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Resumo: Na comunicação apresentada, em Maio de 2013, no III Encontro da
AIM, pretendemos refletir sobre a existência de uma temática feminista em
diversos filmes de cineastas portuguesas contemporâneas, não assumida (e, em
alguns casos, rejeitada) enquanto princípio fundador das suas obras. Como
objeto de análise, elegemos filmes que manifestam este carácter: Solo de violino
(Monique Rutler, 1992), Aparelho voador a baixa altitude (Solveig Nordlund,
2002), A costa dos murmúrios (Margarida Cardoso, 2004) e Daqui p’rá frente
(Catarina Ruivo, 2008). Em termos bibliográficos, sublinhamos que a
sustentação teórica da nossa reflexão recorre a estudos de género e feministas
do cinema, defensores de uma produção artística feminina e de um “contra
cinema”. Tratando-se de uma proposta de análise fílmica, consideramos
igualmente importante referir que a metodologia utilizada não foi a mais
convencional ou estruturalista, no sentido de identificação da Escola a que as
realizadoras pertencem ou de um estudo minucioso dos planos e técnicas
utilizados. Ao invés, procurámos construir uma reflexão em torno dos
principais objetivos, valores e ideias das obras em questão, num diálogo
sociológico com os elementos feministas evidenciados.
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Os casos de Monique Rutler e Catarina Ruivo
Monique Rutler é realizadora das longas-metragens Velhos são os trapos
(1981), Jogo de mão (1984) e Solo de violino (1992). Destes três filmes, dois são
centrados em mulheres de forte personalidade e nas dificuldades que as
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mesmas ultrapassam no quotidiano, fruto precisamente da sua condição
feminina. Jogo de mão – o seu filme com maior número de espectadores em sala
(mais de 16.900, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual) –
narra uma série de histórias paralelas de mulheres traídas, ignoradas e/ou mal
tratadas pelos seus companheiros e maridos. Solo de violino, por sua vez, é um
filme de época, muito menos visto (somou cerca de 2700 espectadores em
sala), com esporádicas reposições em ciclos temáticos.
A ação deste último decorre no pós-Primeira Guerra Mundial (1918),
tendo por contexto nacional o período crítico da Primeira República, num país
pobre, maioritariamente analfabeto, de base familiar e patriarcal. Centrando-se
na história verídica de Adelaide Coelho da Cunha, filha do fundador do Diário
de Notícias e esposa do diretor do mesmo jornal, o filme revela o surgimento da
paixão pelo antigo motorista da casa, 23 anos mais novo, que a motiva a fugir,
abdicando dos bens da sua família. A fuga de uma senhora tão distinta da alta
burguesia lisboeta causou espanto e indignação por toda a capital, pelo que lhe
seriam diagnosticados problemas mentais graves que conduziram ao
internamento forçado de quase dois anos, com a conivência dos médicos Sobral
Cid, Júlio de Matos e Egas Moniz, enquanto Manuel é capturado e preso. Em
jeito de epílogo, a realizadora lança o esperado “depois da superação de
inúmeros e prolongados obstáculos, os amantes acabaram por viver felizes para
sempre”, informando que
Adelaide deixou o manicómio em 9 de Agosto de 1919. Manuel
saiu da prisão um ano e meio depois. Durante esse tempo, Adelaide
subsiste de trabalhos de costura e contou a sua história em cartas
publicadas no jornal A Capital. Até morrer, Adelaide viveu com
Manuel, num quarto alugado no Porto.

Tendo em conta as temáticas abordadas em ambos os filmes, bem como a
centralidade atribuída às personagens femininas e a fuga aos tradicionais
arquétipos da feminilidade, diríamos que estas são obras intrinsecamente
feministas. Sobre esta definição, recordamos as reflexões de Claire Johnston no
seu artigo O cinema realizado por mulheres como um “contra cinema” (1973).
Manifestando uma posição pragmática e pouco idealista acerca dos processos
criativos, a autora sustenta que um filme, como qualquer obra de arte, é
produto de um sistema gerido por relações económicas (formulação que
estende a filmes comerciais, de autor e experimentais). Ao rejeitar totalmente
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uma conceção de arte como universal e potencialmente andrógina, Claire
Johnston defende o seu carácter discursivo, inserido numa conjuntura
particular. Neste sentido, afirma, o cinema terá sido perpetuado por uma
ideologia masculina, sexista, burguesa e capitalista. Sublinhando ainda que a
sétima arte não é neutra e que o olhar da câmara não capta a realidade tal como
ela é (mas antes segundo as pretensões de uma ideologia dominante), a autora
considera que um cinema realizado por mulheres não comporta visões
românticas e idealistas: “(…)a ‘verdade’ da nossa opressão não pode ser
‘captada’

