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A mulher no cinema e 
na mídia: objetificação, 
poder e violência

Priscylla Kethellen Viana1

Graduanda em Cinema e Audiovisual na UFPel

Resumo: Esse artigo pretende analisar a representação da mulher na mídia e sua rela-
ção com a objetificação feminina, o poder e a violência contra as mulheres. A análise, 
ainda um work in progress, se dá a partir do documentário Miss Representation (Ingla-
terra, 2011) e dos curtas de ficção e de documentário do curso de Cinema e Audiovisual 
da UFPel.
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Abstract: This article aims to analyze the representation of women in the media and its 
relationship with objectifying women, power and violence against women. The analysis, 
still a work in progress, take places from the documentary Miss Representation (En-
gland, 2011) and short movies of fiction and documentary from UFPel’s course of Film 
and Audiovisual.
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O quadro atual da participação e da representação das mulheres 

na produção audiovisual ainda se apresenta desigual, se compara-

da à masculina. Neste sentido, os dados mostram que:

Comparando-se a porcentagem de filmes dirigidos e 

roteirizados por mulheres percebemos que nas últimas 

décadas, há mais filmes dirigidos do que roteirizados 

por mulheres – 11,35% dirigidos em comparação a 9,51% 

roteirizados entre 1991 e 2000, e 15,37% dirigidos em 

relação a 13,78% roteirizados entre 2001 e 2010. No 

total, a diferença não é grande, enquanto as mulheres 
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dirigiram 6,87% dos filmes, elas assinam o roteiro de 

6,48% dos filmes, entre 1961 a 2010, o que demonstra 

que a participação feminina na direção e no roteiro 

cinematográfico é semelhante. Percebe-se que em 

todas as décadas e no total do período, há mais 

filmes produzidos por mulheres do que roteirizados 

ou dirigidos. (ALVES, DINIZ, SILVA, 2012, pp.10-11)

Apesar de existir expressiva representação do feminino em todos os 

veículos de comunicação, na maioria dos casos ela corresponde à 

visão dos homens sobre as mulheres. Desta forma, a produção cul-

tural reproduz a perspectiva masculina e patriarcal de mundo, qua-

se sempre repleta de estereótipos, preconceitos e desigualdades.

Desde o início da história do cinema como espetáculo, em 

um século em que cresce o domínio da imagem, o cinema 

americano foi conivente com as ideologias patriarcalistas, 

originando a representação de uma imagem da mulher 

“cativa” dentro desse contexto. (...) Negadas socialmente em 

seu voyeurismo e desejadas como objeto pelo voyeurismo 

masculino, as mulheres foram estimuladas em seu narcisismo. 

Originalmente caracterizadas como objetos a serem trocados, 

tornaram-se alvo da economia capitalista como consumidoras, 

numa relação bastante explícita entre consumismo e 

cinema. A verdade é que a grande responsável pela criação 

de um Pantheon de estrelas no Brasil foram as telenovelas 

brasileiras, principalmente pela imagem difundida pela Rede 

Globo de televisão. (GUBERNIKOFF, 2009, pp.70-72)

A baixa participação das mulheres nessas funções no cinema na-

cional e nas representações deste e em outras mídias, advém do 

fato que, assim como em outros mercados de trabalho, as mulhe-

res são submetidas a jornadas duplas ou triplas de trabalho, con-

forme demonstra a tabela a seguir:

Excetuando os raros casos em que contam com uma divisão jus-

ta de tarefas com o companheiro(a) ou familiares, amparo estatal 

através de creches e escolas ou condição financeira para pagar 

alguém que cuide da casa e dos filhos, nos outros casos teremos 

mulheres das camadas sociais menos favorecidas economicamen-

te sendo excluídas deste nicho de mercado, dando continuidade 

ao elitismo da produção e representação das mulheres na mídia.

