foram guardadas para serem relembradas. Recordadas por quem? 

Pelas pessoas que viriam a ter acesso à produção dos negativos da empresa? 

Ou a permanência desses registros familiar foram encaminhados junto ao 

conjunto da produção comercial por um descuido ou acidente? Ou de fato, essas 

imagens foram selecionadas para compor o Fundo Foto Bianchi, quando vendido 

à Prefeitura de Ponta Grossa? Talvez alguns indícios possam responder parte 

dessas respostas ou deixar pistas. O que se pode afirmar é que houve um 

cuidado em preservar a memória visual da família para a posteridade.  

De modo específico, os retratos de Micky estimulam a nossa imaginação, 

pois as formas de representação não estão somente centradas no papel da mãe 

ou esposa. Isso traz à tona a perspectiva para analisar algumas especificidades 

do contexto vivido pela família. Em outras palavras, a produção desta série 

fotográfica de Micky contempla situações que não são experimentadas por uma 

família “padrão”. Isto pode ser questionado quando notamos que os produtores 

Luiz e Rauly possuem um repertório prático e uma forma de observar o (in)visível 

diferenciando-se do que é vivido na prática amadora de determinada família. 

Somado a isso, o próprio modo de vida de uma família de fotógrafos perpassa 

por vivências diferenciadas. Frequentemente os fotógrafos profissionais desta 

época eram pessoas que trabalhavam em diversos campos, o que facilitava 

conhecer pessoas e lugares com uma cultura diversa.  

Considerando esses apontamentos, podemos inferir que a concepção do 

que é ser mulher à época pode ser mais abrangente para esses profissionais. 

Os mesmos executaram a representação de um retrato do feminino onde se 

verifica indícios de um modo de vida tradicional, mas também destacaram 
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perante a este conjunto uma outra forma de interpretação, do que é “ser mulher” 

para aquela época. 

 

5. Um ambiente mais intimista 

Analisando os retratos de Micky observamos que os registros não se 

restringem apenas aos retratos em estúdio. Neste conjunto encontramos 

negativos no ambiente do lar, mostrando tarefas domésticas. Um deles, é o caso 

em que Micky posa ao lado da janela, com uma máquina de costura. Em sua 

mão esquerda verifica-se a aliança de casamento. O rosto, um pouco mais 

arredondado, sugere uma possível gravidez. No retrato, não podemos afirmar 

qual tipo de roupa ela costurava, mas pode ser uma representação da mãe 

costurando para seu filho que iria nascer. Um momento, único, feminino, 

referente ao planejamento, organização e produção do enxoval.  Este tipo de 

retrato vai ao encontro das anotações feitas por Perrot, quando comenta que as 

mulheres “manifestam-se na qualidade de mães, de donas-de-casa, de guardiãs 

dos viveres etc” (2007, p. 21). 

 

Figura 3 – “Micky na machina de costura”. 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná  
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Ainda ao observarmos a figura 3 podemos verificar a preocupação com o 

tratamento da composição. Há uma luz lateral que ilumina o rosto de Micky e as 

suas vestimentas. Com isso, a personagem principal se destaca entre o 

claro/escuro do ambiente, o que nos faz pensar em obras Barrocas, pois elas 

mostram um ponto focal de luz, que traz mais dramaticidade a obra. 

(GOMBRICH, 2015).  

Segundo Filho e Morais (2014, p. 2) “O retrato fotográfico surge, no século 

XIX, inspirado nos modelos pictóricos anteriores e em suas estratégias de 

representação: formato, pose, iluminação etc”. Ainda Filho e Morais através de 

Annateresa Fabris (2004 p. 2 apud 2004, p.173) ressaltam que a imagem 

“remete ao corpo como espaço físico e como território para o qual convergem as 

pressões políticas, sociais e econômicas”. Portanto, a imagem traz fragmentos 

de uma estrutura cultural, como é o caso de Micky (Figura 3), que é o retrato de 

uma mulher no ambiente de seu lar, junto à atividade de costura. Uma ação 

valorizada para à época, uma vez que uma das responsabilidades de mãe e 

esposa era costurar para a família. Quanto mais elaborado o resultado da roupa, 

mais prendada era a mulher.   

No campo da cultura, Perrot (2007) traz em sua obra a relação do cabelo 

feminino associado ao erotismo. Segundo a autora, isso ocorre desde as pinturas 

renascentistas e nos poemas, e no século XIX isso se fortalece. Segundo Perrot 

(2007, p. 58),  

 

Posteriormente, voltou-se a atenção para os próprios cabelos. São 
vários penteados. Mas em público, raramente são deixados soltos: na 
maioria dos casos são presos em um coque que só se desfaz na 
intimidade do lar, ou mesmo apenas no quarto de dormir.  

 

Este trecho despertou interesse à pesquisa e prosseguimos com uma 

observação atenta ao modo de Micky usar o cabelo. Em sua maioria, ela aprece 

com os cabelos presos, com um coque. Entretanto, apenas em dois negativos o 

seu cabelo se difere, como é o caso da figura 4, em que Micky se apresenta com 

uma trança lateral. 
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Figura 4 – Cx13 P “Possível Micky e Rauly- 5 dias”. 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná 

  

O cenário da figura 4 chama atenção, assim como a presença do recém-

nascido, a pose, a luz, a roupa e a coberta. Micky está sentada na cama, 

segurando o seu bebê. O ambiente é intimista e ele é reforçado com a luz e 

sombra. A roupa da Micky é elaborada, mostrando o cuidado na forma de vestir 

da jovem mãe. Possivelmente a roupa foi feita para este retrato. Seria o primeiro 

registro do bebê (Rauly)? O leve desfoque na criança denuncia a falta de luz no 

local, deixando a imagem do recém-nascido um pouco desfocada. Já a mãe, 

olha atenta para o fotógrafo, compreendendo o valor deste registro para a 

família.  

O padrão deste penteado não se repete. O frequente é observar o uso 

dos seus cabelos presos, reafirmando um hábito comum entre as mulheres de 

seu tempo. Mas, não é somente o retrato com o recém-nascido (Figura 4) que 

mostra Micky em um ambiente intimista. A figura 5 comunica um momento 

dedicado à leitura, novamente repetindo à estética de luz e sombra e trazendo 

ao observador a concepção de um ambiente aconchegante e recluso. Essa 
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centralidade na personagem é interessante, pois traz uma proposta de uma 

mulher culta, intelectual. A roupa permanece com um visual e estética impecável, 

assim como observadas em outros retratos.  

 

Figura 5 – “Micky na luz de magnésio”. 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná  

 

De imediato, esse retrato afirma que Micky era uma mulher letrada e 

possivelmente preparada para exercer atividades que exigem este tipo de 

conhecimento. Esse retrato vai ao encontro das ações profissionais desta mulher 

que possuiu uma loja de armarinhos com seu esposo, Luiz. Esta sociedade é 

comprovada nos anúncios veiculados em várias edições do jornal O Progresso, 

conforme mostra o trecho do jornal de 21 de julho de 1910 (Figura 6), o mesmo 

período da realização deste retrato (Figura 5).  Desta forma, essas informações 

mostram que Micky era letrada e trabalhava para além da profissão do lar. 

 

Figura 6 – Trecho do jornal O Progresso, 21 de julho de 1910. 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná. 
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6. Micky como musa  

Nesta série mostramos que Maria Thommen/ Micky foi retratada como 

mãe, dona de casa e intelectual. Todos os retratos foram elaborados segundo o 

olhar masculino de seu esposo. Isso faz lembrar das observações feitas por 

Perrot com relação ao produtor que representa o sujeito feminino. Segundo ela, 

(PERROT, 2007, p. 22) “... existe uma abundância, e mesmo um excesso, de 

discursos sobre as mulheres; avalanches de imagens, literárias ou plásticas, na 

maioria das vezes obras de homens”. A autora continua “mas ignora-se quase 

sempre o que as mulheres pensavam a respeito” (2007, p. 22).  

Seguindo esta análise, verificou-se que não existe nenhuma anotação 

específica feita por Micky. A sua representação está balizada no olhar de seu 

esposo e filho, porém, quando observamos a figura 7 percebemos que existe 

uma aproximação, um diálogo, para salientar a beleza dessa mulher. Para além 

disso, o retrato transparece a afinidade, a cumplicidade entre a retratada e o 

fotógrafo. O olhar é direto e, ao mesmo tempo, oferta uma sensação de 

cumplicidade. A luz suave em seu rosto, traz a essência desta mulher, se 

desprendendo de atributos profissionais ou demonstrando qualquer ação que 

vincule atividades relacionados ao lar. 

 

Figura 7 – “Micky – chales na cabeça”. 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná 
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O retrato da figura 7 busca uma proposta artística, valorizando-a a mulher 

como um sujeito per si. O jogo de luz e sombra, o tecido que cobre a cabeça e o 

enquadramento faz com que o punctum da foto seja o olhar. E esse olhar refere-

se à essa pessoa, mulher. Neste caso, a mulher não é retratada ao lado de seus 

filhos, ou no fazer de uma tarefa doméstica. Ela é representada por si, sem 

indumentárias rebuscadas, sem objetos ao lado, sem móveis. Neste retrato, a 

valorização de Micky, em sua beleza de mulher, é que predomina na imagem. 

Talvez este resultado artístico tenha facilitado por conta da intimidade entre o 

casal. Possivelmente, Luiz e Micky compartilhavam a intenção de elaborar um 

retrato onde valorizasse a mulher como tal.   

Esse diálogo entre eles importa para compreender que o resultado se dá 

por uma intenção e diálogo compartilhados entre o casal. Isso traz à tona, 

algumas questões que estão presentes em alguns estudos. Com base em 

Benveniste, Armando Silva cita “Eu [o que posa] olho para você, e Você 

[fotógrafo] me mostra, para que depois Ele [observador] me veja” (2008, p. 27). 

Em outras palavras, notamos um jogo de como quero ser lembrando e quais 

recursos utilizo para tal. Ainda, de acordo com Rouillé (2009, p. 184), na 

fotografia familiar: 

 

Seu dialogismo fundamental apoia-se principalmente na posição 
original do operador, que está mais próximo de seus modelos, no 
mesmo espaço que eles, podendo até mesmo ser ele próprio parte 
empenhada nas cenas representadas. Além disso, é ao mesmo tempo 
produtor e destinatário de suas fotos. Nenhuma prática garante uma 
proximidade semelhante, uma igual fusão com o Outro [...] o operador 
e o Outro pertencem ao mesmo universo, ao círculo privado da família.  

 

Posto isto, podemos frisar que esse retrato (Figura 7) exprime as 

possíveis experimentações entre fotógrafo e fotografada. Houve, neste caso, 

uma maior liberdade para o uso da pose, buscando uma representação do 

retrato feminino em si mesmo.  

 

 

 

 



136 
 

Figura 8 – Cx. 11p “Mulher e criança”. 

 

Fonte: Casa da Memória Paraná 

 

Quando analisamos a busca de uma representação de Micky objetivada 

em questões estéticas pictóricas, verificamos que na figura 8, Micky segurando 

o seu filho no colo, nos remete as figuras renascentistas da Virgem com o menino 

(figura 9). Esse recorte da obra de Hans Holbein aliada a fotografia da figura 8, 

ressalta a delicadeza e a aproximação entre mãe e filho. Este resultado mostra 

um pouco do repertório cultural do casal. Ademais, o fotógrafo, em “seu mais alto 

grau se encontra na fotografia de família, em que o operador compartilha sua 

vida, ou numerosos instantes, com o Outro: o pai, a mãe, a criança o primo ou o 

amigo” (ROILLÉ, 2009, p. 185).  
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Figura 9 – Hans Holbein, o Moço. Recorte da obra A Virgem e o Menino com a 

família de Burgomestre Meyer, 1528. 

 

Fonte: A História da Arte, de E.H.Gombrich. 

 

7. A representação da mulher na produção comercial: alguns 

apontamentos 

 

Para finalizar a análise, buscamos trazer uma produção de Luiz Bianchi 

na área comercial. Nesta coleção empresarial, os negativos possuem 

numeração. Esse dado é verificado no caderno de controle de serviços de 

Bianchi, indicando os nomes dos clientes ou algo referente a eles (exemplo filho 

do açougueiro), o preço e o tipo de serviço executado. 

 Esses negativos tinham como finalidade a comercialização, que segundo 

Camera (2013, p. 5), apresentam os seguintes gêneros: 

 
Por exemplo, para o gênero retrato foram selecionadas descrições 
como: nomes próprios, gênero (mulher, homem, criança), função ou 
condição familiar (mãe, viúva, noiva, nora) e expressões (sujeitinha, 
virgens), nacionalidade (português, holandesa, italiana), morte (criança 
morta, menina morta) e profissões (alfaiate, soldado, tenente, 
açougueiro, tipógrafo). Para o gênero cidade foram selecionadas as 
descrições banco, livraria, padaria, hotel, nome de lojas.  Para gênero 
eventos obteve-se a descrição casamento. Para o gênero transporte 
observaram-se as palavras burro, cavalo, trem e bonde. Com este 
apanhado geral verificou-se que a maior parte da produção fotográfica 
estava focada no retrato. 
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Figura 10 – “Bocki Filha”, nº 973,1914. 

Fonte: fotografia produzida por Vitória Gabriela Oliveira. Casa da Memória Paraná. 
 

Para Oliveira; Silva; Camera (2018, p.2) “A memória das pessoas e da 

família é construída nos ateliês ou na prática itinerante do fotógrafo. Sua 

produção é eternizada principalmente nos álbuns de família ou nas coleções de 

fotografias avulsas”. Essas imagens seguem padronizações do comércio 

segundo a demanda do cliente e do mercado. A sua estetização resume-se em 

um corpo e uma roupa, que se repete nas mesmas poses para grande parte dos 

clientes. Adicionalmente, os objetos em cena são muitas vezes do ateliê, 

trazendo uma encenação impessoal (FABRIS, 2004). 

No caso dos retratos de Maria/ Micky alguns elementos usados na 

produção padronizada dos retratos feitos no ateliê Foto Bianchi, se mostram 

presentes. No entanto, conforme destacado nesta pesquisa, existem outros 

retratos que não mostram a visualidade emprega na esfera comercial.  

 

8. Considerações finais 

A coleção apresentada dos negativos de Micky trouxe alguns aspectos 

discutidos na história das mulheres e apresentados por Perrot (2017), aliando os 

modos de representar com a prática fotográfica. Dentre essas representações, 

Micky é a personagem principal em meio a uma narrativa disposta em temáticas, 
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que são múltiplas, polissêmicas e abertas as interpretações. Destas 

possibilidades, buscamos mostrar alguns parâmetros de análise. A ideia foi 

trazer o fazer fotográfico de um profissional da área para refletir como ele 

representava a sua esposa.  

Tendo em vista a falta de uma história que traga a discussão da 

representação das mulheres em Ponta Grossa, Micky aparece no cenário da 

primeira metade do século XX em arquivos privados dessa cidade. Isso fez com 

que ela não fosse esquecida e que pudesse dialogar com futuras pesquisas. 

Assim, as suas imagens colaboram para ampliar uma série de reflexões e 

questionamentos com relação a história de uma mulher que não está incluída no 

campo profissional das literatas, cientistas e artistas renomadas.  

Por fim, vale ressaltar que esta pesquisa se encontra em fase preliminar 

e vai ao encontro das observações de Pedro (2005, p. 85), que comenta: “tornou-

se mais fácil de escrever uma história que incluísse as mulheres” a partir de 

Annales. Anterior a isso, a história estava focada na narrativa das batalhas, dos 

reis, sendo que as mulheres apareciam em casos específicos, como a ocupação 

de um trono (PEDRO, 2005), ou ainda, quando posavam para grandes pintores.  

Neste contexto da pesquisa vale afirmar que a atitude de Luiz em realizar 

estes retratos e, ainda, da família Bianchi em preservar por mais de 90 anos essa 

coleção, foi fundamental para reafirmar o Fundo Foto Bianchi como patrimônio 

material e cultural. Ademais, sua preservação possibilitou iniciar discussões 

sobre a representação da mulher na fotografia a partir do olhar de um produtor  

que estava inserido no universo profissional da fotografia, porém trazendo uma 

interpretação mesclada aos modos de representar vigente no mercado somado 

à vida cotidiana, artística e familiar do casal.  
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A representação da mulher em duas séries de Amy Sherman-
Palladino: Gilmore Girls e The Marvelous Mrs. Maisel 

 
Thais Borges MASCARENHAS1 

 
 

Introdução 

No palco, a comediante de stand-up se dirige a uma plateia exigente. 

Homens e mulheres em um clube noturno já habituado a receber artistas em 

início de carreira - esses, por sua vez, dispostos a receber vaias, críticas e 

aplausos pela exposição corajosa. No meio do número cômico, a artista da vez 

inclui o tom feminista. “Por que mulheres têm que fingir ser algo que não são? 

Por que temos que fingir que somos estúpidas quando não somos estúpidas? 

Por que temos que fingir que somos indefesas quando não somos? Por que 

temos que fingir culpa quando não temos de nos desculpar? Por que temos que 

fingir que não estamos com fome quando estamos famintas?", indagava, 

arrancando risos da audiência.  

Os questionamentos são de Midge Maisel, a personagem dona de casa 

divorciada que é protagonista de The Marvelous Mrs. Maisel, durante o sétimo 

episódio da série produzida e disponibilizada pelo Prime Video, da Amazon. Na 

obra, criada e dirigida por Amy Sherman-Palladino, a ‘senhora Maisel’ decide 

seguir a carreira na comédia na década de 1950 - algo até então impensável 

para a época.  

Sherman-Palladino, a criadora, ficou famosa por suas personagens 

femininas fortes. Mas a fama veio, inicialmente, pelo legado de outras 

protagonistas: Lorelai e Rory Gilmore, a mãe jovem e a filha adolescente que 

dão nome à série Gilmore Girls. Ainda que seja uma obra do início dos anos 

2000, algumas cenas fazem referência direta ao empoderamento feminino. Logo 

no piloto - o primeiro episódio da série -, Rory se apresenta a outro personagem 

e explica que tem o mesmo nome da mãe. Segundo a adolescente, Lorelai 

decidiu batizá-la em sua própria homenagem porque “seu feminismo tomou 

conta”.  