em

celuloide

com

a

‘inocência’

da

câmara:

tem

de

ser

construída/manufaturara. Novos significados têm de ser criados rompendo
com a fábrica da ideologia burguesa masculina dentro do texto fílmico.”
Com os argumentos apresentados, Johnston reitera a construção de uma
certa unidade em torno das teorias feministas do cinema, com o objetivo de
contrariar a subjetividade e a tendência de classificação da arte feminina como
uma arte marginal, do outro, por oposição à patriarcal. Na sua opinião, “um dos
projetos do movimento (feminista) é o de gerar conhecimento acerca da
natureza e causas da opressão feminina, para que se possam delinear estratégias
de transformação social” (Johnston 1982, 28)2, sendo necessário reconhecer e
identificar o poder e a função das estratégias políticas nas práticas fílmicas
feministas. Neste sentido, afirma, a prática fílmica feminista deverá deixar de
ser analisada em termos da efetividade de um sistema de representação, mas
antes como uma produção realizada por sujeitos com práticas sociais
específicas e há muito delineadas: “Por outras palavras, a prática fílmica
feminista é determinada por conjunturas de práticas discursivas, económicas e
políticas, que produzem sujeitos na história.” (Idem, 30)3
No nosso entender, Monique Rutler vai de encontro ao que Johnston
identifica como principais funções de um cinema feminista (ou de um contra
cinema), motivando uma reflexão em torno de um caso específico de opressão
em virtude de um género e de uma condição social. No entanto, quando
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confrontada com esta questão, em entrevista que nos concedeu pessoalmente, a
realizadora responde:
Sou um pouco feminista, é verdade, mas não acho que os meus
filmes sejam feministas. Essa palavra continua a ter uma conotação
um bocado negativa, sobretudo para as mulheres da minha geração.
Sempre gostei de apresentar e de discutir os meus filmes, mas não
dessa forma.

Uma certa contradição prolonga-se nas suas restantes declarações. No
início da década de 80, como faz questão de afirmar, Monique Rutler seria a
única mulher em Portugal a filmar ficção de longa-metragem. Sobre a sua
entrada num mundo de homens, recorda: “Os meus colegas começaram por me
proteger um pouco. Tinham uma atitude meio paternalista para comigo, mas
era um paternalismo bem-disposto. É claro que, a partir do meu segundo filme,
essa proteção acabou.” Olhando para trás, a realizadora considera que a
sociedade portuguesa terá evoluído muito pouco desde os anos 80 e 90, nos
quais teve um maior volume de produção: “Os problemas sociais com os idosos
e com as mulheres continuam os mesmos. E a verdade é que, lá fora, nós
continuamos a não existir.” No seu discurso e na sua obra são assim notórias
marcas feministas, mas não assumidas enquanto tal.
A reação seria consonante com a de Catarina Ruivo, que em 2008 estreou
Daqui p’rá frente, um filme sobre os obstáculos enfrentados por uma jovem
mulher, candidata às eleições autárquicas no concelho do Montijo. Recordando
o slogan feminista enunciado por Carol Hanisch e Kate Millett no início dos
anos 70, Daqui p’rá frente reforça o argumento de que “o pessoal é político”.
Neste filme em particular, para além da estranheza que a candidatura de Dora
causa em Tomás (militante com quem disputa a liderança do partido), os
obstáculos que a personagem enfrenta são também colocados pelo próprio
marido, que repetidamente sublinha as suas necessárias ausências. A teoria
segundo a qual é na esfera privada (tradicionalmente alheada da política) que
se estruturam as relações de poder (base de todas as formas de dominação)
sintetiza, deste modo, a falta de condições de muitas mulheres para assumirem
posições de responsabilidade a nível profissional, uma vez que a exigência de
um maior número de horas de trabalho restringiria o tempo dedicado às tarefas
familiares. A impossibilidade de delegação de parte das suas “obrigações”, bem
como a incompreensão de um marido ou companheiro, originam, não raras
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vezes,

uma

pressão

insustentável.