A maternidade não pode, pois, ser encarada como uma 

carga exclusiva das mulheres. Estando a sociedade 

interessada no nascimento e socialização de novas 

gerações como uma condição de sua própria sobrevivência, 

é ela que deve pagar pelo menos parte do preço da 

maternidade, ou seja, encontrar soluções satisfatórias 

para os problemas de natureza profissional que a 

maternidade cria para as mulheres. (SAFFIOTI, 2013, p. 86)

Ademais, nossa sociedade impõe o papel de “cuidadoras” às mu-

lheres em todos os sentidos. Consequência disso é que o cargo 

mais ocupado por elas na execução de um filme é o de produtora. 
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Dado que pode ser visto também nos curtas analisados, tanto os 

documentários, quanto as ficções. Elas fazem o filme acontecer. 

Porém, ao produzirem um filme são “obrigadas”, na maior parte 

dos casos, a divulgar ideias e ideais do universo masculino.

Para uma análise crítica dessa participação e representação, é impres-

cindível observarmos que as mulheres correspondem a 51,6% da po-

pulação nacional e 51,7% dessas mulheres são negras (IBGE, PNAD, 

2014). Onde estão as mulheres no audiovisual? Onde estão as mu-

lheres negras no audiovisual? Onde estão as mulheres de baixa ren-

da no audiovisual? Onde estão as mulheres transexuais? Onde estão 

as lésbicas? Quem conta suas histórias? A partir desta inquietação, 

podemos traçar uma relação com o que nos é apresentado no docu-

mentário Miss Representation (Jennifer Siebel Newsom, 2011). O do-

cumentário expõe que, em toda a mídia, a mulher só é valorizada por 

sua aparência. O que importa é só o poder que ela alcança através de 

sua beleza, uma beleza irreal e padronizada para a maior parte da po-

pulação. Essa ação é criada através de uma representação social feita 

por um grupo social e sua multiplicação. Apesar de ocuparem cargos 

importantes em diversas atividades, na política as mulheres ainda são 

minoria. Segundo o documentário, a mídia oferta uma imagem de 

mulher-objeto e quanto mais as mulheres se auto-objetificam maior é 

a chance de elas se tornarem depressivas, desenvolverem transtornos 

alimentares, etc. Isto se relaciona com as mulheres em posições de 

liderança, uma vez que “mulheres que se auto-objetificam têm menor 

eficácia política”, entendendo eficácia política aqui como a noção de 

que sua voz importa e que você pode mudar a política.

É possível concluir, a partir do documentário, que o modo como a 

mídia trata mulheres no poder seria irresponsável e cruel. Também 
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podemos inferir que a gravidade do problema estaria no fato das 

mulheres acharem que a sua objetificação seria normal. Isso geraria 

uma menor probabilidade dessas mulheres concorrerem a cargos 

políticos, alimentando um ciclo da sub-representação das mulheres 

em todas as instâncias de poder. Essa situação gera consequências 

preocupantes para a sociedade, principalmente àquelas que se pro-

põem a ser democráticas. O gráfico abaixo ilustra esta constatação:

todas as vontades e práticas da cultura patriarcal, machista e capi-

talista, que através de filmes, propagandas, novelas ou noticiários 

naturalizam o uso, exploração e violência às mulheres.

Estes estereótipos sobre as imagens das mulheres reforçam 

a violência de gênero contra as mulheres e meninas, 

considerados, na sequência de Marcela Lagarde (2006), 

como conduta que inclui qualquer agressão física, psicológica, 

sexual, patrimonial, económica ou feminicídio dirigida contra 

as mulheres e meninas por serem tal. É um tipo de violência 

que ocorre em um esquema de poderes desiguais, que visa 

subjugar e controlar as mulheres e meninas, que causa danos 

e prejuízos e viola seus direitos humanos (Vega Montiel, 

2010). Violência contra mulheres e meninas é o mecanismo 

usado por homens para garantir a manutenção do poder e 

desfrutar de privilégios. Neste sentido, a violência tem sido 

articulada em nossas estruturas e ideologias, e é apoiado 

por uma série de convenções sociais, leis e instituições 

(ibid.). Assim, a violência contra mulheres e meninas é o 

caminho para restaurar a energia do sexo masculino e que os 

homens usam para afirmar sua virilidade. É um mecanismo 

compensatório individual para cada homem, enquanto o 

mecanismo é socialmente aceitável para afirmar o controle e 

poder masculino (BONAVITTA, HERNANDÉZ, 2011, online)

