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RESUMO

Durante uma boa parte da história, as mulheres foram submetidas à castração e dominação
masculina. Fatores que determinaram os signos, significantes e significados presentes na
sociedade e nas representações de gênero na mídia e em produções cinematográficas. Assim
sendo, o objetivo deste trabalho foi, inicialmente, observar a partir de um recorte histórico, as
representações e reverberações do empoderamento feminino no contexto social e midiático,
com ênfase em obras fílmicas e seriados. Após essa etapa, foi realizada a análise fotográfica
da película Enola Holmes, de 2020, uma adaptação do livro “The Case of the Missing
Marquess: An Enola Holmes Mystery” de Nancy Springer.

Palavras-chave: Empoderamento feminino; Protagonismo feminino; Fotografia;
Mulheres.

ABSTRACT

For a good part of history, women have been subjected to castration and male domination.
Factors that determined the signs, signifiers and meanings present in society and in gender
representations in the media and in cinematographic productions. Therefore, the objective of
this work was, initially, to observe, from a historical perspective, the representations and
reverberations of female empowerment in the social and media context, with an emphasis on
film and serial works. After this stage, the photographic analysis of the film Enola Holmes,
from 2020, an adaptation of the book “The Case of the Missing Marquess: An Enola Holmes
Mystery” by Nancy Springer, was carried out.

Keywords:Women's empowerment; Female protagonism; Photography; Women.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi adaptado à realidade caótica em que ainda nos encontramos. A

pandemia, que chegou ao Brasil em março de 2020 e impossibilitou que a ideia inicial, de

desenvolvimento de um produto - a criação de um fotolivro sobre a dimensão do sagrado

feminino - fosse colocada em prática. Perante a necessidade do isolamento social, foi

necessário reformular o trabalho de conclusão de curso, refazer o problema de pesquisa e

estabelecer novos objetivos. No entanto, a essência da atividade anterior não foi perdida, pelo

contrário, deu margem à possibilidade de análise fotográfica da representação do

protagonismo feminino na obra Enola Holmes.

Essa nova proposta de pesquisa foi pensada a partir da vinculação entre a disciplina

“Direção de Fotografia'', conduzida no Período Letivo Emergencial (2020.3) pelos

professores Evandro José Medeiros Laia e Adriano Medeiros da Rocha e a possibilidade de

imersão na representação da protagonista Enola Holmes com ênfase nos elementos visuais.

A pesquisa foi estruturada em três capítulos. No primeiro, resgatamos os estudos

sobre a mulher no campo da comunicação, a fim de compreender a partir de qual momento ela

começou a ser analisada no contexto comunicacional e sua representação na mídia.

A partir disso, um recorte temporal foi escolhido para observar algumas produções

cinematográficas com protagonismo feminino. As breves observações resultaram em uma

conclusão particular: a evolução na representação feminina dentro das obras, no entanto, os

números obtidos por Paula Alves de Almeida e Paloma Coelho (2015), indicam uma baixa

participação das mulheres em funções chave no contexto fílmico, o que repercute na

construção das produções, no público pretendido, nos roteiros, na escolha de personagens,

figurinos, cenário, enfim, em todo processo de criação e execução.

A análise vigorosa e a crítica assídua de Silvia Federici (2017) em “Calibã e a bruxa”

sobre a produção de uma das obras mais conhecidas de Karl Marx, “O Capital”, foi

norteadora para a compreensão de como o sistema capitalista foi um dos responsáveis pela

dominação do corpo da mulher e da sua força de trabalho. Além disso, a autora aborda como

os movimentos de caça às bruxas e a igreja católica contribuíram com a inferiorização das

mulheres em consonância com a supremacia masculina.

Outro autor primordial neste trabalho é o filósofo Bourdieu que a partir da sua obra “A

dominação masculina” aborda questões relevantes no que tange a hierarquização do homem,
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além dos fatores simbólicos, como o falo e os ritos culturais que são proeminentes no reforço

à supremacia.