A

desistência

configura-se,

quase

naturalmente, como uma imensa probabilidade.
Tendo em conta os aspetos referidos, na entrevista que realizámos a
Catarina Ruivo sobre Daqui p’rá frente, julgámos pertinente questionar:
“Considera que este é um filme feminista? Porquê?”, mas a realizadora preferiu
não responder. À questão colocada em seguida: “Considera ser mais fácil para
uma realizadora filmar uma personagem mulher, no sentido de que as
espectadoras se poderão também rever/identificar mais facilmente?”, a
realizadora respondeu: “Não, alguns dos mais belos filmes sobre mulheres
foram feitos por homens.” Não havíamos perguntado nem tentado insinuar o
contrário. Seria determinista pensar que é necessário ser mulher para construir
modelos positivos de mulheres no cinema, distantes de visões sexistas.
Realizadores como Antonioni, Bergman ou Ophüls conseguiram criar em
alguns dos seus filmes (embora não em todos) personagens femininas que
ultrapassavam os arquétipos de santa versus mulher fatal. Por outro lado, é
historicamente comprovável que o aparecimento de determinadas realizadoras
e estudiosas feministas suscitou questões e potenciou ruturas que conduziram à
criação de imaginários distintos e alternativos. Unicamente a partir dos seus
trabalhos foi possível instituir debates acerca de uma invisibilidade feminina e,
mais generalistamente, denunciar o desrespeito por direitos humanos
fundamentais, reiterando as históricas dificuldades de conciliação de vida
privada e profissional.
A recusa de um pathos obscurantista
Mantendo a perspetival enunciada no subcapítulo anterior, e comparando
os dois filmes até agora mencionados, diríamos que tanto Solo de violino como
Daqui p’rá frente enunciam possibilidades de superação dos tradicionais medos
e obstáculos impostos à condição feminina, a partir do momento em que
Adelaide e Dora assumem personalidades fortes e vontades próprias,
mostrando-se insubmissas e determinadas. Nesse sentido, Monique Rutler e
Catarina Ruivo evitaram ainda a exploração sensacionalista das dificuldades
como consumação de um final infeliz — aquele pathos obscurantista que
percorre a obra de determinados realizadores portugueses frequentemente
apresentados como “realizadores de mulheres”. Entre eles, João Canijo tem
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vindo a consolidar-se como o mais próximo de críticos e espectadores. Num
recurso constante à tragédia grega, filmes como Sapatos pretos (1998), Ganhar
a vida (2000), Noite escura (2004), Mal nascida (2007) e Sangue do meu sangue
(2011) revelam personagens femininas para quem o destino final é
inevitavelmente revestido de dramas e perdas irreparáveis. A mensagem
comum aos exemplos listados parece ser a de que uma mulher com
personalidade forte é necessariamente infeliz na sua vida privada ou
profissional. Tendo autoras como Laura Mulvey e Claire Johnston defendido
que um cinema realizado por homens foi responsável por um olhar voyeurista,
fetichista