Neste contexto, a metodologia utilizada para analisar a participa-

ção e a representatividade das mulheres, numa perspectiva local, 

foi a partir da observação dos produtos audiovisuais documentais e 

de ficção da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).2 Filmes estes 

disponibilizados online pelo próprio curso. São 56 produções no to-

2 Existem dois cursos de Cinema na UFPel (Audiovisual e Animação). Entretanto, 
a pesquisa restringiu sua análise aos produtos ficcionais e documentais do Curso 
de Cinema e Audiovisual. Quantitativamente analisa-se: atores, realizadores, 
gênero, raça e classe social representada. Qualitativamente, para analisar a 
representação da mulher, utiliza-se do “Método de Bechdel” quanto ao item 

“existir mais de duas mulheres, elas conversarem entre si e haver diálogo não 
seja só sobre homens”. Ressaltam-se desde já as limitações da pesquisa pela 
utilização dos mesmos critérios de avaliação para ficção e para documentário.

Dessa forma, a intenção do filme Miss Representation é mudar a 

imagem que a mídia faz da mulher: ao invés de uma imagem se-

xista e machista, se as meninas vissem na mídia imagens positi-

vas sobre a mulher, ocupando cargos de liderança na política, por 

exemplo, elas poderiam se espelhar naquilo que elas estão vendo 

e também se tornarem líderes.Como expressa o sub-título do do-

cumentário “você só pode ser o que você pode ver”.

Para além da questão da ocupação do poder, a representação da 

mulher que está posta na mídia leva ao incentivo e agravamento 

da violência contra a mulher. Isto porque, como refletem Bonavit-

ta e Hernanez (2011), ao se tornar mero objeto ela fica exposta a 

Fonte: https://goo.gl/eMmiJA
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tal, sendo 12 curtas documentais e 44 curtas de ficção. Este levan-

tamento busca trazer para uma realidade próxima, dentro do curso 

de Cinema e Audiovisual da UFPel, as problematizações da questão 

de gênero que permeiam toda a sociedade brasileira e mundial. A 

pesquisa feita leva em conta aspectos quantitativos e qualitativos.

De acordo com os números temos nos documentários 61% do 

elenco composto por homens. Destes homens, apenas 13% não 

são brancos. Nos 39% restante do elenco temos as mulheres, sen-

do somente 15% destas não brancas. Na realização, homens par-

ticipam com 68,1% e mulheres com 31,8% do total. E para elas é 

reservada, na maioria das vezes, dentro dos seus 31% as funções 

de produção (33%) e/ou roteiro, montagem e direção com 12,5% 

de frequência em cada. Além disso, nos documentários, a repre-

sentação da classe popular aparece em 58% dos filmes, a da classe 

média em 33% e a mista (média e popular) em 8%.

Importante ressaltar que o Método de Bechdel não será aplicado 

de forma estrita para a análise dos documentários. Já que nestes, 

na maioria das vezes, não é mostrada a pessoa com quem se dialo-

ga. Entretanto, apenas em Sorria (realização coletiva, 2010), Man-

joada (Márcio Costa, 2011) e Dona Conceição (Leandro Maia, 2014) 

temos apenas uma mulher. Em todos os outros temos mais de uma. 

Em nenhum deles elas falam exclusivamente sobre homens. Em 

dois deles elas são protagonistas, sendo uma delas negra. Em qua-

se todos há diversidade de biotipos e idades.