 
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). Orientada pela professora Dra. Alvanita Almeida Santos (UFBA).  
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Com tantas mulheres, a autora oferece, como poucas profissionais 

roteiristas de sua geração, um número grande de possibilidades de análises da 

representação de mulheres. Meu trabalho de pesquisa, portanto, surge a partir 

dessa oportunidade de análise, tendo como base as pesquisas sobre 

representação, os Estudos Culturais e as teorias feministas. Escolhi trabalhar 

com o desenvolvimento das personagens ao longo das obras, sem um recorte 

em um episódio ou temporada específica. Essa decisão foi motivada por uma 

compreensão de que uma perspectiva mais ampla poderia contribuir mais com 

o objetivo de dialogar com as abordagens teórico-metodológicas escolhidas.  

Assim, inclusive, para Gilmore Girls, estão abarcadas tanto as sete 

temporadas originais quanto os quatro episódios lançados em 2016. Considero 

que, na minissérie mais recente, não houve grandes mudanças na forma em que 

as personagens foram representadas, especialmente porque a obra foi 

concebida como uma conclusão.  

 No Brasil, o interesse por séries de televisão cresce a cada dia. Um estudo 

divulgado pelo Universal TV revelou que 51% dos indivíduos com mais de 16 

anos em oito regiões metropolitanas brasileiras, inclusive Salvador, costumam 

acompanhar esse tipo de produção (GLOBOSAT, 2018). Algumas pesquisas 

ajudam a visualizar o quanto as mulheres dão importância às narrativas 

seriadas: uma pesquisa do Ibope revelou que mulheres solteiras de 12 a 19 anos 

- adolescentes, portanto - são as maiores fãs de séries estrangeiras no Brasil. 

Outro levantamento, da Ericsson, indicou que mulheres solteiras com idades 

entre 25 e 34 anos declaravam ter maior paixão por séries - de zero a dez, 

classificaram como sete a importância delas em sua vida (LIMA, 2014).  

Entendemos as séries de televisão como sinônimo de “seriados”, outra 

expressão utilizada para denominar esse tipo de produção. Além disso, 

compreendemos que não há diferenças marcantes na estrutura das produções 

que são exibidas por emissoras de televisão e das que são transmitidas por 

serviços de streaming, como Netflix e Prime Video. É possível chamar de seriado 

ou simplesmente de “série”, a ficção dividida em episódios que têm certa 

autonomia - o suficiente para que os capítulos possam ser assistidos 

separadamente. Como aponta Pallottini (1998), os episódios podem ter algum 

indicativo de cronologia ou não; ao final, a unidade que prevalece é dada pela 

proposta de produção. 
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A relevância e a presença da ficção seriada - em sua maioria, televisiva - 

em nossos dias só têm crescido nos últimos anos, especialmente com a 

popularização dos serviços de streaming. Ana Maria Balogh (2002) discorre 

sobre essa relação da ficção para televisão com a representatividade:  

 
No mundo incipiente de nossas organizações sociais, no mundo turvo 
de nossas organizações políticas, na selvajaria de nosso capitalismo, 
nas lacunas de nossa educação, a TV extrapola em demasia suas 
funções tradicionais. A ficção, sobretudo a telenovela, assume uma 
representatividade enorme. O mundo da fantasia convive com um 
simulacro precário de espaço público no qual são representados e 
tratados problemas que as instituições pertinentes não tiveram eficácia 
ou correção para resolver (BALOGH, 2002, p.196). 

 

As imagens, sejam pintadas, esculpidas ou encenadas, como as 

televisivas, informam tanto quanto as histórias (MANGUEL, 2001). Criam, 

portanto, uma narrativa. Berger (1972) pontua que uma imagem pode durar mais 

do que aquilo que está representando. Para o autor, a forma como as mulheres 

são vistas essencialmente não mudou, porque elas continuam sendo retratadas 

de maneira diferente de como os homens são. Essa imagem é manifestada 

desde através de gestos, voz e opiniões até o modo de se vestir.  

De forma geral, programas de televisão costumam reproduzir os modelos 

sociais, porém, com o passar dos anos, espaços dominados por homens 

também passaram a receber mulheres (SANTOS, 2015). Essa mudança se deu 

devido à necessidade de atender a esse outro nicho: o das consumidoras. Uma 

vez que as mulheres se tornaram o principal público das séries, era preciso 

pensar em produtos para elas. Nos últimos anos, o ressurgimento do interesse 

pelo feminismo trouxe as pautas ligadas às mulheres aos principais debates da 

sociedade.  

 

2. As marcas da autoria e a presença do feminismo em séries 

Amy Sherman-Palladino é uma mulher branca estadunidense de 55 anos, 

nascida na Califórnia. Desde a década de 1990, trabalha com televisão. 

Destacar essas características é importante para entender suas obras e as 

mulheres desenvolvidas por ela. Em suas séries, as personagens femininas não 

costumam ser definidas ou marcadas principalmente por seus interesses 

românticos. De fato, são protagonistas que têm dilemas em seus trabalhos, 

assim como com suas famílias e suas redes de apoio.  
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 Ela também foi a primeira mulher a vencer os prêmios Emmy de Melhor 

Roteiro em Série de Comédia e Melhor Direção em Série de Comédia no mesmo 

ano. Em 2018, Sherman-Palladino foi consagrada nas duas categorias pela 

temporada de estreia de The Marvelous Mrs. Maisel. Considerado o mais 

importante prêmio do setor, o Emmy é chamado por alguns de “o Oscar da 

televisão”. Desde 1949, quando foi criado, nenhuma mulher tinha vencido as 

duas categorias em uma mesma edição. Por isso, após a vitória, a imprensa se 

referia a Sherman-Palladino como alguém que “fez história”.  

Entre suas obras mais aclamadas, Gilmore Girls e The Marvelous Mrs. 

Maisel são proeminentes por diferentes motivos. Gilmore Girls, seu primeiro 

grande trabalho, construiu uma engajada base de fãs ao longo de sete 

temporadas. A relação com os fãs, mesmo quase duas décadas após a estreia, 

fez com que a Netflix lançasse uma minissérie inédita em 2016.  

The Marvelous Mrs. Maisel, por outro lado, é o trabalho atual da autora. 

Transmitida pelo Amazon Prime Video, desde 2017, apresenta Midge Maisel, 

uma dona de casa dos anos 1950. Desde a primeira temporada, a produção já 

recebeu 20 prêmios Emmy (inclusive Melhor Série de Comédia, em 2018). The 

Marvelous Mrs. Maisel ainda foi nomeada a melhor série de comédia no Globo 

de Ouro nos três últimos anos, tendo vencido em 2018.  

 Assim, devido à notável importância para os críticos, bem como o alcance 

da audiência, as duas obras foram escolhidas para este trabalho. Produtos 

culturais, como Gilmore Girls e The Marvelous Mrs. Maisel, são potenciais 

formadores de opinião na sociedade. Por isso, a forma como as mulheres são 

representadas pode revelar muito sobre como são vistas em uma comunidade, 

bem como a construção de suas identidades plurais. É possível relacionar os os 

estereótipos da ficção com a própria realidade em que vivem as mulheres. No 

Brasil, por exemplo, essa realidade inclui um rendimento menor do que os 

homens e índices de violência contra a mulher atingindo níveis cada vez mais 

altos.  

 O feminismo é frequentemente dividido em "ondas" por pesquisadoras da 

área. Zinani (2011) destaca que o movimento feminista é apresentado em três 

grandes períodos. Enquanto o primeiro vai do fim do século 19 até o início do 

século 20 - concentrando movimentos como o das sufragistas, pelo direito ao 

voto feminino -, o segundo período é marcado pela publicação de O Segundo 
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Sexo, de Simone de Beauvoir, em 1949. Por fim, a terceira onda teria começado 

nos anos 1990, nos Estados Unidos, e defende a autoestima sexual (ZINANI, 

2011). Nesse contexto, muitos estudos defendem que a chamada quarta onda 

feminista está em curso.  

Em 2015, movimentos em todo o mundo deram início ao que foi chamado 

por jornalistas e acadêmicos brasileiros de ‘Primavera Feminista’. Para Heloísa 

Buarque de Holanda (2018), trata-se de uma explosão feminista. Se o feminismo 

podia parecer adormecido para alguns, após a terceira onda, os últimos seis 

anos não apenas revigoraram o movimento como o apresentaram a uma nova 

geração de mulheres. Essa relação, porém, agora é mediada por um contexto 

de novas tecnologias, ativismo digital e redes sociais.   

Essa quarta onda do feminismo não deixaria de influenciar os produtos 

midiáticos. É preciso compreender, portanto, como as narrativas de ficção 

seriada televisiva têm se comportado, com a construção dos discursos das 

personagens femininas, bem como se têm seguido ou desconstruído 

estereótipos e padrões de comportamento atribuídos às mulheres.  

 

3. As séries e as personagens 

A primeira das séries de minha análise é Gilmore Girls, originalmente 

exibida entre 2001 e 2007 e centrada na história de uma mãe solo e sua filha 

adolescente. Na primeira temporada, a filha, Rory, tem 16 anos, mesma idade 

que Lorelai tinha quando engravidou. Ao longo das sete temporadas, os 

espectadores acompanharam a jovem até sua formatura na universidade.  

Anos depois, em 2016, a Netflix produziu um ‘revival’ - ou seja, a 

continuação da série original. Dessa vez, porém, a trama foi desenvolvida em 

uma minissérie composta por quatro episódios com duração comparada a de 

filmes. Mesmo em Gilmore Girls, uma produção considerada contemporânea da 

época em que foi originalmente exibida, é possível se deparar com alusões 

esporádicas ao fato de que Lorelai não seguiu os passos da mãe, Emily Gilmore, 

uma socialite que não trabalhava fora de casa.  

A protagonista Lorelai Gilmore é uma mulher branca, heterossexual, 

cisgênero, magra e classe alta. Ela é, contudo, uma mãe solo. Lorelai engravida 

aos 16 anos de idade e, por discordar da maneira como seus pais acreditavam 

que ela deveria criar a criança, decide deixá-los. Assim, Lorelai se muda para a 
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pequena cidade fictícia de Stars Hollow, para cuidar da filha enquanto trabalha 

como camareira em um hotel. Durante a série, Lorelai se forma na faculdade por 

volta dos 35 anos e se torna empresária ao criar sua própria pousada. Há um 

foco na discussão sobre a maternidade tanto na relação com a filha, Rory, 

quanto em sua relação com a própria mãe, Emily. Enquanto com a filha, há uma 

relação de parceria, amizade, com a mãe, Emily, ocorrem conflitos constantes, 

com disputas que têm base nas discordâncias no modo como cada uma leva a 

vida.  

 

Figura 1 – Lorelai e Rory Gilmore

 

Fonte: WARNER BROS. [Sem título]. 2006. Disponível em: https://imdb.to/3T7HiX3. Acesso 

em 21 ago. 2022.  

 

Assim como sua mãe, Rory Gilmore também está dentro dos mesmos 

padrões: mulher branca, heterossexual, cisgênero, magra e pertencente a uma 

classe alta (figura 1). Quando a série começa, ela tem 16 anos. Contudo, ao 

longo das temporadas, os espectadores podem acompanhar seu crescimento 

até que ela saia da universidade. Ao contrário da mãe, que rompeu com os avós 

ricos com a idade de 16 anos, é exatamente com essa idade que Rory volta a 

conviver com eles. Os avós passam a pagar seus estudos, tanto em uma escola 

particular de elite, onde quase todos os colegas são brancos, até o curso de 

graduação na Universidade de Yale. Também diferente de Lorelai, por vezes 

representada como uma pessoa por aversão às regras, Rory é retratada como a 

jovem ‘certinha’, que se porta de uma forma que agrada aos avós e que sempre 

colocou os estudos em primeiro lugar.  

Dez anos depois do fim de Gilmore Girls, em 2017, Amy Sherman-

Palladino lançou outra produção: The Marvelous Mrs. Maisel, produzida e 

transmitida pelo streaming Prime Video, da Amazon, até os dias atuais. Nos dois 
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casos, as produções são protagonizadas por mulheres brancas, cisgênero, 

heterrosexuais, magras, de classe média e com ampla rede de apoio à 

disposição.  

A protagonista da obra é Midge Maisel, uma jovem mulher branca, que 

está na faixa dos 20 e poucos anos e é mãe de dois filhos. Além disso, Midge é 

uma mulher que se encaixa nos padrões ocidentais de beleza (figura 2). A 

personagem nunca havia trabalhado, ainda que sua família tenha tradição nos 

estudos. Seu pai é professor na Universidade de Columbia, mas apenas o irmão 

seguiu trabalhando. Midge tem uma preocupação constante em se manter 

magra no casamento, a ponto de tirar suas próprias medidas e anotá-las em um 

caderno todos os dias.  

 

Figura 2 – Midge Maisel.  

 

Fonte: AMAZON. [Sem título].2018. Disponível em: https://imdb.to/3PFijHM. Acesso em 22 

ago. 2022.   

 

Ela ainda tem uma rotina que inclui acordar antes do marido diariamente 

para se maquiar e arrumar o cabelo, para que, quando ele acorde, acredite que 

ela acordou já linda naturalmente. Esse hábito, como aprendemos algum tempo 

depois, foi herdado da mãe. Midge cozinha para garantir que o marido consiga 

horários para se apresentar em um clube noturno de stand-up, mesmo que ele 

não tenha nenhum talento para comédia. Ela, por outro lado, é quem tem um 

senso de humor aguçado e capaz de provocar gargalhadas da plateia. Quando 

https://imdb.to/3PFijHM
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os dois se separam de uma forma escandalosa para a época, Midge decide 

investir na carreira de stand-up, escondendo uma vida dupla dos pais. No 

momento em que ela começa a trabalhar em uma loja, também é um choque 

para a família. O ponto diferente de sua narrativa é que vem de uma família judia, 

mas todos os atores que interpretam os personagens são brancos.  

Essa representação, porém, não é uma exclusividade das protagonistas. 

De forma geral, identificamos elencos brancos, em que a maioria das atrizes e 

dos atores está dentro dos padrões ocidentais de beleza. Em The Marvelous 

Mrs. Maisel, temos uma possível exceção, que é a personagem coadjuvante 

Susie Myerson, que é uma mulher branca cuja sexualidade é tratada de forma 

misteriosa. Suas roupas poderiam ser consideradas ‘masculinas’, para a época, 

como se vê na Figura 3. Ainda na primeira temporada, há um episódio em que 

se referem a ela como 'o que é isso?'. Na pergunta do interlocutor, a palavra 

‘isso’ pode ser compreendida como uma referência a uma coisa, um objeto de 

difícil definição, demonstrando um questionamento - e até mesmo uma falta de 

aceitação - ao fato de ela ser mulher.  

 

Figura 3 – Susie Myerson. 

 
Fonte: AMAZON. [Sem título]. 2018. Disponível em: https://imdb.to/3QXLPta. Acesso em 21 

ago. 2022.  

 

Não seria Susie uma mulher? Aqui, fazemos referência ao discurso que 

ficou conhecido como “Ain’t I a woman?”, ao ser declamado pela ativista 

estadunidense Sojourner Truth, em uma convenção de mulheres em 1851, em 

https://imdb.to/3QXLPta


150 
 

Ohio, nos Estados Unidos. Ao denunciar as formas de tratamento que a 

sociedade estadunidense da época dava a mulheres negras e mulheres brancas, 

Truth (uma ex-escravizada que se engajou na luta abolicionista) questiona: por 

ser negra, não seria ela uma mulher? Ainda que a personagem Susie seja uma 

mulher branca, acreditamos que é possível traçar um paralelo, por meio do 

conceito da interseccionalidade, com a forma como a discriminação de gênero 

se relaciona também com a discriminação pela sexualidade de mulheres. Não 

pretendemos aqui ocupar o espaço de debate do feminismo negro, nem 

desconsiderar que a própria interseccionalidade é um conceito criado 

primeiramente a partir da questão racial. No entanto, entendemos que Susie é 

uma figura que merece atenção, embora não seja protagonista, ao mesmo 

tempo em que também tem seu gênero questionado em sua representação.  

A existência de um sistema binário dos gêneros é questionada por Butler 

(2003), ao pontuar que, quando o status do gênero é teorizado independente do 

sexo, o gênero se torna flutuante. Assim, as palavras 'mulher' e 'feminino' 

poderiam significar tanto um corpo feminino quanto masculino. Da mesma forma, 

uma regulação binária da sexualidade suprimiria uma multiplicidade subversiva 

de uma sexualidade para além da hegemonia heterossexual. A própria autora 

reforça que não problematizar afirmações de 'ser mulher' e 'ser heterossexual' é 

um sintoma de uma afirmação que subordina a noçãpo de gênero à identidade. 

Seria, portanto, afirmar que uma pessoa seria um gênero e só seria esse gênero 

por conta de seu sexo, de seu sentimento psíquico do eu e das expressões 

desse eu psíquico, a exemplo do desejo sexual.  

Em conclusão, nas séries propostas, temos protagonistas brancas que 

têm ou tiveram uma criação privilegiada. Não há personagens negros em 

posições de destaque. Em Gilmore Girls, temos dois coadjuvantes não-brancos 

que aparecem com mais frequência: o personagem Michel, que é um homem 

negro francês - colega de trabalho de Lorelai no hotel, ele tem a 

homossexualidade abordada apenas de forma implícita -; e a melhor amiga de 

Rory, a adolescente de origem coreana Lane.  

 Mas, ao mesmo tempo, não há diversidade nas linhas narrativas. De 

forma geral, os personagens têm realidades parecidas. Constatar essa exclusão, 

além de entender de que maneira as mulheres brancas, bem como as não-

brancas, são representadas, é um dos aspectos importantes desta pesquisa. 
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4. A representação das mulheres de Sherman-Palladino 

A representação das protagonistas de Amy Sherman-Palladino, portanto, 

segue padrões muito específicos. Stuart Hall (2016) explica que a representação 

é a produção de sentido pela linguagem. Assim como a linguagem pode indicar, 

simbolizar ou referenciar coisas do que o autor chama de "mundo real", ela 

também pode referenciar ideias abstratas, que não necessariamente fazem 

parte do concreto. Segundo Hall, a linguagem não funciona como um espelho, 

mas ocorre por meio dos sistemas de representação. De acordo com o autor, 

conceitos que são formados em nossa mente “funcionam como um sistema de 

representação que classifica e organiza o mundo em categorias inteligíveis. Se 

nós temos um conceito para alguma coisa, nós podemos dizer que sabemos seu 

'sentido" (HALL, 2016, p.54). É assim que nossa mente pode construir ideias 

como a de que mulheres são destinadas a casar e cuidar da casa, por exemplo.  