Diante das observações, o empoderamento feminino foi estudado na obra escolhida

“Enola Holmes”, filme dirigido por Harry Bradbeer, produzido e apresentado pela plataforma

de filmes, séries e documentários, via streaming Netflix em 2020. A produção, inspirada no

livro “Enola Holmes: O caso do Marquês desaparecido”, escrito por Nancy Springer, remota o

ano de 1880 e acontece na Inglaterra. Enola Holmes (Millie Bobby Brown) tem uma infância

completamente diferente do que seria o “ideal”, especialmente por se passar em uma época

em que a maioria das mulheres não possuíam autonomia e estavam totalmente reféns da

submissão. Sua mãe, Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter) ensina práticas

majoritariamente masculinas para ela, sobretudo dentro do recorte temporal da narrativa,

como jogos de estratégia e atividades voltadas à defesa pessoal. Além disso, a menina tem

uma grande carga de leituras e é estimulada a decifrar códigos. Em um dado momento do

filme, Eudoria desaparece misteriosamente, deixando uma quantia em dinheiro e algumas

pistas para a filha. Vale ressaltar que um dos irmãos de Enola é o tão conhecido Sherlock

Holmes (Henry Cavill), no entanto, na película ele atua apenas como coadjuvante. Durante a

trama, Enola passa por diversas provas, a fim de encontrar a sua mãe e se livrar da submissão

imposta pelo irmão Mycroft Holmes (Sam Claflin), que quer a todo custo transformar a

menina em uma dama. Apesar de ser acompanhada acidentalmente por uma rapaz,

Tewkesbury (Louis Partridge), ela é a protagonista da própria história e leva consigo, quase

como um mantra, um lema sobre a solidão, conforme descreve o próprio nome ao contrário:

"Alone". No entanto, ao final da trama, Enola desconstrói essa idealização, fazendo um

vínculo da palavra à liberdade.
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2. NARRATIVAS FICCIONAIS SOBRE O FEMININO CONTEMPORÂNEO

Neste capítulo serão abordadas questões essenciais à análise: a perspectiva histórica da

mulher na comunicação e sua representação na mídia, a partir do artigo “Comunicação e

gênero no Brasil”, de Ana Carolina Escosteguy (2020). Posteriormente, será pautada a

concepção de Federici (2017) acerca da mulher no capitalismo, a desvalorização da sua mão

de obra em consonância com a utilização do seu corpo como fonte de renda. Passaremos

brevemente por Bourdieu (2012) que será necessário para a compreensão da dominação

masculina, como ela reverbera na sociedade e é cultuada culturalmente. E por fim, Pinkola

(1994) psicanalista junguiana, autora do livro “Mulheres que Correm com os Lobos” que

pontua na obra uma questão na esfera psicológica, a fim de ascender a busca da mulher por si,

mesmo inserida nesse contexto em que ela é moldada de forma conveniente.

Todas essas pautas são relevantes para traçar um ponto de partida para a breve

observação da representação da mulher em produções cinematográficas e determinar o que a

levou a ser apresentada como um objeto de consumo e prazer masculino.

2.1. O campo da Comunicação e os estudos sobre a mulher

Neste primeiro capítulo, será apresentado, a partir de uma perspectiva histórica,

quando a mulher começou a ser analisada dentro da comunicação e como ela era representada

na mídia a partir do estudo da doutora em ciências da comunicação, Ana Carolina Escosteguy

(2020). A autora faz uma inspeção sobre a mulher como objeto de estudo no campo da

comunicação e nas ciências sociais no contexto acadêmico, e a sua representação na mídia em

momentos pontuados por ela. Escosteguy apresenta alguns poucos vestígios da história na

Europa e aprofunda o mapeamento na América Latina.

Em sua pesquisa, ao recuperar os estudos sobre a mulher no campo da comunicação,

Escosteguy (2020) aponta lacunas no estado da arte sobre essa temática. Segundo a autora,

somente em 2001, foi publicado o livro "Tempos e Lugares de Gênero", de Cristina Bruschini

e Celi Pinto, inspirado no VIII Concurso de Dotações Para Pesquisas Sobre Mulheres e

Relações de Gênero, de 1998. A obra foi recebida pelas Ciências Sociais, até então resistente

à diversidade disciplinar. No entanto, segundo a autora, ainda assim é perceptível a ausência

da questão no âmbito da comunicação no momento citado.
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Uma outra trajetória que deixa clara a falta de interesse acerca das questões de gênero

que atravessam as mulheres no contexto comunicacional, segundo Escosteguy (2020), é a

formação do GT Comunicação e Mulher na Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares

da Comunicação (Intercom), em 1996, apenas 20 anos após a fundação da instituição, além

disso, o tema muda sucessivas vezes até se assentar como “Grupo de Pesquisa Estéticas

Políticas do Corpo e Gêneros dentro da divisão temática Comunicação, Espaços e Cidadania”

(ESCOSTEGUY, p.108), fundado em 2008.