e

masculinizado

dos

espectadores

(e

espectadoras,

pela

universalização do mesmo), o que, consequentemente, terá sustentado e
justificado inúmeros preconceitos em torno da mulher (bem como a própria
estrutura da sociedade patriarcal), pode dizer-se que estes filmes representam
uma alternativa a um sistema instituído.
Não obstante, e como dizíamos, nenhuma das cineastas se identifica com a
classificação “feminista” para os seus filmes. O mesmo acontece com Solveig
Nordlund, a realizadora de uma das raras incursões do cinema português pela
ficção científica (Aparelho voador a baixa altitude, 2002), que no filme procede
(como já demonstrámos neste mesmo encontro, na edição do ano anterior) à
feminização do conto homónimo de J. G. Ballard. O texto de partida tem como
personagens principais um funcionário público e um médico que decidem
aceitar a evolução na raça humana conducente ao nascimento de mutantes,
enquanto o filme de Nordlund atribui um protagonismo distinto, ao apresentar
duas mulheres como salvadoras dos novos seres.
Margarida Cardoso, por sua vez, adota uma postura semelhante à das suas
colegas de profissão. No cinema, recorde-se, a guerra foi maioritariamente vista
de um ponto de vista masculino: do realizador, que documenta ou ficciona
sobre determinada ação; ou do soldado que combate, que abandona a família e
que se sacrifica em nome de valores que poderão ou não ser os seus,
transformado em personagem central. No entanto, A costa dos murmúrios, que a
cineasta estreou em 2004, é um filme de guerra. Mas é também um filme de
mulheres, resultante da adaptação de um romance literário de Lídia Jorge por
Margarida Cardoso, com duas personagens femininas na centralidade da trama.
Não obstante, se em todos estes filmes, a marca feminista nos parece evidente,
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não será menos evidente o desconforto suscitado pela designação entre as suas
realizadoras. As respostas são concordantes, num sentido de não se afirmarem
como realizadoras feministas: “Feminista não, eu sou é feminina!”, como
acabam por, de uma ou de outra forma, constituir a sua autodefinição.
Considerações finais
A unanimidade da reação permite-nos chegar a algumas conclusões. Para
estas mulheres, é prejudicial que a sua arte seja encarada de uma forma tão
restritiva, invisibilizando ou reduzindo todos os outros traços. A preferência
pela designação “feminina” - a nosso ver muito mais subjetiva e polissémica deverá, no entanto, constituir-se como objeto de análise. Por essa razão,
questionamos: existirá uma “estética feminina”, como Silvia Bovenschen, em
artigo homónimo, publicado em Setembro de 1976, procura antecipar?
Procurá-la não implicará um aprofundar de estereótipos associados à
feminilidade e à masculinidade, todos eles redutores, segundo o ponto de vista
de Michel Foucault e Judith Butler?
Ecoando o paralelismo já realizado por Simone de Beauvoir no ensaio O
segundo sexo, Silvia Bovenschen regressa, no artigo citado, à associação
assumida entre uma perspetival descritiva masculina e a verdade absoluta. No
seu entender, o domínio da produção artística pelo género masculino terá
originado uma inacessibilidade e estranheza relativas à outra metade da
população, denunciada pelo carácter de exotismo a que muitos críticos votaram
os (poucos e algo distantes entre si) objetos culturais produzidos por mulheres,
ao longo da História. Na nossa opinião, outra consequência desta insuficiência
natural, descrita mediante o uso do termo importado da linguagem
economicista deficit, seria uma segregação dessa mesma produção num único
género: uma escrita feminina, um olhar feminino, um traço feminino. Com a
restrição, a indefinição multiplica-se: a escrita feminina será aquela que centra a
sua atenção em mulheres fortes e determinadas, a que demonstra uma
sensibilidade e capacidade de observação próprias de um género, ou a que
constrói

uma narrativa

entrecruzada, pela

sociologicamente instituída

capacidade de realização multitarefas associada ao sexo feminino?
Tentando contrariar estereótipos e imagens pré-concebidas, Silvia
Bovenschen considera que as eternas dualidades “recetividade versus
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produtividade”

e

“sensibilidade

versus

racionalidade”,

associadas

às

diferenciações entre os sexos, não podem ser destruídas por mera justaposição.
Segundo afirma, a imagem da mulher ligada à recetividade e à sensibilidade é
tão utópica quanto a sua distanciação de comportamentos agressivos ou
competitivos. Numa sociedade patriarcal, e compelidas pela necessidade de
sobrevivência na mesma, Bovenschen defende que as mulheres terão que
continuar a fazer uso deste último tipo de comportamento, resultando a obra
produzida do vasto conjunto de vivências experienciadas: “A produção artística
feminina ocorre através de um processo complicado que envolve conquista e
reclamação, apropriação e formulação, bem como esquecimento e subversão.”
(Bovenschen 1976, 134)4
Por último, em resposta à questão com que intitula o seu próprio artigo, a
autora relembra que a arte tem sido produzida essencialmente por homens,
consequentes responsáveis pela fixação dos seus padrões de avaliativos. Nesta
perspetival, considera urgente e fundamental que se reconheça o terrível efeito
causado pela deformação cultural e histórica na supramencionada subjetividade
feminina, pelo que se questiona: “Poderão as mulheres ‘ser apenas mulheres’,
reduzidas ao elemento Ser?” (Idem, 119)5
A sua conclusão é tendencialmente negativa, tendo em conta que os meios
de expressão artística não foram originalmente criados por mulheres, nem
sequer escolhidos por estas, o que dificulta a elaboração e desenvolvimento de
uma estética feminina. Tentar descobri-la, no sentido de identificar um tema
comum ou um olhar feminino no cinema, equivale a catalogar e a seccionar
todo um vasto conjunto de obras de arte que têm sido produzidas sobretudo ao
longo das últimas décadas. Buscar uma estética feminina é assim, no nosso
entender, um processo que ultrapassa a canonização de traços identitários
comuns, excludentes, estereotipados e socialmente rígidos. Buscar esta mesma
estética equivale a reconhecer a possibilidade de uma troca de experiências
(noção tão cara aos estudos sobre mulheres por englobar, em si, subjetividade,
sexualidade, corpo, educação e política), e a partilha de uma estrutura práticoinerte, essa sim, comum a todas as mulheres.
4
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5
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