Ele pondera que ainda que o sentido só possa ser comunicado através 

de um sistema de representação, existe um relativismo cultural que indica que 

certos conceitos podem ser representados de formas diferentes de uma cultura 

para outra. Ainda assim, o sentido precisaria de um sistema de representação. 

As imagens - inclusive as encenadas, como as séries de televisão - podem 

acumular ou eliminar esses sentidos diante de outros textos e mídias. Segundo 

Hall,  

essa acumulação de significados em diferentes textos, em que uma 
imagem se refere a outra tem seu significado alterado por ser 'lida' no 
contexto de outras imagens, chama-se intertextualidade. Todo o 
repertório de imagens e efeitos visuais por meio dos quais a 'diferença' 
é representada em um dado momento histórico pode ser descrito como 
um regime de representação (HALL, 2016, p.150).  

 

Alves e Santos (2015) entendem que a representação das mulheres nas 

séries é parte de um processo de construção social, de forma que isso passa 

pelo reconhecimento de identidades plurais. Mas assim como identidades 

podem aprisionar mulheres, os estereótipos também podem. Para entender a 

representação, Hall mostra como funciona a estereotipagem - que, por sua vez, 

reduz a pessoa a determinadas características - simples, vívidas, memoráveis, 

facilmente compreendidas e amplamente reconhecidas. O estereótipo, como 

destaca o autor, divide o que é normal e aceitável do que é diferente, sendo 

assim “parte da manutenção da ordem social e simbólica'' (HALL, 2016, p. 191). 
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É um processo que tende a ocorrer quando há desigualdades de poder. Ou seja, 

aquele “outro” que faz parte de um grupo subordinado ou excluído - assim como 

as mulheres o são, por seu gênero - tende a ser estereotipado.  

Friedrich (2018), citando estudos do instituto Women in Film, destaca que 

as mulheres na televisão são identificadas com estereótipos que vão desde o 

fato de serem mais novas que seus companheiros até a ligação com tarefas 

domésticas, além de serem consideradas menos cultas do que eles. A maioria é 

branca, heterossexual, cristã e magra. É comum, portanto, na indústria cultural 

televisiva, a redução de grupos a uma única forma de identidade.  

 

 

5. Por uma análise interseccional das séries 

No entanto, acreditamos que não é possível pensar em uma análise a 

partir das teorias feministas sem conceber um feminismo que não seja 

interseccional, capaz de enxergar as intersecções entre gênero, classe e raça 

que permeiam a realidade das mulheres. 

Proposto por Kimberlé Crenshaw (2002), o conceito de 

interseccionalidade ganhou espaço nas discussões acadêmicas e nos 

movimentos de mulheres nos últimos anos. Hoje, não é incomum que grupos 

feministas se denominem ‘interseccionais”. No entanto, as bases para o que hoje 

é compreendido como interseccionalidade já existiam antes do termo ser 

cunhado como conceito, principalmente pela articulação do feminismo negro. No 

Brasil, essa discussão acontecia de forma concomitante aos debates nos 

Estados Unidos, que era a realidade na qual Crenshaw estava inserida. Por aqui, 

intelectuais pioneiras como Lélia Gonzalez já apontavam a importância de uma 

emancipação que englobasse gênero, raça e classe.  

 Quando escreveu sobre interseccionalidade, Crenshaw (2002) refletia 

sobre aspectos da discriminação racial em relação ao gênero. Em seu trabalho, 

a autora discorre sobre as mudanças nos direitos humanos ao longo das 

décadas, assim como sobre como o ativismo de mulheres vinha promovendo 

transformações nas organizações ligadas aos direitos humanos, a ponto de 

novos olhares serem incorporados. Se antes o que era visto como diferença 

entre homens e mulheres servia como justificativa para que os direitos das 

mulheres ficassem à margem, a autora aponta que essa diferença passou a 
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indicar uma responsabilidade de análise de gênero que deve ser incorporada por 

qualquer instituição de direitos humanos.  

 Segundo ela, assim como é verdadeiro que todas as mulheres estão 

sujeitas a serem discriminadas pelo gênero, há outros fatores, como raça, 

classe, casta, religião, origem nacional e orientação sexual que influenciam na 

forma como mulheres podem ser discriminadas. Para a autora, esses aspectos 

podem criar problemas e vulnerabilidades exclusivos de subgrupos específicos 

de mulheres ou que afetam algumas mulheres de forma desproporcional 

(CRENSHAW, 2002).  

 A interseccionalidade, segundo Crenshaw, é  

 
uma conceituação do problema que busca capturar as consequências 
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos 
subordinados. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, 
o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam posições 
relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas 
geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo 
aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 
2002, p. 177). 

 

 A interseccionalidade, porém, é primeiro pensada para articular gênero e 

raça, antes dos outros aspectos. É possível perceber isso quando a autora 

afirma que os exemplos mais conhecidos de opressão interseccional também 

são os mais trágicos, ao destacar a violência racial ou étnica. Segundo 

Crenshaw, “essa violência pode ser concebida com uma subordinação 

interseccional intencional, já que o racismo e o sexismo manifestados em tais 

violações refletem um enquadramento racial ou étnico das mulheres, a fim de 

concretizar uma violência explícita de gênero” (CRENSHAW, 2002, p. 178). 

Depreende-se também que há uma hierarquia entre os fatores da 

interseccionalidade quando a autora defende, entre os problemas e desafios a 

serem enfrentados no campo, que o nível de organização e institucionalização 

das organizações de direitos humanos para a agenda de gênero é mais 

avançado do que a agenda racial.  

Assim, é possível afirmar que, mesmo dentro da representação de um 

grupo subordinado, como o das mulheres, há desigualdades internas. Quando 

estudamos as mulheres de Amy Sherman-Palladino e nos deparamos com 
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protagonistas brancas e demais integrantes do elenco também majoritariamente 

brancos, entendemos que estamos diante do que Gadelha (2019) chama de 

Mundo Branco.  

Para o autor, o homem branco cisgênero e heterossexual é a 

representação da Norma. Aqui, contudo, acredito que podemos transpor esse 

conceito para as desigualdades entre as mulheres, evidenciando as brancas e 

as não-brancas. As protagonistas de Amy Sherman-Palladino seriam a 

representação da Norma ou do Mundo do Mesmo, enquanto outras 

representações de mulheres não-brancas são “a diferença”. Gadelha defende 

que o Mundo Branco se organiza "de modo tal que qualquer movimento dentro 

dele só parece favorecer aos seus. Assim, as ações das outras gentes, 

minoritárias no poder, que se valem unicamente das ferramentas e lógicas desse 

sistema, só tendem a refletir algo dessa mesma engrenagem" (GADELHA, 

2019). 

 Ora, não seria isso que fez o próprio feminismo, ao longo dos anos? 

Desde o início do movimento feminista e ainda hoje, as mulheres brancas 

dominam a teoria e o discurso. Ainda na década de 1980, Bell Hooks2 (2015) já 

afirmava que as mulheres brancas que dominam e formulam a teoria feminista 

não têm “compreensão da supremacia branca como estratégia, do impacto 

psicológico da classe, de sua condição política dentro de um Estado racista, 

sexista e capitalista” (p. 196).  

Assim, questiono a forma como Sherman-Palladino usa um discurso 

feminista sem fazer essa reflexão. São produções com mulheres brancas, feitas 

por uma mulher branca, certamente endereçadas a outras mulheres brancas - 

ainda que o público final seja mais difuso. Ao longo dos episódios, Sherman-

Palladino usa clichês sobre empoderamento feminino capazes de criar uma 

relação com a audiência, especialmente em uma época em que o feminismo se 

tornou alvo da indústria cultural.  

É possível fazer reflexões diretas com os exemplos abordados por Angela 

Davis (2016), que discorre sobre o quanto o trabalho já fazia parte da vida de 

 
2  Aqui, citamos o pseudônimo da intelectual Gloria Jean Watkins, bell hooks, em letras 
minúsculas em respeito a uma escolha política feita por ela. A autora defende a escrita em letras 
minúsculas porque acredita que o foco dos leitores deve ser no conteúdo que escreve, não em 
sua pessoa.  
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mulheres negras, enquanto as brancas o tinham como pauta emancipadora. 

Segundo a autora, desde o período escravocrata, as mulheres negras eram 

“obrigadas pelos senhores de escravos a trabalhar de modo tão ‘masculino’ 

quanto seus companheiros” (p.29), de uma forma que afetou profundamente 

suas vivências.  

Há um intervalo de 10 anos entre o fim de Gilmore Girls, a série mais 

antiga, e a primeira temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. Nesse período, 

ocorreram movimentos como o #MeToo, que influenciaram e afetaram a 

indústria hollywoodiana. Ainda assim, Sherman-Palladino repete o mesmo 

padrão em que dá voz apenas a mulheres brancas, heterossexuais e 

pertencentes a classes altas, ao representá-las em suas personagens principais. 

Essa negação também remonta ao momento em que Davis destaca que as 

mulheres negras sempre estiveram dispostas a colaborar para a construção de 

um movimento que fosse multirracial, quando aborda a campanha pelos direitos 

políticos das mulheres e dos negros nos Estados Unidos. Assim como o contrário 

não acontecia naquela época, por parte das mulheres brancas, continua sem 

acontecer agora em muitos contextos. 

Dessa forma, podemos recorrer aos estudos sobre a branquitude, que 

auxiliam a compreensão de atitudes como essa. Ainda que muitos se debrucem 

sobre a realidade brasileira, acredito que podem ser transpostos, em alguns 

aspectos, para um contexto maior. A existência dessa identidade racial branca 

que se modifica de acordo com o tempo e o cenário, como aponta Lourenço 

Cardoso (2010), revela aspectos sobre estar e ser poder que, até então, sequer 

tinha consciência, enquanto pesquisadora em formação.  Essa identidade racial, 

segundo Camila Moreira de Jesus (2017), tem sido uma barreira para ampliar - 

ou mesmo efetivar - a luta antirracista. A autora defende que "é no privilégio de 

ser branco que se esconde a base para a manutenção desse status quo" (p.81).  

 

6. Considerações finais  

Os debates de nossa pesquisa giram em torno desses questionamentos 

quanto à falta de intersecção de gênero, raça e classe não apenas na 

representação das protagonistas, mas das mulheres do elenco em geral.  
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Como sugerem grandes intelectuais do feminismo negro como bell hooks 

e Patricia Hill Collins, acredito que devemos trazer uma teoria feminista que parta 

das margens para o centro, porque esse centro, por sua vez, está fortemente 

representado nas séries analisadas.  

 É comum, na indústria cultural televisiva, que ocorra a redução de grupos 

a uma única forma de identidade. Nós sabemos que o estudo das 

representações da figura feminina não resolverá, por si só, a desigualdade de 

gênero, nem as desigualdades que podem ser interseccionadas ao gênero, 

como a raça, a classe e a sexualidade. No entanto, acreditamos que pode indicar 

caminhos e nos ajudar a compreender o quanto ainda deve ser feito.   
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A questão feminina em O bebê de Rosemary: o terror 
psicológico e terror social nos anos 1960 

 
 

Ana Leticia Gaion PEDRO 1 
 

Introdução 
 

A relação entre cinema e história é um fato já bem estabelecido nas 

discussões historiográficas, como apresentado por Marc Ferro, quando 

determina a apropriação do cinema como documento histórico em seu livro 

Cinema e História, de 1977. Ferro determina sobre as perspectivas em que as 

obras cinematográficas podem ser analisadas, observando o filme como uma 

representação da sociedade que o produz e, por isso, adequado ao estudo pelos 

historiadores.  

Tal ponto nos conduz aos estudos culturais de Douglas Kellner em A 

Cultura da Mídia, de 1995, em que é proposto uma análise de como a Indústria 

Cultural fabrica os produtos culturais da mídia, convertendo os discursos sociais 

existentes em imagens e narrativas - pois os conflitos do cotidiano se expressam 

pela mediação dos produtos culturais da mídia. É possível compreender, então, 

que as lutas sociais ocorridas no cotidiano contemporâneo são adaptadas em 

formatos narrativos e visuais dentro das representações fílmicas.2 Podemos 

discutir, neste caso, sobre a relação do social e do gênero terror, no qual é 

perceptível a transposição de questões sociais para uma ficção de medo no filme 

da categoria do horror.  

 
1 Graduanda do curso de História da UEL, membro do Laboratório de Estudos dos Domínios da 
Imagem – LEDI (2020-2022). Orientador: Prof. Dr. Rogério Ivano. 
2 Não há um consenso metodológico em relação a análise fílmica, tampouco um método 
historiográfico específico para analisar obras cinematográficas. Por isso, a escolha para analisar 
o filme foi a perspectiva visual (a cenografia, os espaços fechados e as cores) e sua 
transparência de significados em conjunto com o estudo dos comportamentos expressos pela 
personagem principal, realizando então a relação social e histórica desses símbolos implícitos 
dentro da obra para a realidade da década de 1960, seus acontecimentos, os fatores psicológicos 
e as relações de poder entre figuras masculinas e femininas. Pois, para Ferro (1977), o cinema 
é o agente da história, sendo capaz de intervenção sob sua aparência de representação. Essa 
sua capacidade é advinda da sociedade que produz o filme e aquela que o recepciona, portanto, 
o “horror realista” apresentado por “O Bebê de Rosemary”, com os elementos que serão 
analisados ao longo do artigo, são a demonstração de medos, estranhezas e desconfortos 
socialmente e historicamente construídos (vida urbana, religião, gravidez, perda de controle, o 
corpo) e que foram reproduzidos nas cenas e na narrativa da obra como representação de sua 
época e suas inseguranças.    
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Essa é a marca de afinidade do gênero terror: construir histórias cuja 
emoção característica seja o medo e seus derivados, representações 
do terror, ou de personagens aterrorizados, com os quais, o espectador 
é levado a viver, seduzido por representações que por mais 
desconfortáveis que sejam, o faz abrir mão de si. (BOSSONE, 2017, 
p.1924) 

 

Por isso, o filme O Bebê de Rosemary, classificado como do gênero terror, 

é foco desse estudo. Pois é a partir da análise da exploração da questão feminina 

e a perda de controle da protagonista, Rosemary, por figuras de poder – 

masculinas e femininas – em meio à década de 1960, que se pode indicar o 

terror psicológico e o terror social existente na obra e captado pelos 

espectadores quando acompanham a rotina comum da personagem.  

Isto é, podemos interpretar a narrativa do filme como reprodutor dos 

medos sociais e psicológicos como o controle excessivo advindo das pautas 

feministas contra o poder patriarcal sob seus corpos, como também a visão de 

histeria feminina inserida na figura da mulher e seu processo de gravidez, pontos 

que iremos explicitar ao longo do artigo. E o medo urbano que o diretor Roman 

Polanski busca inserir em seus trabalhos nessa conhecida “Trilogia do 

Apartamento” de que o filme O Bebê de Rosemary faz parte, em conjunto com 

“Repulsa ao Sexo” (1965) e “O Inquilino” (1976). 

Este terror existente nas cidades é transparecido em uma reflexão 

claustrofóbica sobre a perda de segurança do espaço moderno em três das 

grandes cidades contemporâneas: Londres, Nova York e Paris. De acordo com 

a roteirista e diretora Susannah B. McCullough (2016) em “Rosemary's Baby 

Explained: Realism & Control”, Polanski expressa o medo de viver e existir em 

uma cidade densa que exige a intimidade com muitos estranhos, sendo a 

paranoia urbana de Rosemary perceptível através dos vizinhos intrusos, por 

exemplo. O diretor exagera essas irritações urbanas de superlotação, barulho, 

perda de privacidade e vizinhos irritantes no decorrer da trama. Outro aspecto 

sublinhado por Polanski é o denominado “city ambition”, termo que demonstra a 

ambição dos indivíduos nas cidades grandes, que ignoram sua moralidade e 

ideais para conseguir alcançar seus objetivos, fato verificado na obra pela figura 

do marido, que busca a fama a qualquer custo, acabando por oferecer o corpo 

de sua esposa para o culto satânico em troca de papéis importantes. 
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A narrativa cinematográfica de O bebê de Rosemary pode ser 

compreendida então como um Horror Realista, assim como McCullought (2016) 

aborda, isto é, por meio da forma com que o diretor relata a história desenvolvida 

e sobre o que o enredo trata, expressando medos relacionados à vida urbana, 

religião, o corpo feminino, gravidez e perda de controle. Portanto, são esses 

medos socialmente e historicamente construídos que são representados na obra 

e que iremos tratar, adentrando a questão feminina e psicológica da 

personagem.  

 

O sujeito mulher na esfera social e cultural dos anos 1960  

Logo, o intuito desse estudo busca realizar uma análise comportamental 

da protagonista, Rosemary, por meio da visualização e interpretação da 

transformação visual da personagem ao longo da narrativa. Pois, a observação 

das mudanças de comportamento nos apresenta uma forte relação com a 

cenografia e os figurinos dos personagens. Por essa análise, encontramos a 

temática da questão feminina no filme, fundamentada no comportamento social 

feminino e a visão do sujeito-mulher a partir da década de 1960.   

Com o início da formação do movimento feminista por volta do final da 

década de 1960 em diante, há a constituição da expressão “sujeito mulher” pelas 

mulheres feministas, que começaram a se dedicar a repensar seus papeis e 

vivencias na sociedade contemporânea. Como Yasmin Ergas (1995) apresenta, 

é através da confirmação da prioridade da feminilidade como teoria de 

identificação política e o questionamento simultâneo dessa perspectiva que as 

feministas tentaram, ao mesmo tempo, construir e desconstruir a feminilidade.  