Segundo Escosteguy (2020), o feminismo surge na transição dos anos 60 para os anos

70, inserido dentro dos movimentos contraculturais. Nesse momento da história, os dois

pilares que estavam à frente do conceito eram “a defesa da especificidade da condição da

mulher” e uma “profunda ligação com a luta contra ditadura militar”. Essas duas faces

causaram, no entanto, uma grande tensão entre “as lutas que davam ênfase à sexualidade, ao

corpo e ao prazer” e àquelas que priorizavam o combate de classes “e pela democracia”.

(ESCOSTEGUY, 2020, p.111). Nesse sentido, o movimento e as mulheres feministas

sofreram ataques de todas as vertentes ideológicas e políticas. A autora ressalta ainda que nos

anos de 1969 a 1976, as mulheres eram apresentadas com adjetivos pejorativos e

extremamente misóginos pelos jornais.

Por outro lado, Escosteguy sinaliza a importância da imprensa independente para

contra atacar a opressão e a violência direcionada ao movimento e às mulheres feministas. No

artigo são citados dois exemplos: “Brasil Mulher (1975-1980)” e “Nós, Mulheres

(1976-1978)”, que foram essenciais para uma maior consistência ideológica. A autora ressalta

que nesses jornais temas como saúde da mulher, discriminação racial e aborto já eram

abordados. Ela utiliza um estudo para acessar os assuntos dispostos e é perceptível que até

mesmo esses periódicos trazem a ambiguidade sobre uma movimentação contra ditadura e

assuntos que interessavam às feministas.

Diante da repercussão e a abordagem do assassinato de Ângela Diniz pela mídia em

dezembro de 1976, alguns movimentos aconteceram, como por exemplo, a campanha

feminista “Quem ama não mata”, como cita Escosteguy (2020), além de uma minissérie

homônima produzida pela rede Globo em 1982, com 20 capítulos inspisrada no feminicídio.

A emissora também foi responsável pela produção e disseminação de outras duas produções

emblemáticas, sendo elas a série Malu Mulher (1980) que era apresentada às 22h e contava a

história de uma mulher rumo à independência, após o desquite além de tratar de assuntos que

eram encarados como tabu. A outra produção “TV Mulher” foi ao ar de 1980 à 1986, na parte
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da manhã e também ressaltava questões polêmicas para a época. É importante salientar que,

“Coisa mais linda” (2019), a série produzida pela Netflix, dá continuidade às problemáticas de

Malu Mulher (ESCOSTEGUY, 2020).

Já em meados de 1979, Escosteguy explana que na transição do militarismo para a

democracia, as feministas buscavam reivindicar direitos por meio da aliança com grupos

maiores vinculados à igreja. As contestações passaram a contemplar a mulher no plano

institucional e nos direitos constitucionais de 1988. A autora também destaca que os estudos

feministas, baseados no modelo norte-americano e francês, ganharam força no final da década

de 70. As principais discussões estavam vinculadas à saúde, ao aborto e à violência. Além

disso, a vinculação entre gênero e classe norteava as questões de cunho teórico.

Sob a ótica de Escosteguy (2020), a preponderância da participação de mulheres

inseridas no contexto acadêmico e profissionais liberais no movimento feminista deu margem

a pesquisas mais seletivas, distante da cultura popular de massa. O que dificultou os estudos

acerca da relação entre o feminismo e a comunicação. No entanto, a discussão que vigorava

sobre a comunicação na época, nas capitais que abrigavam o maior polo acadêmico do país,

Rio de Janeiro e São Paulo, propunha uma crítica à indústria cultural pelos frankfurtianos,

especialmente no contexto de “autoritarismo político e dominação econômica, política e

cultural do imperialismo norte-americano” onde os meios de comunicação visavam beneficiar

o “capital industrial”(...), nesse sentido, “o tipo de pesquisa predominante nessa etapa, estava

fortemente interessada nas ideologias das mensagens e seus efeitos no público investigado”

(ESCOSTEGUY, 2020, p.115 - 116).