Assim, a representação da mulher nos documentários da UFPel 

preenche os requisitos do Método de Bechdel, considerando suas 

limitações para análise desse gênero. Entretanto, LGBTT’s e defi-

cientes físicos não são representados. E essa última observação 

também contempla os homens. A retratação da classe popular 

também ganha destaque nessa avaliação. Mas apesar disso, a re-

presentação da mulher negra, parda, indígena e camponesa está 

longe do ideal. Assim como o de homens não brancos. Isso por-

que, essas representações não correspondem à porcentagem real 

dessas populações na sociedade brasileira.
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Agora, partindo para os números das ficções temos que os homens 

são 59,2% do total de atores, sendo 5,2% não brancos. As mulheres 

são 40,7%, sendo 3,7% destas não brancas. Na realização os ho-

mens ocupam 63,1% das funções e as mulheres 36,8%. Dentro desta 

porcentagem, as funções mais frequentemente executadas por elas 

são na produção (50,7%), direção de arte (20,3%), roteiro (12,5%) e 

direção e direção de fotografia (11,7%) cada. Em relação à retrata-

ção da classe, 95, 4% das produções são representações da classe 

média e a classe popular e mista se apresentam em 0,22% cada.

Dos 44 curtas de ficção analisados somente 8 se enquadram no 

Método de Bechdel de forma estrita (Três por Quatro, Ana Maria 

Dacol e Eduardo Resing, 2011; O livro de regras da Beatriz, Isadora 

Ebersol 2010; Parassonia, Graziele Cardozo, 2014; O fecho Éclair, 

Lucas Arizaga, 2013; 8 e 80, Carolina Gaessier, 2013; Eu estou bem, 

Fernando Marreira e Ane Tchavo, 2014; Duas Caras, Felipe Tapia, 

2013; e Golpe do Espelho, Bernardo Turela, 2009). Já Ester (Ma-

theus Gomes, 2013) é um dos curtas que merece destaque quanto 

a sua representação da mulher. Este, apesar de não possuir diálo-

go entre as mulheres, é o único curta que coloca uma jovem fora 

do padrão físico magro. Além disso, ela é uma protagonista que se 

empodera ao longo do filme.

Dentre as ficções, a falta de representatividade da mulher e do ho-

mem negra(o), parda(o), indígena e camponês(a) continua, assim 

como nos documentários e em níveis até mais evidentes. O des-

taque fica com a retratação de classe social, com a classe média 

chegando a quase 100% do total. A falta de representatividade 

das LGBTT’s e das deficientes se mantém também nesse gênero 

e para os homens não é diferente, já que apenas em Ovo de Co-

lombo (Guilherme Mendonça Correa e Marcos Hass, 2014) temos 

a exibição de um relacionamento homossexual masculino e uma 

personagem travesti. Já em relação à representatividade da mu-

lher que não seja jovem, temos apenas em um curta, 8 e 80 (Caro-

lina Gaessier, 2013) personagens de mulheres idosas.

Desta maneira, podemos concluir que ao comparar as produções 

audiovisuais da UFPel temos uma representação da mulher muito 

mais condizente com a realidade nos documentários do que nas 

ficções. Neste sentido, é importante ressaltar que:
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Deste modo, podemos observar que ainda estamos longe de 

termos políticas eficientes para todas as áreas afetadas com in-

justiças de gênero, raça, orientação sexual, classe social etc. En-

tretanto, já é possível observar algumas mudanças. Por exemplo, 

entidades brasileiras, como o Instituto Patrícia Galvão, assinaram 

recentemente um acordo junto à ONU Mulheres, o Pacto de Mídia 

“Dê um Passo pela Igualdade de Gênero”, o que significa que existe 

atualmente uma preocupação em combater essas desigualdades.

Porém, para mudar a representação das mulheres (e de outros 

grupos sub-representados) na mídia brasileira, e em todos os es-

paços de poder, se faz necessária a democratização dos meios de 

comunicação, como defendem Guareschi e Biz:

A democracia implica na soberania popular e na 

distribuição equitativa dos poderes. Os meios de 

comunicação fazem parte desses poderes. Para 

que haja democracia numa sociedade, é necessário 

que haja democracia também no exercício do poder 

de comunicar. (GUARESCHI, BIZ, 2005, p.77)