Pois, em busca da significação do “ser mulher”, houve a necessidade de 

construir a identidade da mulher e lhe proporcionar uma definição política, 

enquanto, por outro lado, houve a busca por destruir a categoria “mulher” devido 

à luta pela desapropriação dessa história intrínseca às mulheres e às sociedades 

ocidentais. Portanto, neste debate, Ergas (1995) aponta que as feministas 

giravam então em torno de duas divisões: da afirmação da diferença sexual 

como um princípio sexual básico e, consequentemente, político, e em torno da 

negação da relevância da diferença sexual como explicação e causa legítima da 
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desigualdade sexual entre os gêneros.3 Isto é, é notável que a própria autora 

aponta sobre a distinção entre sexo e gênero através de uma reflexão trazida 

dos discursos sobre a natureza e a relação dos sexos até a contemporaneidade, 

demonstrando os desafios de definição e perspectiva desses conceitos dentro 

do feminismo contemporâneo:  

 
Si el sexo proporciona una suerte de sustrato físico sobre el cual puede 
injertarse cualquier identidad genérica, o si, por el contrario, el género 
hunde inexorablemente sus raíces en el sexo; si, en verdad, el cuerpo 
sexuado es un dato o si el significado de las propiedades físicas —de 
las diferencias anatómicas entre mujeres y hombres— es en sí mismo 
consecuencia de los procesos de constitución del género: he aquí los 
problemas que el feminismo contemporáneo ha puesto de relieve. Al 
distinguir entre sexo y género y politizar el espacio así delineado, los 
feminismos contemporáneos han dotado de profundidad y posibilidad 
histórica a la feminidad, en todas las dimensiones (biológica, 
psicológica, social) de este término. (ERGAS, 1995, p. 605-606) 

 

Logo, pode-se compreender que quando há a demanda da feminilidade 

como uma identidade política fundamental, ao mesmo tempo, há a definição do 

feminismo como um espaço político protegido, dentro do qual havia a 

possibilidade de explicar a desconstrução e reconstrução da feminilidade, isto é, 

o debate sobre o sujeito mulher nas sociedades ocidentais contemporâneas. 

Em vista a esta discussão, a perspectiva sobre os conceitos de sexo e 

gênero neste artigo pode ser baseada na explicação de Teresa De Lauretis em 

sua obra “Tecnologia do Gênero”, em que a autora assinala que o gênero seria 

ao mesmo tempo “uma representação e uma auto representação, ou seja, 

 
3 A filósofa política Okin (2008) nos traz a discussão sobre a dicotomia público/doméstico e os 
lugares ideais para homens e mulheres baseados na desigualdade sexual entre os gêneros. A 
autora aponta o fato de as mulheres serem vistas como “naturalmente” inadequadas à esfera 
pública, dependentes dos seus maridos e subordinadas à família, e como tal divisão do trabalho 
entre os sexos foi fundamental para a dicotomia do público e do privado. Okin explicita como os 
direitos políticos e privados eram defendidos como direitos dos indivíduos, mas esses indivíduos 
sempre foram definidos como adultos, chefes de família masculinos. “Assim, os direitos desses 
indivíduos a serem livres de intrusão por parte do Estado, ou da igreja, ou da vigilância curiosa 
de vizinhos, eram também os direitos desses indivíduos a não sofrerem interferência no controle 
que exerciam sobre os outros membros da sua esfera de vida privada – aqueles que, seja pela 
idade, sexo ou condição de servidão, eram vistos como legitimamente controlados por eles e 
tendo sua existência limitada à sua esfera de privacidade. Não há qualquer noção de que esses 
membros subordinados das famílias devessem ter seus próprios direitos à privacidade” (OKIN, 
2008, p.308). Isto é, historicamente dentro dos fatores políticos e sociais, a mulher foi reduzida 
ao papel doméstico e reprodutivo no privado, e afastada do público, embora nunca obteve o 
poder nem os direitos individuais dentro dessa esfera privativa, sendo subjugada em todos os 
âmbitos da sociedade patriarcal ocidental diante das figuras masculinas devido aos valores da 
diferenciação sexual.  
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produto de diversas tecnologias sociais, como o cinema, a televisão e o rádio; 

de discursos institucionalizados, epistemologias e práticas críticas, além de 

práticas culturais e sociais mais abrangentes” (apud LAROCCA, 2016, p.22). 

Assim, seria a representação de uma relação social, um pertencimento a uma 

classe, grupo ou categoria. Enquanto, sobre o sexo: 

 
O que a sabedoria popular percebe, então, é que gênero não é sexo, 
uma condição natural, e sim a representação de cada indivíduo em 
termos de uma relação social preexistente ao próprio indivíduo e 
predicada sobre a oposição "conceitua!" e rígida (estrutural) dos dois 
sexos biológicos. [...] as concepções culturais do feminino e do 
masculino como duas categorias complementares, mas que se 
excluem mutuamente, nas quais todos os seres humanos são 
classificados formam, dentro de cada cultura, um sistema de gênero, 
um sistema simbólico ou um sistema de significações que relaciona o 
sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias 
sociais. (DELAURETIS,1987, p.211).  

 

 

Logo, segundo Larocca (2016), a autora indica a constituição desse 

sistema de sexo-gênero (sex-gender system), instituído como uma construção 

sociocultural, um aparato semiótico e um sistema de representação que atribui 

significados, identidades, valores e prestígio aos indivíduos dentro da sociedade. 

Sendo assim, “o sistema de sexo-gênero estaria então intimamente 

interconectado a fatores políticos e econômicos, sendo a construção do gênero 

ao mesmo tempo produto e processo de sua própria representação” (LAROCCA, 

2016, p.22-23). 

Nesta perspectiva de discussões do século XX sobre as diferenças 

sexuais e a desigualdade entre homens e mulheres devido a essa separação de 

gênero e relações de poder, Ana Paula Vosne Martins expõe como houve a 

constituição de um discurso científico e moralista desde os séculos XVIII e XIX 

em busca do conhecimento do corpo feminino e sua alteridade. Esse discurso, 

incorporado como verídico e oficial, foi focalizado nessas diferenças sexuais com 

o propósito de estabelecer espaços políticos de gênero, determinando lugares e 

papéis para as mulheres, que seriam os sujeitos demarcados pela sua diferença 

sexual distinta do gênero masculino.  
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A transformação do corpo feminino em objeto de conhecimento, a 
formulação de discursos normativos para o bom desempenho de suas 
funções reprodutivas e sociais, bem como a produção de 
representações científicas, nos permitem pensar em um processo de 
gerenciamento dos corpos femininos sem precedentes até meados do 
século XIX. A ideia de gerenciamento é bastante útil se pensarmos no 
amplo conjunto de discursos normativos que procurava fundar na 
Natureza as diferenças produzidas na vida social para manter 
hierarquias e relações de dominação. (MARTINS, 2004, p.15). 

 

Martins indica então que, a partir do surgimento da medicina da mulher, 

por exemplo, a obstetrícia e a ginecologia, em conjunto com a ciência, houve a 

construção de uma ambiguidade em relação à figura feminina. Ela acaba sendo 

capaz de ser fonte de inúmeras virtudes idealizadas dentro do papel da mulher, 

como o amor materno, benevolência e companheirismo, no entanto, se sua 

natureza física se mantiver sem controle poderia suscitar em loucura, em vícios, 

maldade. Tal imagem propõe a incitação das mulheres em cumprir as funções 

sociais, como o casamento, a maternidade e a educação dos filhos, como se 

elas fossem fatores naturais do ser mulher. Todavia, Martins explicita: 

 
A questão hoje não é a inferioridade física ou mental, mas a adequação 
dos corpos e comportamentos a modelos de eficácia, produtividade e 
competitividade, regidos por um complexo mecanismo social de 
normatização das pessoas. Embora a normatização dos corpos e 
comportamentos atinja homens e mulheres, são estas os principais 
alvos-objetos dos diferentes tipos de discursos que, à sua maneira e 
com formas de expressão fundamentalmente visuais, procuram 
‘enquadrar’ as mulheres, transformando-as, na sua corporalidade e 
subjetividade, em mulheres ‘normais’. (MARTINS, 2004, p.12) 
 

 Assim, é possível compreender a existência de uma organização 

sistêmica nas relações de poder e práticas de controle social, pois, seria por 

meio de discursos sobre a normalização do corpo feminino que houve a criação 

de um lugar de controle social nas sociedades contemporâneas. Esse controle 

social foi e ainda é repassado através dos meios de comunicação e de diversos 

produtos culturais, de maneira explícita, sobre o lugar feminino e seu destino de 

cumprir o que foi determinado pela “natureza” de seus corpos.   

E esses discursos sobre valores e os modelos comportamentais, definidos 

como “tradicionais” são também questionados durante o período tumultuado da 

década de 1960, com a contracultura, a revolução sexual e a emancipação 

feminina para dos direitos políticos, causando o fortalecimento da ruptura com 

os padrões conservadores da época, nos Estados Unidos. Portanto, por meio da 
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estruturação de uma historiografia voltada para a história das mulheres e das 

relações de gênero produzida na segunda metade do século XX, fruto dos 

diversos movimentos feministas, conseguimos compreender essas mudanças 

em relação ao comportamento e ao corpo feminino conquistadas durante a 

desde 1960.  

Mediante essa esfera social e cultural intensa em que viviam os indivíduos 

americanos dos anos 1960, o filme de O Bebê de Rosemary representa uma 

figura feminina que ansiava por seguir as funções sociais distribuídas às 

mulheres, como o casamento e a maternidade, mas que demonstra em certos 

pontos consciência de situações de violência e repressão contra ela mesma. 

Contudo, devido à perda de controle quase inevitável de sua vida e de seu corpo, 

a narrativa da obra nos transporta, junto com a protagonista, para a experienciar 

do que psicologicamente ela está vivenciando. Logo, seus comportamentos são 

expressos de maneira bem explicita, entre momentos de aceitação e 

cumplicidade, e de confrontação e divergência. 

 

A narrativa fílmica de O Bebê de Rosemary sobre o comportamento social 

feminino 

A narrativa da obra inicia-se com a mudança dos recém-casados, 

Rosemary Woodhouse (Mia Farrow) e o ator Guy Woodhouse (John 

Cassavetes), para um apartamento antigo em Nova York, um edifício conhecido 

por acontecimentos trágicos, o Bramford. São recebidos pelos solícitos e 

estranhos vizinhos, Roman Castelvet (Sidney Blackmer) e Minnie Castelvet 

(Ruth Gordon). 

Há um grande convívio com os vizinhos, com a intromissão diária dos 

Castelvets na vida do casal. Neste começo da história, conseguimos apreender 

a fase inicial de Rosemary em seu papel de esposa tradicional, bem 

representativa de inúmeras mulheres na mesma conjuntura social da época. A 

personagem não trabalha fora, não demonstra outros interesses além do 

cuidado do apartamento e a atenção ao marido, refletindo sobre as possíveis 

crianças que ela e seu esposo teriam no futuro. 



166 
 

Imagem 1 – Rosemary no início do filme. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROSEMARY'S BABY (O Bebê de Rosemary). Direção de Roman Polanski. Roteiro de 
Roman Polanski. USA. Produzido por William Castle e Paramount Pictures. Dist. Paramount 

Pictures. 1968, 1 disco (2h 22 min.) DVD. 

 

Ela é representada com roupas, penteado e maquiagem típicos da época, 

entre o final dos anos 1960 e começo dos anos 1970, com toques “hippies” como 

Mia Farrow afirma no documentário4. A personagem, então, adquire uma 

imagem extremamente feminina, que a deixa com um ar inocente e quase 

infantil, com o auxílio da escolha da cor amarelo pelo diretor Roman Polanski 

para envolvê-la nesse aspecto feliz e ingênuo. É possível observar o amarelo 

nas paredes do apartamento, no sofá, nos lençóis da cama do casal e 

especialmente, na própria Rosemary.  

Logo, seu comportamento acompanha seu visual, a protagonista se 

demonstra uma dona de casa feliz, com atitudes de empatia, calma e 

conformidade com a intromissão dos vizinhos em seu apartamento e em sua 

vida, e até o afastamento de seu marido em seu trabalho como ator. Embora 

seja observável seu desconforto nessas circunstâncias, há momentos de 

tentativa para expressar seus sentimentos à Guy, todavia, ela mantem suas falas 

tranquilas e carinhosas, e toda vez é calada pelas explicações “racionais” vindas 

da figura masculina. Há uma certa demonstração de submissão em relação ao 

próprio marido e aos vizinhos mais velhos que ditam muitas situações cotidianas. 

Vemos então essa representação de esposa submissa pela personagem, 

 
4 Documentário “Roman Polanski on ‘Rosemary's Baby’: Conversations Inside The Criterion 
Collection” 
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sujeição imposta pela sociedade patriarcal e conservadora americana nos anos 

1960, que estava em conflito com os novos ideais culturais. 

No entanto, com Guy finalmente ganhando o papel principal em uma peça, 

ele propõe a gravidez para Rosemary. Ambos então planejam a noite em que 

irão conceber o bebê. Na noite escolhida, com mais uma das interrupções de 

Minnie, a personagem é incentivada a comer um mousse preparado por sua 

vizinha e Rosemary desmaia logo em seguida. Contudo, ela apresenta 

momentos de lucidez, como se estivesse em um sonho e, nesses momentos, ela 

experiencia visões de seus vizinhos Roman e Minnie, Guy e os demais 

moradores do prédio nus em torno de uma cama, na qual ela acaba presa. Neste 

ponto da história, há a cena de estupro, ocorrido entre Rosemary e uma figura 

demoníaca masculina com aparência semelhante ao seu marido. 

Ao longo dessa narrativa, observamos um comportamento ansioso e de 

paixão, tanto por Rosemary como por Guy, auxiliado pela escolha da cor 

vermelha nos cenários e figurinos. Vemos as rosas vermelhas entregues para a 

protagonista, como demonstração de carinho, como também o pijama de seda 

vermelho usado pela personagem na noite planejada para o concebimento.

 Porém, o vermelho obtém outro significado no momento do ritual. A 

personagem é pintada com tinta vermelha, deitada em edredons com flores 

vermelhas e seu violentador é representado com cores pele e olhos vermelhos.  

 
Imagem 2 – Rosemary rodeada por seus vizinhos, marido e demais moradores 

do prédio, devido ao ritual satânico em que fazem parte. 

 
Fonte: ROSEMARY'S BABY (O Bebê de Rosemary). Direção de Roman Polanski. Roteiro de 
Roman Polanski. USA. Produzido por William Castle e Paramount Pictures. Dist. Paramount 

Pictures. 1968, 1 disco (2h 22 min.) DVD. 
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Após cortes de cena, que demonstram os “sonhos” realistas da 

personagem, temos uma cena com a presença da figura do Papa, e o pedido de 

perdão que a protagonista o pede enquanto está sendo violentada. Rosemary 

acorda com diversos arranhões em seu corpo e com Guy lhe contando que teve 

relações sexuais com ela enquanto estava inconsciente.  

Tal ato e pensamento do marido nos faz refletir sobre o poder masculino 

dentro da instituição do casamento. Há a demonstração clara de normalização 

por parte do personagem masculino do estupro e violência sexual contra sua 

propria esposa, pois por essa lógica apresentada, apenas pelo fato de serem 

casados, não seria considerado estupro.  

 

Imagem 3 – Rosemary após a noite do estupro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROSEMARY'S BABY (O Bebê de Rosemary). Direção de Roman Polanski. Roteiro de 
Roman Polanski. USA. Produzido por William Castle e Paramount Pictures. Dist. Paramount 

Pictures. 1968, 1 disco (2h 22 min.) DVD 

 

É perceptível a mudança comportamental e visual drástica que ocorre a 

partir da noite do estupro e do conhecimento sobre sua gravidez. Pois através 

do ato de violência, é possível observar a imposição do controle ao corpo da 

personagem, utilizando-a como se apenas fosse um objeto, buscando alcançar 

o que o marido e a seita dos vizinhos pretendiam, de acordo com os planos de 

cada um deles. 

Sua gravidez é comemorada tanto por seu marido como seus vizinhos 

Roman e Minnie, que indicam outro médico para o casal, o conhecido Dr. 

Abraham Sapirstein (Ralph Bellamy). Então, inicia-se o difícil processo de 
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gravidez de Rosemary. A personagem começa a sentir dores constantes em seu 

corpo e sente perda de apetite, se tornando extremamente pálida e magra, com 

semblante de doente.  

Tal imagem caminha junto com tais acontecimentos, sendo a 

preocupação da personagem transmitida para seu marido, seu agora médico Dr. 

Sapirstein e até para seus vizinhos, os Castelvets. No entanto, suas opiniões e 

questionamentos são ignorados, demonstrando o descaso por parte das figuras 

masculinas e femininas com a protagonista, como se ela devesse ser deixada 

de fora sobre os conhecimentos de seu bebê, em conjunção com uma 

desvalorização de sua capacidade de pensar sobre o melhor para si e sua 

gravidez. 

Imagem 4 – Rosemary durante sua gravidez.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROSEMARY'S BABY (O Bebê de Rosemary). Direção de Roman Polanski. Roteiro de 
Roman Polanski. USA. Produzido por William Castle e Paramount Pictures. Dist. Paramount 

Pictures. 1968, 1 disco (2h 22 min.) DVD 

 

Há também, o corte de seu cabelo, que seu marido desaprova, que lhe 

oferece um ar bem menos afeminado, e como Bellantoni (2005) aponta, o corte 

mesmo sendo “Vidal Sassoon” – cabeleireiro famoso da época –, é uma 

reminiscência de outros cortes de cabelo curtos de outros mulheres na história 

da civilização ocidental. Tal corte de cabelo das mulheres significaria a 

colaboração com o inimigo, como há muito tempo conhecido. É significativo, 

dentro dos limites da história, que Rosemary teria seu próprio corte de cabelo ao 

estar grávida com a “semente do Diabo”.  
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No entanto, conseguimos analisar como seu visual caminha e transmite 

junto às mudanças que ocorrem em seu corpo nesse processo, com a frustração 

e abatimento de Rosemary em relação à forma como sua gravidez está 

ocorrendo. É notável como a constante interferência dos vizinhos, a possível 

retenção de informações de seu médico e o desacolhimento de seu marido sobre 

sua situação, faz com que ela perca cada vez mais sua autonomia e controle 

sobre suas decisões e seu corpo, afetando seu emocional e psicológico.  

 

Imagem 5 – Rosemary e Guy em discussão sobre o comportamento da jovem.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROSEMARY'S BABY (O Bebê de Rosemary). Direção de Roman Polanski. 
Roteiro de Roman Polanski. USA. Produzido por William Castle e Paramount Pictures. 

Dist. Paramount Pictures. 1968, 1 disco (2h 22 min.) DVD 

 

Mas, como Rosemary encontrava-se exausta em certo ponto da trama, 

observamos a busca pelo enfrentamento quando a protagonista realiza uma 

festa com antigos amigos, especificando a não presença de seus vizinhos. Há a 

demonstração explícita da preocupação da personagem com seu bebê e seu 

desespero e insatisfação com sua gravidez. E é nesse enfrentamento contra 

Guy, em meio à discussão que estão tendo sobre o comportamento de 

Rosemary, que ela afirma querer ir a outro médico, sendo mais uma vez 

reprimida pelo marido.  