Ecléa Bosi foi pioneira na exploração do universo vivido pela mulher operária e no

significado que a cultura adquire em uma sociedade industrial” (ESCOSTEGUY, 2020,

p.113). Nesse sentido, ela também realizou uma pesquisa semelhante a de Sarques: “Cultura

de massa e cultura popular: Leituras de operárias” produzida no início dos anos 70.

Em 1981, a pesquisa “Mulher de papel” de Dulcília Buitoni (apud. Escosteguy, 2020),

traçou quase um século da imprensa feminina, entre 1880 a 1970, e analisou a representação

da mulher em jornais e revistas. A obra emblemática é marcada pela discrepância entre a

mulher que é divulgada pela mídia, imbuída de padrões e estereótipos e a mulher da realidade.

A questão colocada pela autora bem no início do estudo e que reforça a problemática é:

“Existe mulher de verdade nas revistas femininas?” (ESCOSTEGUY, 2020, p. 116 - 117) E

ela salienta a conclusão das indagações na segunda edição do estudo, publicado em 2009:

“faltavam mulheres de verdade nas páginas femininas" (ESCOSTEGUY, 2020, p.116).
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Nos anos 90, enquanto acontecia uma popularização do feminismo no Norte da

América, no Brasil a mídia se incumbia de exibir sua suposta derrota. Um exemplo que a

autora apresenta, é a capa do caderno Mais!, do jornal Folha de São Paulo, no dia 8 de março

de 1992, “O feminismo abre as pernas” que dava margem à queda de bandeiras e à ascensão

do neoliberalismo, ancorado às "liberdades individuais e combate às lutas sociais”

(ESCOSTEGUY, 2020, p.118).

Apesar da queda de muitos movimentos feministas articulados, algumas conquistas

aconteceram nos anos 90, com o aumento nas discussões sobre assuntos que atingiam

diretamente as mulheres no âmbito político e social. De acordo com a perspectiva de Schmidt,

abordada por Escosteguy (2020), o feminismo era “difuso”, partindo do princípio que muitas

mulheres lutavam por seus direitos sem necessariamente se ancorarem no movimento

feminista.

Uma outra série produzida e exibida pela Globo de 1998 a 1999, cujo nome era

“Mulher”, apresentava duas mulheres realizadas profissionalmente, em um cargo

majoritariamente masculino: a medicina. No entanto, segundo Escosteguy (2020), o intuito da

série era apresentar a liberdade e a luta individual e não necessariamente feminina. De acordo

com a autora, isso fica muito claro na culpa e nos sacrifícios feitos em prol dessa

emancipação.

Em 1990, o feminismo tido como branco, intelectualizado e heterossexual foi

contestado, enquanto nos Estados Unidos a teoria queer ganhava espaço diante dos

questionamentos acerca da heteronormatividade e dos binarismos. A teoria só entra em pauta

no Brasil no final da década, a partir de disciplinas das Ciências Sociais. Escosteguy (2020)

relata que a década de 1990 e a virada do século são marcadas pelo suposto fim do

movimento feminista. No entanto, no final da primeira década de 2000, o pós feminismo

contemporâneo emerge de ideologias dissipadas por fatores econômicos, políticos e culturais.

A recusa do universalismo e a adoção de um arsenal teórico em favor de uma
“política da diferença” escancarou complexos desafios para a prática política e
cindiu o feminismo contemporâneo “entre as defensoras da identidade e as
partidárias da(s) diferença(s)” (Richard, 2002, p. 157). Um dilema, em processo,
para a prática política feminista contemporânea. Também, fragmentada devido às
três dimensões – econômica, política e cultural – abarcadas por suas distintas pautas
(ESCOSTEGUY, 2020, p. 123).

Sob a perspectiva da autora, o “terceiro impulso” da vinculação entre o feminismo e a

comunicação, acontece a partir das críticas acerca do “pós-feminismo”, da virada do século

até o ano de 2015. Em sua pesquisa, Escosteguy (2020) apresenta duas autoras, Lourdes Silva
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e Valquíria John que apontam o estudo da pauta feminista no período de 2000 a 2009. Dois

pontos importantes, apresentados pelas autoras citadas por Escosteguy (2020), é que, apesar

do binarismo permanecer vigente, a telenovela dá margem à questão da homossexualidade

feminina, além disso, a discussão sobre a sexualidade feminina é tratada com mais

profundidade e consistência que nos períodos anteriores.