Esse monopólio da informação passa a decidir tudo o que será 

objeto de desejo e participa em grande parte da formação cul-

tural da população, tendo em vista que a televisão influencia a 

opinião da maioria da população e já estava presente em 95,1% 

dos lares brasileiros em 2010, segundo o IBGE, 2014. Além disso, a 

partir dos dados da pesquisa apresentada neste artigo, fica claro 

que a questão da representação também precisa ser discutida nas 

produções do ambiente acadêmico. Isto porque, as instituições de 

ensino, tanto nos cursos de cinema, quanto em outros como jorna-

lismo, comunicação social e publicidade; formam os profissionais 

que produzirão o conteúdo para a mídia. Podemos concluir que é 

necessário e urgente que as mulheres, e os demais grupos margina-

lizados, tenham acesso às devidas reparações históricas para que 

proporcionem mais oportunidades de ingresso nas universidades, 

no mercado de trabalho e nas esferas de poder político, podendo 

alterar esta sub-representatividade que está instaurada na mídia. 

Não reconhecer a importância da mídia, enquanto majoritária in-

Após o Cinema Novo, a partir da expansão do movimento 

feminista no país, as mulheres aumentaram significativamente 

sua participação na cinematografia brasileira. A partir 

do boom que a produção documental sofreu a partir do 

cinema de retomada, essa participação se tornou ainda 

mais acentuada. Ao mesmo tempo em que firmou seu 

espaço no cinema nacional, as mulheres trouxeram para 

as produções nacionais um novo olhar a respeito do seu 

universo. Com isso não estamos defendendo que existe 

um cinema de/para mulheres. Acreditamos, porém, que a 

influência das experiências de vida de um cineasta acaba 

influenciando os temas trabalhados em suas obras. Assim, 

a firmação da mulher no cinema documentário brasileiro 

abriu espaço para uma nova representação feminina no meio 

audiovisual. A realização de uma narrativa ficcional requer 

uma produção muito mais complexa que um documentário. 

Assim, se considerarmos que a participação da mulher no 

cinema nacional, enquanto realizadora, já sofreu um atraso 

considerável devido às relações de poder que acompanham 

o universo feminino, e somarmos a isso as dificuldades 

impostas pelas produções ficcionais, talvez tenhamos 

uma justificativa plausível para a maior representação 

feminina no meio documental. (FARIA, 2013, pp. 37-38)
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fluenciadora da opinião pública e da cultura do povo brasileiro, é 

negligenciar todas as consequências que ela gera na perpetuação 

das desigualdades e opressões sociais.

A participação de outros grupos na construção de uma nova mídia, 

que não sejam só de mulheres e homens brancos, magros, jovens, 

heterossexuais e de classe média é imprescindível para uma mudan-

ça de cultura. O Brasil, segundo dados da OMS, detém a quinta po-

sição mundial quanto ao assassinato de mulheres, com uma taxa de 

4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres. Além disso, o número de 

homicídios de mulheres negras cresceu 54% em dez anos, passando 

de 1.864, em 2003, para 2.875, em 2013, de acordo com o Mapa da 

Violência 2015. Contudo, no mesmo período, a quantidade de homi-

cídios de mulheres brancas caiu 9,8%, passando de 1.747 em 2003 

para 1.576 em 2013. No total, o número de vítimas do sexo feminino 

passou de 3.937 para 4.762 em dez anos, o que representa um au-

mento de 21%. Em 2013, 13 mulheres foram mortas por dia no país. 

Ressaltando que, 55,3% desses crimes foram cometidos no ambiente 

doméstico, e 33,2% dos homicidas eram parceiros ou ex-parceiros 

das vítimas. A violência de gênero dizima a população feminina, dia-

riamente; e com muito mais intensidade quando se trata da população 

negra, que ainda é a mais empobrecida (IPEA, 2003). Compreenden-

do como essa cultura se retroalimenta, destacando o papel da mídia 

nesse processo, nossa hipótese é de que é necessário dar a devida im-

portância à representatividade, visando construir uma nova perspec-

tiva cultural para a sociedade para que esta seja mais justa, solidária e 

com uma real igualdade de oportunidades a todos e a todas.
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