Porém, sua condição melhora após tal acontecimento, e Rosemary segue 

sua gravidez tranquilamente, semelhante ao seu comportamento inicial, com ela 

aceitando seu papel de esposa e futura mãe, permitindo novamente a presença 

dos Castelvets e o novo acolhimento do marido. Há o retorno de seu visual 



171 
 

inocente e feliz, com tons amarelos voltando às cenas. Isto muda após a morte 

de seu querido amigo Hutch (Maurice Evans), que esteve desconfiado de Roman 

Castelvet em uma de suas visitas à jovem, e que já havia alertado Rosemary e 

Guy sobre o prédio e seus acontecimentos macabros. Tal mudança ocorre a 

partir da leitura do livro denominado “All of them witches”, que lhe é entregue no 

funeral por uma amiga de Hutch.  

A descoberta sobre bruxaria, as seitas e seus rituais satânicos a deixam 

extremamente incomodada e preocupada com a segurança de seu filho. Há a 

intervenção do marido novamente sobre sua opinião, rejeitando suas hipóteses 

e apontando um certo “delírio” vindo dela. Contudo, perto do clímax do suspense, 

Rosemary finalmente interliga todos os acontecimentos estranhos que haviam 

ocorrido durante sua vivência naquele prédio e com aqueles vizinhos. Como Guy 

ganhando o papel principal da peça logo após seu colega de elenco ficar cego 

de um dia para outro, e a própria morte de Hutch, ligadas aos rituais descritos no 

livro.  

 

Imagem 6 – Momento que Dr. Abraham Sapirstein, Guy e Dr.Hill agem contra 

os pedidos de Rosemary. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROSEMARY'S BABY (O Bebê de Rosemary). Direção de Roman Polanski. Roteiro de 
Roman Polanski. USA. Produzido por William Castle e Paramount Pictures. Dist. Paramount 

Pictures. 1968, 1 disco (2h 22 min.) DVD 
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Ela, encontrando-se extremamente perturbada pela ideia do roubo de seu 

filho pela seita, busca ajuda de seu antigo médico, Dr. Hill (Charles Grodin), e 

conta-lhe tudo o que havia ocorrido e pensado. Porém, após o fim de sua 

conversa com o médico, há a intervenção de seu marido e de ambos os médicos 

em sua condição, o que é perceptível pontuar novamente sobre o alto controle 

sob seu corpo e sua vida por essas figuras de poder masculinas, com a 

justificativa de insanidade de Rosemary. 

Logo, como o próprio Polanski afirma no documentário5, que devido à sua 

interpretação do livro de mesmo nome que inspirou o filme, seu propósito era 

criar uma obra em que as partes sobrenaturais como a questão do Diabo, os 

rituais satânicos, bruxaria e o Anticristo, seriam concebidos da loucura da 

personagem. Isto é, o próprio roteirista e diretor do filme aponta que a narrativa 

de Rosemary não seria confiável, pois os elementos sobrenaturais que 

assistimos são transmitidos pelos “sonhos” dela. Para ele, seriam questões da 

própria paranoia da personagem, das desconfianças e preocupação durante sua 

gravidez e a loucura pós-parto.6  

Com tal afirmação, podemos relacionar a fala de Polanski, com contexto 

geral do período dos anos 1960, quando a obra foi produzida, onde a questão 

da histeria feminina era considerada verídica e utilizada como justificativa para 

menosprezar as mulheres e suas opiniões, preocupações e discordâncias com 

o discurso masculino vigente. E esse fato transparece dentro da narrativa fílmica, 

por meio da intervenção contra Rosemary momentos antes de ela dar à luz.  

 

 
5 Documentário “Roman Polanski on ‘Rosemary's Baby’: Conversations Inside The Criterion 
Collection” 
6 Colling (2015) nos apresenta em seu artigo as diversas práticas discursivas e não discursivas 
que construíram o corpo feminino através da história, sendo o discurso médico, psiquiátrico e o 
psicanalítico os fundamentais para compreensão da perspectiva do diretor da obra. A autora 
assinala que durante os séculos XVIII, XIX e XX, para o discurso médico, a mulher era afetada 
pela sexualidade, sendo percebida como um ser doentio, com crises frequentes, denominando-
se de histeria, que passa a figurar como doença mental feminina. Logo, a concepção do corpo 
feminino seria de um corpo saturado de sexualidade, mas no qual se renova a sociedade pela 
sua função social, que seria o seu papel reprodutivo. Portanto, a maternidade, era vista como o 
único caminho da sanidade feminina. No entanto, pela fala de Polanski e sua visão dentro da 
obra, a histeria feminina está presente em Rosemary durante sua gravidez e o período pós parto, 
o que nos faz refletir sobre como tal argumento psiquiátrico sobre as “loucuras” das mulheres 
está presente ainda nos discursos da década de 1960. 
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O suspense chega ao seu máximo quando a personagem tomada por 

estresse e desespero, acaba concebendo seu bebê em seu apartamento presa 

pelo seu médico, seu marido e os demais vizinhos do prédio. Após seu parto, é 

possível encontrar Rosemary enfraquecida e angustiada, com a revelação da 

morte de seu filho. Contudo, há o momento em que a personagem consegue 

perceber o choro de um bebê no apartamento vizinho. 

 
 

Imagem 7 – Rosemary após seu parto, perturbada e inquieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROSEMARY'S BABY (O Bebê de Rosemary). Direção de Roman Polanski. Roteiro de 
Roman Polanski. USA. Produzido por William Castle e Paramount Pictures. Dist. Paramount 

Pictures. 1968, 1 disco (2h 22 min.) DVD 

 

 

Ela se mantém em alerta, seu comportamento é tomado por sua 

perturbação e inquietude, mas tenta se manter sã, sem tomar as pílulas que lhe 

são entregues, buscando interligar os pontos para confirmar que seu filho não 

faleceu. Logo, ela termina a obra em busca de respostas e de vingança quando 

invade o apartamento dos Castelvets, como uma última resposta de 

enfrentamento contra esses indivíduos que tornaram sua vida um terror.  
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Imagem 8 – Rosemary invadindo o apartamento de seus vizinhos, Castelvets, 

em busca de seu filho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROSEMARY'S BABY (O Bebê de Rosemary). Direção de Roman Polanski. Roteiro de 
Roman Polanski. USA. Produzido por William Castle e Paramount Pictures. Dist. Paramount 

Pictures. 1968, 1 disco (2h 22 min.) DVD 

 

No entanto, após finalmente olhar seu filho, e perceber sobre sua situação 

e experienciar o choque, há uma rápida mudança comportamental da 

protagonista. Rosemary acaba aceitando seu papel de mãe, não havendo 

incomodo após o passar de seu susto, como se ela não se importasse mais ou 

mesmo se lembrasse sobre tudo o que passou nos últimos meses. Ela apenas 

termina cumprindo o que sempre desejou como mulher, de seguir seu papel 

materno indicado para todas as mulheres.  

E é possível observar que a utilização da cor azul clara de seu vestido, e 

o grande foco sobre a maternidade, seria uma representação da ligação com a 

Virgem Maria e o menino Jesus. Contudo, de acordo com Corso (2008), 

Rosemary nunca seria como Maria, por ser uma mulher da década de 1960, e 

estar em uma luta contra a passividade imposta sobre ela, pois verificamos seu 

processo de fortalecimento contra o culto diabólica relacionado aos idosos que 

a reprimia e controlava. “É um embate entre uma nova mulher, mais autônoma, 

armada da prepotência dos jovens de sua época, e a antiga, cuja experiência 

será alienada e tutelada pela sabedoria das velhas.” (CORSO, 2008, p. 71).  
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Considerações finais 

O objetivo desse estudo foi pontuar os momentos que foram possíveis de 

analisar o controle social exercido sob a protagonista Rosemary, e como os atos 

autoritários, de violência física e psicológica, manipulação emocional e 

menosprezo intelectual, fez com que houvesse diversas mudanças 

comportamentais por parte da personagem feminina, e que foram evidentes 

através da própria narrativa fílmica, a cenografia, a escolha dos figurinos e paleta 

de cores, e até mesmo a atuação da atriz Mia Farrow e seus colegas de elenco.  

O filme nos apresenta uma interessante relação do terror psicológico e 

social na obra, que ocorre a partir da narrativa de suspense. Pois é através do 

acompanhamento da gravidez de Rosemary que experienciamos suas lutas 

diárias contra imposições sociais que fazem indivíduos de seu cotidiano. Seu 

marido, Guy, seus vizinhos, os Castelvets e seu médicos, Dr. Hill e Dr. Sapirstein, 

são representações de figuras de poder na hierarquização social americana, 

enquanto a protagonista representa a mulher dividida entre os ideais 

conservadores e os princípios feministas que estavam emergindo na época, ou 

seja, uma personagem simbólica de seu tempo.  

Logo, os comportamentos de Rosemary nos expõem a luta interna e 

externa dessa mulher dos anos 1960, com base na demonstração da perda de 

controle do corpo feminino, com o esgotamento emocional e psicológico desse 

processo, e que se tornam perspectivas exploradas dentro do quesito terror no 

filme. A tragédia se torna o ápice final da história, pois devido à escolha da 

maternidade de Rosemary, apesar de todo o contexto, e sua aceitação plena em 

ser a mãe do Anticristo, é apresentado um final trágico, inesperado e frustrante 

em que ambos, o livro e o filme, buscavam transmitir por meio do gênero terror. 

Portanto, o social e o psicológico se tornaram a combinação fundamental para 

nos conduzir à interpretação de O Bebê de Rosemary e sua evidência sobre a 

questão feminina nos anos 1960.  
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A margem da sociedade: a “loucura” feminina no universo 
masculino 

 
Dorine Marcelino de SANTANA 1 

 
Introdução 

Este trabalho tem como objetivo estudar a loucura durante os três últimos 

séculos na história da humanidade e sua relação com as mulheres, partindo de 

análises bibliográficas.  

A noção de loucura se transformou ao longo do tempo, englobando a 

presença da mulher no decorrer dos anos.  

Por muitos anos a loucura foi vista e entendida a partir da perspectiva da 

Igreja, visto que a Igreja preconizava que as mulheres deveriam ser submissas 

aos homens de sua família, pai e marido, aquelas que ousavam ir contra esta 

ideia, buscando independência, eram castigadas e caçadas, tratadas como 

desajustadas. Porém em meados do século XVIII e início do século XIX a loucura 

passa a ser vista da perspectiva da ciência, a mulher passa a ser tratada como 

histérica, possuindo excesso de espírito, por conta da sua fisiologia. Ainda 

perpetuando a ideia de que a mulher é inferior e submissa ao homem. 

Desta forma este trabalho busca analisar estas questões em um cenário, 

que possa demonstrar o pensamento que foi cultivado ao longo dos séculos 

sobre loucura e mulheres. 

 

2. Metodologia 

O presente trabalho foi constituído a partir de diversas leituras, que 

serviram como embasamento para a escrita, utilizou-se do livro A História da 

Loucura, de Michel Foucault, entre outros artigos que envolviam mulheres e o 

posicionamento da loucura em suas vidas. Encontrados em plataformas online, 

como: Scielo e Periódicos Capes, a partir de palavras-chave, como: loucura e 

mulheres, que auxiliaram a riqueza de informação neste trabalho, que busca 

entender e refletir a força do significado da palavra louca nas vidas das mulheres 

ao percorrer da história da humanidade. 

 
1 Discente do curso de Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Paraná; 
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3. Discussão 

 

3.1 A loucura em uma visão apel biologia 

Em toda história da humanidade a loucura esteve presente em seu meio. 

De maneira que influenciou a sociedade, transformando-a e mudando-a, com o 

passar do tempo.  

Sem dúvida, tanto para os indivíduos como para as sociedades, a 
doença é algo maléfico, que deve ser evitado, enquanto a saúde é 
benéfica e objeto de desejo. O sociólogo Émile Durkheim, em seu livro 
As regras do método sociológico, se propõe a formular regras que 
possibilitem a distinção entre normal e anormal. Para Durkheim, o 
estado de saúde só pode ser estabelecido a partir de uma relação com 
as circunstâncias mais comuns de uma sociedade, e, em contrapartida, 
o afastamento dessas circunstâncias poderia ser a indicação de um 
comportamento patológico. (MATIAS, 2015, p. 9) 

 

Ao longo da Idade Média, por exemplo, a loucura foi ligada ao Mal.  O 

louco era considerado um personagem sagrado, pois era possuído. Os 

representantes da Igreja tinham o direito e o dever, de fazer o julgamento da 

loucura, estando acima da ciência médica. Pois a Igreja possui uma situação 

privilegiada neste período. Dessa forma, cada cultura determina a imagem da 

doença, delimitada pela reunião de virtudes que são reprimidas ou 

negligenciadas. Dessa forma, a natureza é marginalizada pela natureza. 

Segundo Roger Bastide, devemos compreender que a loucura é um 

desvio padrão da média geral da sociedade.  

 
Quando os sociólogos franceses estudavam fatos de ―marginalismo‖, 
termo que entre nós corresponde grosso modo ao anglo saxão 
desviance, eles classificam entre os marginais os migrados ainda não 
enraizados, os criminosos, as prostitutas, os vagabundos, assim como 
os doentes mentais. Ainda aqui, certamente, o vagabundo pode ser um 
fraco de espírito, o criminoso um paranoico, como o imigrante pode 
passar, em certa etapa da sua vida, por uma crise de neurose; o 
marginalismo não se confunde, entretanto, com a anormalidade 
psiquiátrica. (BASTIDE, 1967, p. 80). 
 

No decorrer da Renascença, a loucura transcende o imaginário, se 

comunicando com as partes mais obscuras da escolha individual e das más 

intenções. Já na era clássica a loucura estava ligada à condenação ética.  

No classicismo a loucura tem a característica da razão, ou seja, toda 

loucura tem sua razão, que a controla, encontrando sua verdade, uma é o 

fundamento da outra. A loucura se torna uma forma da razão.  
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(...) na realidade, uma sociedade se exprime positivamente nas 
doenças mentais que manifestam seus membros; isto, qualquer que 
seja o status que ela dá a estas formas mórbidas: que os coloca no 
centro de sua vida religiosa como é frequentemente o caso dos 
primitivos, ou que procura expatriá-los situando-os no exterior da vida 
social, como faz nossa cultura. (FOUCAULT, 2000, p. 74) 
 

A loucura está profundamente ligada a ela, pois não há razão forte sem a 

presença da loucura, um grande espírito apenas existe se no meio possuir uma 

parte de loucura. Assim a partir desta perspectiva podemos entender o porquê 

da aceitação dela na visão dos sábios e poetas, pois a loucura é um momento 

de dificuldade, porém essencial no processo da razão, pois é através dela que a 

razão se manifesta e se destaca, sendo a loucura o combustível, força e 

vivacidade para a mesma. 

Podemos analisar que na forma de loucura clássica, em que existem duas 

extensões de delírio. A primeira é apresentada de forma sintomática, similar a 

algumas doenças de espírito. Já a segunda forma de manifestação do delírio, 

que nem sempre se expressa, não se formula a partir da doença, mas sim na 

busca da origem da doença, que tenta desvendar e apresentar seu enigma e sua 

verdade. 

Esse delírio implícito, existe em todas as formas de espírito, pois quando 

há a existência de atos, comportamentos, que são considerados estranhos, o 

mundo clássico, considera a presença de um delírio, que são ligados à essência 

da loucura. 

Então, a partir do delírio do mundo clássico, estruturou sua definição de 

loucura. O delírio é o objeto que afastava o homem de sua razão. Assim 

podemos entender que no discurso clássico procura aspirar toda a extensão da 

loucura, focando no ato do delírio. 

Em suas últimas instâncias a loucura no classicismo é caracterizada com 

o homem e sua animalidade. Na era classista o louco não era visto como doente, 

pois a animalidade o protege de tudo que pode se tornar frágil, doentio, a 

animalidade se torna parte essencial no homem. Ela se torna um muro em que 

defende o louco, contra a fome e o frio. Assim podemos entender o que ocorreu 

até o final do século XVIII, em que o louco passou por condições extremas por 

conta deste entendimento da animalidade, podemos dar como exemplo o que 

acontecimento em 1811 quando Samuel Tuke visitou um condado do Sul e se 



181 
 

deparou com diversas mulheres nuas em uma cela em um dia que marcava 18 

graus celsius. 

O “respeito” há loucura é relacionado ao limite inferior do humano, o limite 

não acidental, mas essencial. Podemos entender que como a morte representa 

o fim da vida, a loucura representa o fim da vida no plano da animalidade. A partir 

dos séculos XVII e XVIII, a demanda passa a ser reconhecida pelos médicos. 

 
O louco antes de tudo é aquele que ―não sabe‖ (não vê o que é, não 
fala o que é, não sabe o que fala, não sabe o que vê, não sabe que 
não sabe, acredita no que percebe embora não perceba o que vê, e 
percebe mais do que vê), que ―não pode‖ (gerir bens, ser eleito, 
situar-se numa relação de forças, ter autonomia, sujeitar-se a um 
trabalho, obedecer, respeitar, ser adequado), que ―não é sujeito‖ 
(desestruturado, sem centro, nome-do-pai forcluído, não se relaciona 
consigo mesmo, nem com os demais. (DELEUZE, 1992. p.119-120.) 

 

No século XVIII a loucura passa para o domínio lógico e natural da doença 

apresentado em um campo de racionalidade, em que o louco deduz a loucura. 

Os discursos da loucura irão aparecer neste século, relacionados no meio da 

escravidão das paixões, facultando a possibilidade do tema em que a loucura 

não segue suas fantasias, mas sim a o seu coração. 

No final do século a razão estará ligada ao racionalismo, entendendo que 

toda insanidade assume o aspecto do irracional.  A insanidade agrega uma nova 

função, na qual a razão se sujeita a ela, se demonstrando a partir dos 

desregramentos da imoralidade.  

Ocorreu o surgimento das primeiras casas de correção, internado os 

libertinos, devassos, traçando o perfil da experiência da própria loucura, do 

desatino. O internato funcionou em primeira instância como mecanismo social, 

agregando os excluídos, dando a possibilidade de eliminar elementos 

considerados nocivos para a sociedade. Assim podemos analisar que no início 

da era clássica o internato seria o meio para a eliminação dos indesejados. 

Temos que ter em mente que o pensamento e a prática da medicina nos 

séculos XVIII e XIX, não estavam em sincronia como o internamento e a 

hospitalização. Pois cada um segue medidas particulares, de sua própria 

observação, sem ter um controle concordante entre as práticas e pensamentos. 
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Observamos que no século XIX o conceito do que de loucura agregou a 

experiência clássica do desatino, a percepção moral da loucura, fazendo desta 

parte de seu núcleo. Assim a concepção da loucura neste período passa a seguir 

as ideias positivistas e experimentais. 

No século XIX, deu-se a origem da “psiquiatria científica”, se tornado 

possível a partir do entendimento dos males dos nervos, e histerias. Podemos 

apontar que as doenças mais comuns relacionadas às mulheres na época eram 

relacionadas à paixão histérica. Os médicos entendiam que toda doença de 

natureza desconhecida que se expressava em uma mulher, era decorrente da 

má influência do útero, pois entendiam que o mesmo ocultava algo histérico que 

afetava as mulheres. 

Porém o horizonte médico passou por mudanças, em que deixaram de 

atribuir culpa no útero, e passando a adotar o tema do espaço corporal, cogitando 

a existência de poderes inferiores que ao passarem por uma agitação, acabam 

por propagar desordem por todo corpo. O tema permaneceu sem alterações até 

o início do século XVIII, porém ao decorrer do século o conceito da dinâmica do 

espaço corporal é substituído pela moral da sensibilidade, a partir desta 

mudança de perspectiva as noções de histeria e de hipocondria mudaram de 

direção, se englobando para o mundo da loucura. 

Os estudiosos entendiam que quanto mais fácil for a penetração do 

espaço inferior, mais frequente seria a histeria, porém se o espaço inferior for 

denso e o corpo resistente, os sintomas de histeria serão raros e simples. A partir 

desta conceituação podemos ter o vislumbre do que separa a histeria feminina 

da masculina, por conta da separação da densidade da paisagem inferior, por 

isso a doença acaba a atacar em sua maioria as mulheres, pois para eles, elas 

possuíam uma constituição mais delicada, menos resistente, por levarem uma 

vida mais fácil, mole, por estarem conformadas e acostumadas as comodidades 

da vida. Podemos entender que a densidade espacial pode se passar por 

densidade moral. 

A resistência da penetração leva a força da alma. Esse espaço que pode 

virar permeável e poroso, sendo no fundo um afrouxamento de seu coração, 

explica o porquê de tão poucas mulheres serem histérica, pois estão 

acostumadas a ter uma vida dura e laboriosa, sendo fortemente inclinadas ao 

histerismo quando tendem a relaxar, ou quando um pesar vem e abate o seu 
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ânimo. Assim, quando as mulheres iam a uma consulta e o médico não tinha 

certeza da procedência da natureza da doença, diagnosticavam com 

assertividade que a doença era uma afecção histérica. 

Assim o corpo penetrável deve ter a característica da continuidade. Se o 

corpo do doente for poroso, significa que haverá a separação de si mesmo, pois 

a uma passagem para o mal, sendo que essa passagem pode se apoiar a uma 

continuidade espacial. Desta forma este vai ser o grande problema que 

assombra a medicina no século XVIII, pois as doenças idiopáticas iriam estar no 

meio de todas as simpatias. 

Entendiam que todo corpo feminino era marcado por partes obscuras, 

porém contendo a simpatia, mantendo uma estranha cumplicidade. A 

sensibilidade simpática que era o que condenava a mulher passar pela doença 

dos nervos. As mulheres eram as mais sujeitas a essas doenças pois possuem 

mais mobilidade do que os homens. A doença dos nervos era também a doença 

da continuidade corporal. 

Os doentes nervosos são os mais irritáveis, os mais sensíveis a tenuidade 

da fibra, coração inquieto, simpatia demasiada em seu meio de vivência. As 

mulheres para os médicos tendem a ter “fibra frágil”, pois são as mais atingidas 

pelo mal dos nervos, por conta de sua animação a ocasionalidade, sua 

empolgação e imaginação. Deste modo o excesso de irritação, sensibilidade leva 

a desordem da alma, em que o doente não consegue mais a entender 

(FOUCAULT,1961). 

 

3.2 A relação entre loucura e sexualidade 

Em diversos momentos da história do mundo, a loucura em mulheres foi 

associada à sexualidade. No Egito Antigo há registros que a loucura em 

mulheres surgia a partir de uma condição maligna que estava presente no interior 

do corpo feminino, o útero, por conta da peculiaridade deste órgão, entendia que 

este produzia sintomas semelhantes ao que se atribuía a histeria uma 

característica que levaria a loucura. Já na Idade Média a melancolia foi uma 

característica associada à loucura em mulheres, entendia-se que a melancolia 

era causada por conta dos vapores do sangue menstrual, que segundo a crença 

seria responsável pelas alucinações. 
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O episódio da caça às bruxas, potencializou a associação entre mulheres 

e a loucura, pois neste tema estava em seu meio o exercício livre da sexualidade, 

a existência fora do casamento e da maternidade, a liberdade de opção. A caça 

às bruxas serviu para cumprir dois objetivos na Idade Média: a exterminação das 

mulheres que praticavam medicina e a disseminação do medo na população 

feminina que auxiliou na normalização social. 

Já na Idade Moderna, espalhou-se a ideia da relação entre o útero e a 

regulação da saúde mental da mulher, junta a isso se agrega o pensamento da 

inferioridade da mulher em comparação ao homem, tanto do ponto físico para o 

mental, pois para muitos pensadores do período, como por exemplo Del Priori, 

que defendia a ideia que a causa desta inferioridade se dava por conta da 

fisiologia da mulher, devido ao seu órgão genital. 

Como dito anteriormente, em diversos períodos da história o sangue 

menstrual era relacionado a diversas causas da loucura, muitos acreditavam que 

ao beber o sangue de uma mulher menstrua levava a loucura de um ser. Atos 

como, perda de apetite ou de sono, ou um furor amoroso que ia contra aos 

padrões da época, auxiliaram a identificar a melancolia, quando atingia as 

mulheres e isso às aproximando da histeria. 

No final do século XVII e no início do século XVIII, ocorreu a diminuição 

do extermínio das bruxas, emergindo a imagem do médico que poderia identificar 

a loucura, utilizando-se o internamento nos asilos como base para a psiquiatria 

nascente, em que prometia tratar e curar a loucura. O internamento de mulheres 

em particular envolvia aquelas que se envolviam em prostituição ou filhas de 

artesãos ou de outros pobres, pois eram alvos que poderiam correr o risco de 

serem seduzidas. 

Além da internação neste período foi proposto por Freital, um tratamento 

com alimentação balanceada rica em vegetais, passeios no campo, banhos, 

laxantes e sanguessugas para tratar mulheres com temperamento nervoso, que 

causam alterações de estado, como por exemplo melancolia e vivacidade, assim 

o tratamento surge como solução para evitar esses excessos no sistema 

nervoso. Cunha relata sobre a inferioridade “natural” pregada durante a maior 

parte da história, que levavam as mulheres a situações de internamento. Assim 

os alienistas entendiam que haveria um padrão a ser seguido para que não se 

ocorre a internação por conta da loucura, a mulher deveria ser saudável e ter 
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uma conduta classificada como “normal” para o período, ou seja, a mulher 

deveria permanecer dentro do seio familiar com seu papel de dona do lar. 

O sexo possui um papel de repressor, passa a ser um objeto invisível de 

controle. Controle daqueles que são dominados, em outras palavras o sexo 

intrinsicamente ligado ao poder. O poder torna-se algo que não se adquire ou se 

compartilha. O poder está presente é exercido em relações entre desiguais, entre 

o que domina e o que é dominado, com por exemplo a relação de um homem 

(dominante) e de uma mulher (submissa) que são relações intencionais, pois, 

não há a ação de exercer o poder sem a intenção de uma série de miras e 

objetivos.  (FOUCAULT, 1988) 

Devemos ter em mente que onde há poder, há resistência. Todos nós 

estamos submetidos a ele, podemos ser aqueles que praticam ou aqueles que 

recebem. Nota-se que, na ordem da sexualidade, quem possui o poder são os 

homens adultos, pais e médicos. As mulheres, adolescentes, crianças e os 

doentes, não possuem o direito de saber, mantidos a ignorância, sendo privados. 

Ocorreu a histerização do corpo da mulher, o processo o qual o corpo da mulher 

foi analisado, o classificando, qualificando e desqualificando, o privando do 

direito do saber. (FOUCAULT, 1988) 

A sexualidade é um dispositivo histórico, que permite a formação de 

discursos e reforça o controle, consequentemente possibilitando a resistência. O 

dispositivo da sexualidade então se estrutura em torno de um sistema de regras 

que define o que é permitido e o que não é, ou seja, há uma extensão de domínio 

e de formas de controle, possibilitada por ela. (FOUCAULT, 1988) 

Pais, cônjuges e médicos são os principais agentes de um dispositivo da 

sexualidade, mais tarde os psiquiatras se tornam também uns dos principais 

sujeitos/agentes,  que junto a eles surgem novas personagens, novas figuras, 

sendo elas: a mulher nervosa, a esposa frígida, a mãe indiferente ou com 

pensamentos homicidas e a moça histérica, a partir destes novos personagens 

a família busca alguém - o médico/psiquiatra - que possa ajudar explicar as 

interferências que ocorrem na sexualidade desses sujeitos que passam a ser 

considerados anormais. (FOUCAULT, 1988) 

Entendemos então que ao longo do século XIX o sexo e o poder são 

intrínsecos, um está ligado ao outro e necessita do mesmo. Sendo o Sexo 

definido, classificado em três maneiras: 1° - como algo que é comum tanto para 
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o homem quanto para a mulher, 2° - algo comum a ambos os sexos, porém 

pertencente ao homem por excelência, resultando falta a mulher e 3° - o corpo 

da mulher possui apenas uma única função, sendo esta função a reprodução, 

que só se dá a partir do sexo. (FOUCAULT, 1988) 

Cunha destaca a respeito a inferioridade da mulher, em que ressalta o 

papel que era destinado e esperado na sociedade em relação a essas mulheres, 

sendo destinadas a degeneração aquelas que se desviam deste papel 

(PEGORARO; CALDANA, 2007). Cunha estudou diversos prontuários que 

continham mulheres em que as internações foram precipitadas, por conta de 

querer independência financeira e pessoal, e pela recusa do casamento. 

Podemos interpretar esses prontuários precipitados a partir da visão que se 

esperava de uma mulher neste período, esperava-se uma boa esposa, boa mãe 

que se preocupava com o lar (PEGORARO; CALDANA, 2007). 

Percebemos que no mundo, a mulher traz consigo uma imagem de 

inferioridade, por conta de ideias passadas de pais para filhos. Quando as 

mulheres estão em um asilo, percebe-se grandes desigualdades, sendo um 

espelho que retrata como a sociedade a vê, havendo diferenças nos tratamentos 

e abordagens por conta do gênero. 

Podemos trazer como exemplo da injustiça que acontecia no início do ano 

de 1910 em São Paulo, em que uma professora chamada Eunice, foi internada 

no Hospício do Juquery, uma entre milhares que sofreram a mesma experiência, 

por conta da conquista da independência, indo contra a sociedade, enfurecendo 

suas famílias, internado-as. 

Devemos ter em mente que dificilmente o que aconteceu com Eunice, 

sendo internada como louca, teria sido aceita socialmente, antes da implantação 

da instituição do Juquery, mas devemos lembrar que mesmo sem a intuição a 

sociedade a submeteria a outras formas de punição e controle. Essa 

circunstância foi um grande lembrete e marco do que estava acontecendo com 

grande frequência neste período da sociedade brasileira, produzindo uma das 

formas mais comuns da alienação mental feminina, designada como “loucura 

maníaco-depressiva”, semelhantes a outros dossiês psiquiátricos (CUNHA, 

1998). 
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Devemos entender que até então, século XIX, não se fazia questão da 

presença das mulheres na narrativa histórica, a transformação iniciou-se na 

origem das disciplinas de Sociologia e Antropologia, em países europeus, como 

por exemplo: na França, que já foi considerada o berço de transformações 

históricas, que influenciaram outros países. 

Desta forma podemos entender o porquê da hospitalização e internação 

das mulheres durante a história da humanidade, pois suas narrativas e 

ideologias estavam sendo descritas a partir de uma visão do gênero masculino, 

lembrando que sempre destacaram que a imagem da mulher era associada à 

natureza e do homem a cultura (ANDRADE, 2011). 

A Associação da mulher com a natureza e o homem a cultura não é uma 

simples coincidência, é algo construído e incorporado ao longo dos anos. O 

correlacionamento da mulher com a natureza está relacionado com a 

desvalorização da própria figura durante a história, relacionado ao papel de 

subordinação e inferioridade caracterizado no feminino, que foi sustentado por 

muitos anos pelo determinismo biológico, em que o homem era colocado como 

ser dominante e a mulher como ser inferior, destinada a subordinação (ORTNER, 

1979). 

A mulher foi marcada por estar mais próxima a natureza, por conta de 

suas características fisiológicas, as funções do corpo feminino, como: 

menstruação e anatomia do corpo. Também há a questão do papel social do 

feminino, ligado ao meio doméstico, uma posição de inferioridade (ORTNER, 

1979). 

Deve-se entender que a cultura nesse sentido está relacionada com a 

lógica, consciência humana, onde há o controle, por isso o homem é associado 

a ela, por é o dominador, seguindo a linha de pensamento, o homem por ser 

detentor da cultura tem o direito de dominar e controlar a natureza, 

consequentemente a mulher (ORTNER, 1979).  

Assim o homem, descrevia o que era loucura em mulheres, tecendo seus 

destinos de maneira injusta. Influenciado pelo sistema patriarcal, com fortes 

virtudes, sempre enfatizando que o gênero feminino é um ser “inferior”, ao 

gênero masculino, prognosticando diversas vidas femininas a internatos e 

hospitais por condutas que não eram aceitas na época, condutas que atualmente 

conseguimos enxergar como independência (ANDRADE, 2011). 
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3.3 A loucura das mulheres no Brasil: o caso de Barbacena 

Não apenas em São Paulo, mas também em Minas Gerais, Brasil. 

Ocorreu um extermínio de massas de desajustados - pelo menos 60 mil pessoas 

-, na cidade de Barbacena em um local denominado Colônia - um hospital -, 

destino para os chamados loucos, as meninas grávidas, as violentadas, as filhas 

de fazendeiros que perderam a virgindade antes do casamento, os epiléticos, os 

alcoolistas, os homossexuais, as prostitutas, as pessoas que se rebelavam/ que 

se tornavam incômodo para alguém que detinha poder, as crianças tímidas, os 

homens e as mulheres sem documentação. Nota-se que, cerca de 70% dos 

indivíduos que viviam confinados atrás do muro da Colônia, que eram sujeitos a 

tratamentos de choque, a fome, ao frio, a falta de estrutura, em outras palavras, 

a situações desumanas, não tinha um diagnóstico de doença mental, estavam 

ali porque não eram aceitos socialmente (ARBEX, 2013). 

Ao chegarem na Colônia os pacientes eram divididos por sexo, idade e 

características físicas, eles deveriam entregar todos os seus pertences, logo 

passavam pelo banho coletivo, terror de muitas mulheres, que se sentiam 

humilhadas, por ficarem nuas em público. Depois de passarem por todo esse 

processo de iniciação, as mulheres caminhavam em direção do Departamento A 

e após passá-lo deixavam suas identidades antigas, de mães, filhas, esposas e 

irmãs, para trás, muitas eram rebatizadas por não possuírem documentação - 

identidade, data de nascimento, por exemplo -. Barbacena, em específico na 

Colônia, foi o local em que muitas mulheres perderam sua história e suas vidas, 

sendo ignoradas (ARBEX, 2013). 

O contexto social em que essas mulheres viviam no Brasil, era na base 

da dominação masculina, pois o país era repleto por coronéis e latifundiários, 

que detinham o poder, eram eles quem ditavam as regras, ou seja, quando algo 

não os agradava enviavam suas esposas - que eram trocadas pelas amantes -, 

suas filhas - que haviam perdido a virgindade antes do casamento -, para a 

Colônia, pois era mais cômodo e socialmente aceito. Afinal eram eles quem 

mandavam (ARBEX, 2013). 

Iremos destacar a parir deste parágrafo quatro exemplos de mulheres - 

citadas no livro Holocausto Brasileiro - que sofreram, de formas diferentes, na 

Colônia. A primeira, é a Conceição, mulher que foi mandada para o hospital, 
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quando tinha apenas 15 anos de idade, por exigir do pai a mesma remuneração 

que seus irmãos - homens - recebiam, ou seja, apesar de ser filha de fazendeiro 

e trabalhar junto aos seus irmãos, não desfrutava dos mesmos direitos, por ser 

mulher, e por expor o que pensava e exigir e o que era dela de direito, foi 

mandada para Colônia, o local dos desajustados. De princípio, não aceitava o 

diagnóstico - de louca - que foi dado a ela no local, lutava, agredia os guardas, 

desafiava, porém, foi castigada. Passou dois anos trancada em uma cela, mas 

não cedeu, quando percebeu a prisão tinha tornado seu mundo, decidiu mudar 

as coisas, passou a canalizar sua voz, energia, na mudança, passou a exigir 

alimentação de qualidade, dignidade para aqueles que viviam ali, 

consequentemente tornou-se líder do grupo (ARBEX, 2013).   

A segunda mulher é a Sônia Maria da Costa, foi despachada ao hospital 

pela polícia, por fazer molecagem aos onze anos, ficou internada por mais de 40 

anos, era temida, por adotar um comportamento agressivo como defesa, mas 

também era reconhecida como tutora do grupo. Sua história foi construída dentro 

das estalagens, não tinha identidade e uma data de nascimento. No hospital 

cresceu e passou por diversas provações, sofreu agressão física, participava do 

tratamento de choque - recebia diariamente -, tomava banho nas fezes, como 

castigo, injeções de “entorta”, não tinha água e era obrigada a beber a própria 

urina, seu sangue era retirado para aplicar em outros pacientes mais debilitados 

e entre outras atrocidades que aconteciam na Colônia. Quando engravidou 

Sônia adotou a mesma estratégia que muitas gestantes utilizavam no hospital, 

passavam fezes no corpo para que os funcionários não chegassem perto de 

seus bebês. Passou a viver nos serviços residenciais terapêuticos, moradia 

destinada para os sujeitos que foram internados por longas durações sem 

expectativa de volta para a família, junto a sua amiga Terezinha (ARBEX, 2013). 

A terceira mulher que vamos citar não sofreu diretamente as dificuldades 

que a Colônia proporcionava, sofreu de forma indireta. Chamada de Donana 

enviou seu filho Luizinho, rapaz de dezesseis anos calado, que preferia passar 

seu tempo dentro de casa, que em sua visão eram sinais de esquisitices, pois 

não brincava na rua como os outros meninos. Donana ouviu falar sobre o 

tratamento médico, decidiu enviar seu filho, foi convencida que a criança sofria 

de alguma doença mental e necessitava de tratamento, quando entregou seu 

filho foi a última vez que o viu. Luizinho era apenas um menino tímido que foi 
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hospitalizado pela falta de informação e o preconceito pelos sujeitos que se 

diferenciavam. Sua mãe sofreu por anos, esperando a volta do filho, e o filho 

sofreu com diversos tratamentos desumanos, a falta de informação afetou os 

dois (ARBEX, 2013). 

A quarta e última vítima que iremos citar é a Geralda Siqueira Santiago 

Pereira, ex-empregada doméstica que foi assediada, abusada sexualmente pela 

primeira vez pelo patrão, quando tinha quatorze anos, que a agarrou e beijou 

seu pescoço, um ano depois do primeiro episódio, foi estuprada, pelo mesmo 

homem, que a engravidou. Os familiares do patrão decidiram enviá-la para o 

hospital, no Departamento A, como solução do problema que o homem da família 

tinha criado. Um local distante em que a gestante não podia sair. Assim seu 

caminho foi traçado, deu à luz a um menino, que foi batizado de João Bosco. 

Quando Geralda completou dezessete anos foi obrigada a deixar a Colônia para 

trabalhar, mas o filho deveria ficar. Um dia quando voltava do trabalho não 

encontrou seu filho, as enfermeiras avisaram que o seu filho não estava mais 

naquele lugar, que tinha sido levado para longe. João Bosco cresceu em um 

orfanato longe da mãe, que sempre rezava e desejava encontrar seu filho que 

tinha sido afastado dela. Geralda casou, teve outro filho e mais tarde conseguiu 

reencontrar seu primogênito como indivíduo pertencente ao Corpo de 

Bombeiros. Uma história de sofrimento, em que uma menina/criança foi sujeita 

a maldades do homem, que foi afastada de seu filho, mas sobreviveu, cresceu e 

conseguiu reencontrá-lo. 

Concluímos que, a medicina brasileira por muito tempo foi utilizada como 

cárcere, muitos sofrem da mesma. Locais como o de Barbacena foram o palco 

para um tratamento indigno e desumano. A Colônia foi utilizada como escape 

social, aqueles que eram desajustados, os que não iam de acordo com a norma 

imposta pela sociedade eram enviados. No trabalho presente, analisamos as 

mulheres e as situações que passaram, preconceitos e pelo machismo existente 

tanto na atualidade quanto no período que ocorreu suas histórias. Foram 

consideradas loucas por exigirem seus direitos, como a primeira personagem 

citada, pela falta de educação cometeram erros, como a segunda personagem, 

pela falta de orientação, como a terceira e pela agressão que sofreu por um 

homem que detinha poder, como a última. O hospital não era a solução, mas sim 
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uma sombra que escondia as consequências das atrocidades sociais (ARBEX, 

2013).  

 

4. Considerações finais 

Concluímos que a conceituação de loucura passou por drásticas 

mudanças, que acompanhou a história da humanidade, possuindo diversas 

facetas, passando pelo âmbito sagrado, pelo âmbito da transcendência, para o 

âmbito da razão. E voltando ao recorte do artigo, a relação da loucura em 

mulheres, que é o fato que está sendo tratado neste trabalho, percebemos que 

a mulher é vista como louca em todos os momentos da história em que tentam 

ser independentes, por demonstrar desejos próprios, vontades próprias, e tentar 

se libertar de uma visão patriarcal em que sempre é vista e posta em segundo 

plano.  

Muitas vezes a sociedade utiliza o termo louca se dirigindo a mulher, 

inclusive nos dias atuais, justamente por essas questões históricas que foram 

discutidas neste presente artigo, em que quando não se entende os reais 

motivos que levam a loucura, doença mental, torna-se mais comum e fácil rotular 

e estigmatizar através de crendices agregadas durante a história e sua relação 

com as mulheres. 
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“Água de meninos”, de Lúcio Cardoso, e Young men bathing, 
de Georg Pauli: um diálogo interartes sobre o homoerotismo 

 
Sandro Adriano da SILVA 1 

 

Introdução 

 

Desde a máxima de Horácio (65-8 a.C), em sua obra de poética, Carta 

aos Pisões, segundo a qual Ut pictura poesis – “poesia é como pintura” (2005, 

p. 65), os estudos de poética comparada, semiótica, semiologia, interartes e, 

mais recentemente, os estudos de intermidialidade levantam questões 

conceituais e históricas, ao mesmo tempo em que  elaboram operadores de 

leitura que descrevem e problematizam o estatuto da imagem e sua relação com 

o texto literário, ao ponto de este último ser considerado aberto, em termos de 

sentido. Dessa forma, o estudo das relações entre literatura – e, especialmente, 

poesia – e outras formas artísticas são objeto de análise, estudo e interpretação, 

como toda uma vasta bibliografia a esse respeito pode lançar luz.2 Dessa forma, 

como aponta Dewey (2010), a Arte partilha com as suas manifestações, a arte, 

de uma “substância comum”, o interesse do artista, capaz de engendrar o gesto 

criador, ou a “essência da originalidade” (p. 343). Para Souriau (1983), “a arte 

são todas as artes” (p.2), operando, apesar de suas contingências estéticas e 

formais, um princípio de diálogo interartístico: 

 
[...] a ideia de artes irmãs está tão enraizada na mente humana desde 
a antiguidade remota que [...] poder-se-ia mesmo dizer que, com 
sondar essa misteriosa relação, os homens julgam poder chegar mais 
perto de todo fenômeno da inspiração artística. (p. 1). 

 

Para Clüver (2006), “o rótulo “Estudos Interartes” tornou-se cada vez 

impreciso e, assim, insatisfatório, tanto em relação aos textos tratados quanto à 

formas e gêneros textuais.” (p. 18). O pensador alemão aponta, nesse sentido, 

 
1 Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR. Trabalho vinculado ao Grupo de Pesquisa 
Tradução & multidisciplinaridade: da Torre de Babel à sociedade tecnológica. Fase III - 
Universidade Estadual de Maringá. 
2 São numerosas as publicações que abarcam o tema, com os clássicos A correspondência das 
artes: elementos de estética comparada, de Étienne Souriau; Laocoonte ou sobre as fronteiras 
da pintura e da poesia, de G. E. Lessing; e outros estudos contemporâneos, A pintura encarnada, 
de Georges Didi-Huberman, entre outros. 



194 
 

uma série de questões de ordem conceitual (ekphrasis, adaptação, sistemas 

sígnicos, operadores de leitura, entre outros), bem como metodológica: 

 
Os métodos dependerão, em boa medida, das questões que 
formularemos e das metas que seguiremos; tal como a literatura 
comparada, os estudos interartes não possuem metodologia própria. A 
terminologia terá que superar dois obstáculos sérios: o uso denotativo 
versus o uso figurativo de termos e a aplicação do mesmo termo a 
fenômenos em textos picturais, musicais e verbais que não são 
necessariamente idênticos, análogos ou equivalentes em cada uma 

dessas áreas – ritmo, por exemplo. (CLÜVER, 1997, p. 53). 
 

 
 Levando em considerando as duas posições acima, quais sejam, uma, de 

diálogo sempre possível entre registros estéticos diferentes, e, outra, de um 

trânsito até certa medida de risco, em face das especificidades de cada arte e a 

livre aplicação de conceitos, este trabalho propõe uma leitura interartística entre 

o poema “Água de meninos”, que compõe a obra Poemas inéditos (1982) de 

Lúcio Cardoso (1912-1962), e a tela Young men bathing (1914), de George Pauli. 

 A abordagem enucleia-se na temática do homoerotismo, suas metáforas 

poéticas, no poema, e picturais cubistas, na tela, baseando-se, especialmente, 

na perspectiva de Octávio Paz, para quem “a relação entre erotismo e poesia é 

tal que se pode dizer, sem afetação, que o primeiro é poética corporal e a 

segunda uma erótica verbal” (p.12). O erotismo é uma transfiguração da 

sexualidade, portanto, essencialmente metafórica. Para o eu lírico, “nomear” é 

um gesto tão visceralmente ligado à experiência erótica, de seu desejo – e, no 

caso de Lúcio Cardoso, de um homoerotismo - e sua efemeridade, que os dois 

fenômenos, nomear e sentir na verdade constituem um mesmo anseio. 

 

2. Lúcio Cardoso: breve nota 

Lúcio Cardoso (Joaquim Lúcio Cardoso Filho) nasceu na pequena 

Curvelo, Minas Gerais, em 1912 e falece na capital fluminense em 19683. Sua 

obra, extensa e poliédrica, começou a ser redescoberta no final da década de 

1990, quando seus livros de prosa voltaram a ser relançados e o diretor Paulo 

César Saraceni leva às telas de cinema a obra homônima O viajante. Sua 

 
3 Sobre a vida e a obra de Lúcio Cardoso, remetemos o/a leitor/a aos textos: Por onde andou 
meu coração e Vida-vida, ambos de Maria Helena Cardoso (irmão do autor); Corcel de fogo: vida 
e obra de Lúcio Cardoso (1912-1968), de Mário Carelli; e Diários de Lúcio Cardos, do autor. 
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produção, como aponta Ribeiro (2011), é multifacetada, indo da prosa à poesia 

(conto, romance, teatro).  

 Em contraste com a obra em prosa, a poesia de Lúcio Cardoso atraiu 

menos atenção da crítica, ao longo da publicação de seus dois únicos livros 

publicados em vida, Poesias (1941), e Novas poesias (1944). Apenas em 1982 

sairia Poemas inéditos, organizado pelo escritor e amigo de Lúcio, Octávio de 

Faria. Em 2011, resultado de um trabalho hercúleo de crítica filológica do 

professor Ésio Macedo Ribeiro, viria a público a edição crítica de Poesia 

completa, contendo poemas encontrados no arquivo Fundo Plínio Doyle do 

Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa Fundação Casa Rui 

Barbosa, Arquivo Lúcio Cardoso, Arquivo Walmir Ayala, Acervo André Sefrin, 

Acervo Luiz Carlos Lacerda e Acervo Hélio Eichbauer. O trabalho realiza o 

estabelecimento dos poemas éditos e inéditos do autor, dispostos em sequência 

cronológica de publicação e de escritura. Também é de Ésio Ribeiro o primeiro 

ensaio acadêmico de peso sobre a lírica cardosiana – O riso escuro ou pavão de 

luto: um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso & bibliografia anotada (1934-

2005), resultado de sua dissertação de mestrado, publicado em 2006. De lá para 

cá, a poesia de Lúcio Cardoso ainda se mantém, grosso modo, numa espécie 

de ostracismo crítico, sobretudo por parte da academia. Ribeiro (2011) afirma 

que Lúcio Cardoso deixou um espólio de aproximadamente 675 poesias, 

distribuídas em manuscritos e datiloscritos, tendo publicado dezenas deles em 

periódicos.  
A comemoração dos sessenta anos do romance Crônica da casa 

assassinada, corolário da obra do autor, em 2019, reuniu pesquisadores e 

pesquisadoras da obra do escritor mineiro em diversos simpósios e deu ensejo 

a importantes publicações acadêmicas, como um dossiê na revista Opiniães. 

Com efeito, ao longo dos anos, a lírica de Lúcio não ocupou o mesmo espaço de 

investigação, mesmo considerando-se que o autor escreveu poesia – como de 

resto outros gêneros – enquanto trazia à luz o romance que lhe sedimentaria na 

história da literatura brasileira.  

 

3. “Água de meninos”: poesia e homoerotismo em Lúcio Cardoso 

O poema “Água de meninos”, objeto de análise estético-formal e temática 

deste trabalho, consta no livro póstumo do escritor, Poemas inéditos (1941). 

Ribeiro (2011) informa que no original consta um paratextos dedicatória a João 
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Condé, com quem o poeta mantinha uma amizade, além do registro da data do 

poeta, qual seja, 1949. Leiamos: 

 

Mar púbere da madrugada,  
pela tua vida fez-se a prece 
entre sete velas de luz, 
sete barcas de sangue. 
Em ti via dor se ocultar 
e óleo desfazer tua paisagem 
criando a lama das marés. 
 
Água de miséria e sombra 
vi o teu nome primeiro 
nascendo nas portas nuas: 
lua de mendigos e ciganos, 
a salsugem errando ao vento 
faz-te tão densa e tão carnal, 
que de plena onda do oceano 
és soluço subindo às amuradas,  
menino de ânsia e palidez. (CARDOSO, 2011, p. 382). 
 

 Biestrófico e heterométrico, o poema divide-se em duas estrofes de 7 e 6 

versos, respectivamente. As metáforas remetem à uma atmosfera de 

noturnidade e intimismo. Na primeira estrofe, temos: mar, madrugada, prece, 

velas, dor, ocultar, lama, marés. Na segunda, ocorrem: miséria, sombra, portas 

nuas, mendigos, ciganos, vento, carnal, onda, oceano, soluço, amuradas, ânsia 

e palidez. Esse substrato do campo lexical e semântico nutre o tom melancólico 

do poema. A imagem poética constitui-se, de “um modo da presença que tende 

a suprir o contato direto e a manter, juntas, a realidade do objeto em si e a sua 

existência em nós. O ato de ver apanha não só a aparência da coisa, mas alguma 

relação entre nós e a coisa” (BOSI, 2000, p. 19).  

 Instigante que o eu lírico vale-se de uma sinédoque como forma de 

estabelecer uma relação entre o título temático “água de meninos” – que não 

comparece, diga-se passagem, no poema – e a imagem do mar. Não é forçoso 

interpretar, aqui, uma metáfora do tabu homoerótico. Em todo caso, o poema 

evoca um intenso clima melancólico que impulsiona o eu lírico à verbalização, 

como uma forma de sublimação pela palavra. Nessa perspectiva, Lambotte 

(2000) afirma que 
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o verdadeiro melancólico, obsediado pela perspectiva da não-
realização de todas as coisas, em vez de abandonar-se à inércia fatal, 
entregue-se, ao contrário, de corpo e alma, aos empreendimentos 
humanos, integrando-se a sistemas cada vez mais complexos, outra 
maneira de remediar a repetição da impotência original. (p.16). 

 

 Não se tenciona “psicanalisar” o eu lírico, e muito menos um possível 

rastro biográfico, mas convém resgatar que Freud (2011) classifica a melancolia 

entre as psiconeuroses de defesa e, mais precisamente, entre as neuroses 

narcísicas, que, por sua vez, se ligam à série das neuroses de angústia, 

resultando de uma energia não canalizada. Em outras palavras, e sob o risco de 

uma explanação superficial, a melancolia proviria de uma acumulação da tensão 

sexual psíquica, de uma tensão de natureza erótica, que a visão patologizante 

de Freud comparou a uma “hemorragia interna”, em função da qual a excitação 

sexual acarretaria diferentes sintomas. A melancolia, na letra freudiana, ao 

contrário do luto, sob a forma da incorporação do objeto perdido na psique do 

sujeito, comparece de tal forma que este retoma por sua conta a ambivalência 

dos sentimentos que tinha anteriormente pelo objeto amado. Para Lambotte 

(2000),  

submetido ao todo-poder do objeto perdido que ele tornou mais 
exigente que nunca ao reincorporá-lo, ele adota, ao contrário, uma 
atitude pessimista em face do mundo, como se anda fosse suscetível 
de lhe prodigalizar algum apaziguamento. (p.83). 

 

 
Sintomaticamente, é o que parece ocorrer com o eu poético, na medida 

em que, pelo complexo jogo de metáforas, sublima seu sofrimento, numa 

linguagem elíptica, metaforizando a impossibilidade de emitir o desejo. Quando 

se toma a lírica de Lúcio Cardoso em seu todo, não é difícil endossar a 

predominância da relação entre poesia e melancolia, como Ribeiro (2006, p. 49) 

já havia localizado. Rentável salientar, nesse sentido, que o impulso melancólico 

no poema acima afirma a perda de um objeto do desejo - no caso, poderíamos 

pensar em termos hipotéticos, a própria experiência homoafetiva sublimada – 

para, “a seguir, evidenciar o desejo de resgatá-lo, negando qualquer separação 

passada”, como afirma Kampff (2007, p. 136). 

Em tom memorialístico, o poema também assevera que “o melancólico 

não tem tranquilidade com relação ao passado, nem quanto ao futuro” 

(GINZBURG, 1995, p. 109), de onde surge um conjunto de imagens diante das 
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quais o sujeito lírico estabelece uma “conexão entre a experiência da perda e 

condição melancólica” (GINZBURG, 1995, p. 111). A cena no poema aponta 

também para a capacidade – mais, ainda, a condição incontornável - do eu 

poético para a contemplação, como sugeriu Benjamin (2013). Ginzburg (1995), 

comentando a ideia de dualismo da melancolia em Tellenbach (1979), aponta 

que “o melancólico, por viver em uma desmedida, procura transcender seus 

próprios limites, mas se frustra, pois é impedido por sua precariedade.” (p. 50). 

O eu lírico do poema, em sua condição melancólica, encontra-se nesse campo 

de dilema, de impasse, daí a metáfora da ansiedade e palidez nos versos finais. 

Para Guardini (1953, p., 34 apud GINZBURG, 1995, p. 114), o melancólico 

apresenta uma consciência que aspira ao absoluto, mas encontra apenas 

decepção diante de seus limites.  

Lima (2017) afirma que “enquanto fenômeno de mil faces, a melancolia 

admite abordagens bem distintas” (p.10). Essa perspectiva abre a possibilidade 

de considerar o homoerotismo do poema eivado de sentimento melancólico. 

Lúcio Cardoso foi um escritor e um artista homoafetivo, sofreu as vicissitudes de 

sua condição e registrou-as em uma linguagem carregada pela culpa, resiliência 

e, no mais das vezes, revolta. O peso de uma moral religiosa comparece em 

toda a sua obra, como no personagem Timóteo, de Crônica da casa 

assassinada, um exemplo de transgressão sexual e moral dentro de um modelo 

de masculinidade dominante. O homoerotismo se afirma também em muitos de 

seus poemas, como “A imagem da planície”, “A vida impossível”, “Espectro”, 

“Poema escrito na penumbra”, “Metamorfose”, “O banco”, “Ausência”, Adeus”, 

“O anjo da noite”, “A porta”, entre outros, todos escritos entre as décadas de 

1930 e 1940. Ainda que alguns artistas já despertassem atenção e crítica – 

quando não eram perseguidos, como João Francisco dos Santos, o Madame 

Satã -. Lúcio Cardoso estava ainda muito distantes das teorizações e bandeiras 

sobre identidade LGBTQIA+, sexualidades e emancipação que ocorreriam a 

partir do evento de Stonewall, de 1969.  

Em parte, o contexto histórico e social em que viveu Lúcio Cardoso pode 

lançar uma luz sobre as próprias escolhas estilísticas do autor, sobretudo do 

poeta Lúcio Cardoso, ao tratar da temática do desejo homoafetivo. Como se vê 

no poema, há uma predominância pelo recurso da elipse, da metáfora mais 

subjetiva, do não-dito e do silêncio (ou silenciamento), no limite, como indícios 
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de uma subjetividade homoafetiva cindida pela melancolia. Salih (2012) comenta 

que Judith Butler aborda a natureza de uma identidade homoafetiva marcada 

pela proibição e pela perda. Segundo a crítica, Butler argumenta que “a proibição 

e a repressão são constitutivas da identidade. [...] O que se reprime não é apenas 

o desejo em geral, mas o desejo homossexual (ou a catexia homossexual) em 

particular”. (p. 181). Ainda comentando Butler, Salih (2012), afirma que  

 
a proibição, o repúdio e a perda constituem a base da formação do ego 
heterossexual, e tanto os heterossexuais quanto os homossexuais 
vivem numa cultura heterossexual de melancolia de gênero, na qual a 
perda dos vínculos homossexuais primários não pode ser pranteada 
(p. 181-182). 

 

 Ribeiro (2006), ao identificar traços estéticos plurais na lírica cardosiana, 

que, segundo afirma, estabelece diálogos com diferentes vertentes artísticas, 

aponta que o estudo da poesia de Lúcio Cardoso  

 
possibilita verificar os elos entre essa multifacetada poética e a própria 
concepção do mundo do escritor. Afinal, seus versos terão constituído, 
de certo modo, uma válvula de escape para uma alma atormentada por 
razões várias, como a culpa, o homossexualismo e a solidão, a qual se 
aprofundou nos últimos anos de sua vida (p.83). 

 

No poema “Água de meninos”, o eu lírico projeta esse escapismo do 

desejo e da culpa em metáforas surrealistas e densas, que funde a subjetividade 

à paisagem, como no verso inicial: “mar púbere da madrugada”, em que o 

adjetivo do mar remete à imagem de “meninos”, presente no título. O simbolismo 

aquático, ancorado na proposição de Bachelard (1997), aponta para “as outras 

forças imaginantes que escavam o fundo do ser; querem encontrar no ser, ao 

mesmo tempo, o primitivo e o eterno” (1997, p.1). E sobre a relação entre a “agua 

violenta” e a melancolia, o filósofo afirma: “Será preciso sublinhar as nuanças 

dessa melancolia atroz, dessa melancolia ativa, dessa melancolia que quer a 

ofensa repetida das coisas após haver sofrido a ofensa dos homens? (p.183). 

Os versos “Água de miséria e sombra/ vi o teu nome primeiro/nascendo 

nas portas nuas” sugerem ainda a contemplação melancólica, marcada pela 

perda. Starobinski (2016), propõe que  

 
a perda de relação entre quem está olhando e quem é olhado é mais 
um aspecto da experiência melancólica. O sujeito melancólico, privado 
de futuro, voltado para o passado, devastado, sente a maior dificuldade 
em receber e retribuir um olhar. Incapaz de encarar, tem a sensação 
de que o mundo é cego para sua miséria (p.376).  
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Os dois últimos versos, “és soluço subindo às amuradas,/ menino de ânsia 

e palidez”, estabelecem contrastes imagéticos significativos entre imagens que 

poderíamos chamar de abertas (mar, sete barcas, paisagem, portas nuas, 

marés, vento, e oceano), metaforizando o desejo; e outras fechadas (amuradas, 

palidez), denotando o interdito, a culpa, a irrealização. As imagens do “soluço”, 

da “amurada”, e da “palidez”, cujos sentidos podem ser tomados como um pranto 

silenciado, um bloqueio do espaço ou uma acústica e a falta de cor, 

respectivamente, contrapõem-se às imagens e dicções de eloquência da dicção 

do eu lírico marcadas nos versos anteriores. Esses recursos denotam, no limite, 

a condição de silêncio a que o homoerotismo e a melancolia são submetidos. O 

silêncio, nesse sentido, remete, por paradoxal que pareça, à própria condição do 

poema de pôr em palavras a subjetividade lírica em suas vicissitudes, uma vez 

que  

sem a presença do silêncio não haveria qualquer linguagem poética, 
[...] não haveria nem mesmo pensamento ou palavra. Ele é essencial. 
[...] E a literatura, como arte que é, empenha-se por manter a intocável 
presença do desconhecido, do secreto, do incógnito. [...] A literatura 
trabalhando com o silêncio simbólico [...], realiza a sua tarefa de 
abraçar o impossível com a palavra (TOFALINI, 2020, p. 88). 

 

 O silêncio simbólico da paisagem endossa a ideia da melancolia como 

representação da perda, posto que “sem a perda e a resultante melancolia não 

haveria nenhuma necessidade para a descrição metafórica do ego” (SALIH, 

2012, p. 184), uma vez que o pathos melancólico impulsiona a imagem intuída e 

sua descrição, daí a recorrência à écfrase de tipo topográfico (mar, paisagem, 

lama, marés, sombra, portas, vento, onda, oceano, amuradas). Nessa 

perspectiva, Salih (2012) argumenta que “a melancolia, bem como o ego são 

tropos que são representados em termos topográficos – em outras palavras, as 

metáforas [...] para representar o ego e a melancolia são espaciais” (p. 185).  

O poema apresenta uma única marcação espaço-temporal: mar-

madrugada-onda do oceano, na qual opera uma ruptura pela ambiguidade da 

imagem em luz de sete velas, em que “velas” pode ser tomada no sentido vela 

ou embarcação, como reforçada no verso “sete barcas de sangue”. Todas as 

imagens configuram um movimento agressivo que incide sobre a subjetividade 

lírica. Essa dimensão é reiterada também no plano fonológico, pela sonoridade 

da aliteração que intensifica o uso de r, s, m, n, sugerindo uma imagética de 
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prolongamento, expansão, bem como a ressonância nasal evocada por “en, an, 

am, om, em” evocam a ideia de interioridade. (MARTINS, 2012). 

No plano morfossintático, os verbos também descrevem o intenso 

movimento com o uso de verbos fez-se, ocultar, desfazer, nascendo, errando. 

Aliada à construção espaciotemporal que exalta a atmosfera de noturnidade, 

tem-se o cromatismo que se revela, ainda que implicitamente, pelas cores e tons, 

no interior dos sentidos:  preto (mar, madrugada, lama, marés, sombra, oceano); 

laranja (velas, luz); vermelho (sangue, carnal); branco (nuas, palidez); argenta 

(lua) cores que se mesclam na conjuntura de tempo e espaço. Assim, pelas 

referências espaciais e cromáticas, tem-se a linguagem figurativa, que suscita 

algumas imagens atravessadas pelo silêncio da contemplação, de uma 

picturalidade que se tinge de contornos oníricos, aproximando-se da estética 

surrealista em que alguns elementos “destacam-se com inesperada clareza, 

enquanto outras formas permanecem vagas e evanescentes” (GOMBRICH, 

2006, p. 593). 

No plano semântico, quanto aos recursos estilísticos que arquitetam o 

poema, atentamos para a presença de uma gradação espacial que vai do mais 

amplo e ilimitado ao mais limitado, à medida que a contemplação melancólica do 

olhar do eu lírico vai igualmente se interiorizando. Essa gradação é igualmente 

construída a partir dos elementos naturais que partem do mais sensível (mar, 

velas, barcas, lama, portas, lua, vento, onda, amurada) ao mais etéreo e 

abstrato: ânsia, palidez. Tem-se, novamente, uma forma de personificação do 

silêncio, mormente tomado como ausência de manifestação, “identificado com o 

vácuo, o zero, o inexistente, o nada”, mas que no poema é manifesto nas 

imagens e sobretudo na sonoridade entrecortada do “soluço” da diluição e 

coesão com o espaço elementar, metáfora da subjetividade melancólica. 

Para o eu lírico, se considerarmos a perspectiva de Blanchot (2011), 

segundo a qual a  espacialidade adquire e projeta um caráter subjetivante e 

transcendental, ao promover a interiorização dos elementos e possibilitar a 

formação de um espaço imaginário homoafetivo onde se presentifica a 

linguagem lírica, aqui entendida em sua dimensão melancólica, na qual “o mundo 

recua e a as metas cessaram; nela, o mundo [do eu lírico] cala-se; os seres em 

suas preocupações, seus desígnios, suas atividades, não são, finalmente quem 

fala”. (p. 35). 
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4. Young men bathing, de Georg Pauli 

 

Figura 1 – Young men bathing, de Georg Pauli 

 

Fonte: Small, 2008, p. 198. 

 

A tela Young men bathing, de Georg Pauli4, foi pintada em 1914, pela 

técnica e material óleo sobre tela, e apresenta as dimensões: 175 x 132 x 7cm e 

195 x 153 (quadro). Tendo sido adquirido em 1920, o quadro encontra-se no 

 
4 Sueco, nascido em 1855, morto em 1935. Artista e autor. Durante suas estadas na França e na 
Itália nas décadas de 1870 e 1880, Pauli. ficou impressionado com a pintura francesa ao ar livre 
e o Renascimento italiano. No início, no entanto, ele abordou uma síntese simbólica, por 
exemplo, com a tela Legend (1890), que duas décadas depois foi substituído por um estilo 
decorativo cubista. Pauli. deu sua maior contribuição como artista em pintura monumental, como 
os afrescos no Museu de Gotemburgo (1895-96) e na Universidade de Jönköping (1912-13). O 
pintor era ativo na política artística e pertencia aos Oponentes e em 1890 à Associação de 
Artistas. Entre 1893-1897, ensinou em Valand e escreveu extensivamente sobre arte e artistas, 
tendo publicado na revista Flamman (1917-21), onde apresentou o modernismo francês e sueco. 
Ele também escreveu memórias e diários de viagem. Foi casado com Hanna Pauli. 
(NATIONALMUSEUM.SE, s.d, n.p). 
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Museu Nacional de Estocolmo. (NATIONALMUSEUM, s.d, n.p). A estética da 

obra corresponde à fase cubista do pintor. O caráter cromático austero 

prevalece, sua ênfase recai sobre a grade geométrica em que as formas são 

apoiadas, mas ainda mantém uma perspectiva monofocal – distanciando-se, 

portanto de Picasso, Cézzane e Braque - na qual a luz incide frontalmente, 

realçando a nudez dos corpos. Predominam os traços retos, mas o desenho dos 

corpos é apenas sugerido no plano imagético.  

Chipp (1996), ao apontar o caráter revolucionário do Cubismo no campo 

das artes visuais, indica que a forma como expressão foi “tão completa que os 

meios pelos quais as imagens podiam ser formalizadas na pintura modificaram-

se mais durante os anos de 1907 a 1914 do que havia se modificado desde o 

Renascimento” (p.195). Produzida na chamada fase sintética (1912-1914) do 

Cubismo, mas sem se prender totalmente a ela, a tela de Pauli apresenta 

algumas das características pictóricas dessa estética, como a redução da 

fragmentação dos elementos temáticos e figurativos, tornando-os reconhecíveis, 

a cromaticidade incide sobre a função espacial das cores, criando efeito de 

profundidade; os segmentos lineares, os contornos parciais, as superfícies 

justapostas e sobrepostas em cores quentes e frias. Nas relações colorísticas, 

as cores quentes predominam o primeiro plano, ocres, palha, amarelo. Há uma 

tensão espacial que se estabelece entre as grandes massas, um ou outro traço 

mais retórico dos rochedos, numa metáfora da natureza vibrante que dialoga 

com Cézanne, sobretudo na estrutura de algumas formas geométricas – a 

esfera, o cilindro, o cubo, o cone, a partir das quais elaborou a multiplicidade das 

formas da natureza viva (OSTOWER, 2013, p. 198). Nos componentes da 

figuração, o ritmo e a tensão espacial se compensam num equilíbrio clássico, de 

comedido movimento e calma, daí o caráter pose das personagens na tela, 

marcadamente dramático. As formas geometrizadas e planas (com menos 

planos e pontos de vista que na fase analítica) e a policromia atuam na 

manutenção dos volumes, na criação de uma corporeidade e nudez 

simplificadas. 

A incidência de luz sobre a nudez corresponde intuitivamente ao que 

Agamben (2015) com uma valoração do nudismo no início do século XX, como 

um novo ideal social em que se opera uma reconciliação entre com a natureza 

do homem, opondo “à nudez obscena da pornografia e da prostituição a nudez 
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como Lichtkleid (“veste de luz”), ou seja, evocando inconscientemente a 

concepção teológica antiga da nudez inocente como veste de graça” (p.102). 

Não se trata, evidentemente, de qualquer tipo de nudez, senão a nudez que 

traduz a experiência homoerótica. Smalls (2008) aponta que “no início do século 

XX, a arte e a homossexualidade mergulharam em uma enxurrada de desafios 

que acabaram se moldando como um movimento e uma perspectiva chamada 

Modernismo” (p. 192, tradução nossa). 5 Daí a recorrência da temática 

homoerótica na pintura, inclusive, de escritores não homoafetivos, como é o caso 

de Pauli. Nessa galeria, podem ser mencionadas as telas Ter Anime: Antiquità, 

Oriente e Tempi Moderni, 1913, e Narcissu, 1927, de Elisar von Hupffer; Drawing 

of the costume of Vaslav Nijinsky, 1911, de Léon Bakst; The Bath of the Red 

Horse, 1912, de Houzma Petrov-Vodkine; Bathing, 1920-1921, de Duncan Grant, 

entre outros (SMALLS, 2008, p. 192;193;194-195; 196; 205).  

 

5. Considerações finais 

Aventamos uma leitura interartes, como “possibilidades e modalidades de 

representação, expressão, narratividade” (CLÜVER, 2006, p. 17), ainda que não 

se trate, aqui, de relações transmidiáticas na dimensão da forma, conquanto se 

trata de um poema de nota expressionista, ao passo que a tela se insere na 

estética cubista. Com efeito, ambos guardam relações de “equivalências” em 

diferentes sistemas de signos para os vários elementos da história: temas, [...] 

mundo, personagens, motivações, contextos, símbolos, imagens, e assim por 

diante” (HUTCHEON, 2013, p. 32). Em síntese, a equivalência pode ser tomada 

na relação entre os recursos expressivos do poema, especialmente a metáfora 

e a elipse - conquanto configuradoras do desejo e do interdito moral – e a 

configuração pictórica cujo tema põe em evidencia a nudez masculina pelo olhar 

homoerótico, constituindo, portanto, uma arte erótica, e, mais especificamente, 

uma homopoética. Portanto, nessa perspectiva, a relação interartística se 

encontra na partilha sensível do homoerotismo que subjaz a ambos os registros 

estéticos, no poema de Lúcio Cardoso e na tela de Pauli.  

 
5 “At the begining of the twentieth century, art and homosexuality were plunged into a barrage of 
challenges that eventually tool shape as a movement and outlook called modernism”. 
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Mais veladamente no poema que a tela, o corpo masculino nu comparece 

como condição de um desejo homoafetivo consciente – por isso a culpa, no 

poema -, do olhar do outro, uma vez que o “corpo como objeto de arte” é um 

estereótipo implícito que, caso não seja enunciado, impulsiona e orienta uma 

quantidade inacreditável de intenções e atos (JEUDY, 2002, p. 17). Aqui, 

intencionalidade ato referem-se, concomitantemente, à marca de infração à 

moral e à perseguição pela imagem erótica, uma vez que, na concepção de 

Bataille (2013), o erotismo é marcado por dois movimentos contraditórios, “de 

terror, que rejeita, e de atração que impõe o respeito fascinado” (p. 92). Giddens 

(1993) reafirma a dimensão psicocultural do erotismo, apresentando-o como “o 

cultivo do sentimento, expresso pela sensação corporal, em um contexto 

comunicativo; uma arte de dar e receber prazer” (p. 220). Prazer, erotismo, 

homoerotismo, interdição e homoarte perpassadas, cada uma a sua maneira, 

por uma experiência, ao menos no campo da fenomenologia das obras, uma 

nota queer. 

Queer é de fato, uma “zona de potencialidades” (EDELMAN, 2004, apud 

MISKOLCI, 2009), cuja “tarefa consiste em tornar visível, criticar e distinguir o 

normal (estatisticamente determinado) do normativo (moralmente determinado)” 

(GIFFNEY, 2004, p. 75). Essa proeminência discursiva que engendra um 

paroxismo mesmo dentro dos estudos gays, garante ao queer essa qualidade 

subversiva o que torna a sua própria definição destituída – senão impossibilitada 

– de um consenso. Nas palavras de Foucault (2006): “As pessoas são 

convidadas a considerar que o desejo sexual é um índice de sua identidade 

profunda. (p.363). No caso de Lúcio Cardoso, esse auscultamento da 

subjetividade comparece também em seus Diários (2012), em diferentes 

nuances, como o registro de leitura de escritores homoafetivos, como Jean 

Genet, (p.376), as relações amorosas cujos nomes são suprimidos por um 

código de letras, como “X.” (p. 386; 391) ou “A. (p.418), a solidão, e a culpa 

(p.379) e o silêncio (p. 452), canalizadas para o ato criador (p.398). Esses 

matizes revelam um sentimento amurado e pálido a exemplo de eu lírico poema 

colado ao poeta diante de um tempo que ainda concebia a homoafetividade em 

termos patológicos, malgradas as experiências artísticas da condição existencial 

na pintura e na literatura, no teatro, na dança, que como arte, oferecem uma 

forma de salvação, como afirmou Paz (2012, p. 21).  
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