Escosteguy (2020) também coloca em pauta a questão que atravessa gênero e

jornalismo, a partir das pesquisas realizadas por Monica Martinez, Cláudia Lago e Mara Lago

(2016) que apresenta uma escassa variedade de trabalhos com o tema na primeira década de

2000. Um desses trabalhos, escrito por Márcia Veiga, “Masculino, o gênero do jornalismo: um

estudo sobre os modos de produção das notícias”, de 2010, é o marco definidor para a

continuidade das pesquisas sobre as questões de gênero no jornalismo. Uma outra percepção

abordada pela doutora é a de Angela McRobbie (2006) do termo “pós feminismo”, construído

pela mídia e como ele “efetiva o apagamento do feminismo” (ESCOSTEGUY, 2020).

A autora delimita uma linha tênue entre o neoconservadorismo e um “caráter mais

liberador” no que tange os textos publicitários, filmes, anúncios de TV e etc. Essa

problemática afeta o movimento feminista, dando margem a ideia de lutas e conquistas

individuais por liberdade. De acordo com Escosteguy (2020), um estudo sobre a série “Sex

and City” evidencia ainda mais essa percepção sobre a individualidade feminina e a sua

liberdade de escolha.

Duas pesquisadoras citadas no estudo, Lígia Lana e Tatiane Leal , apresentam teorias

expressivas sobre a representação da mulher na mídia no “pós-feminismo”. Tatiane Leal

(apud Escosteguy, 2020), nos leva a refletir como a construção dessa “nova mulher”,

empoderada e independente, nos remete à uma jornada individual e não necessariamente a

uma luta coletiva.

Essas análises estão centradas em identificar a mídia como um local de produção e
de construção da subjetividade feminina relacionada diretamente com ideais
tradicionais de feminilidade e a construção de um modelo identitário de uma “nova
mulher”, geralmente bem-sucedida e poderosa (ESCOSTEGUY, 2020, p.127).

A partir de um contexto voltado à ideologia neoliberal, a “mulher poderosa”, como

apresenta Escosteguy (2020), se ancora em uma “transformação individual”, deixando para

trás a concepção de uma “ação política”. Nesse sentido, a autora apresenta um conceito de

“feminismo global” que vai abranger essa dinâmica no norte e sul da América. Os estudos

sobre a interseção de gênero, classe e raça imbuídos à comunicação, nos primeiros 15 anos do

século XXI, são escassos e se dão de forma gradativa. Além disso, Escosteguy observa que a



15

vinculação entre gênero e raça e os estudos dessas interseccionalidade dentro da comunicação

só ganham força em 2018.

O quarto impulso que ganha força em 2015 é apresentado pela autora e consagrado

pela mídia como “primavera das mulheres”, para além, o ano foi marcado por expressivas

discussões relacionadas ao gênero e à comunidade LGBTQI+. Ademais, ela ressalta a

utilização das redes para a potencialização do “movimento de mulheres negras e jovens”

(ESCOSTEGUY, 2020).

Além disso, Escosteguy aborda a ótica da pesquisadora Fernanda Coruja, no qual é

possível observar que, de 2010 à 2015, as pesquisas vinculando comunicação ao feminismo

ainda são limitadas à mídia tradicional, já que “a internet ainda configurava um objeto

minoritário” levando em consideração que o “atravessamento dos feminismos é privilegiado”

(ESCOSTEGUY, 2020, p.131). No entanto, a autora destaca que, ainda na segunda década do

século XXI, é expressiva a abrangência da discussão sobre o feminismo entre mulheres de

vários estratos sociais, graças ao avanço das tecnologias. Ela aponta as duas vertentes dos

meios de comunicação no feminismo e como foi dada sua utilização de forma política pelo

movimento. Por um lado, esses meios são observados como um local de criação simbólica de

estereótipos acerca do gênero e por outro, uma ferramenta de transformação e discussão.

É importante salientar, sob a perspectiva de Escosteguy (2020), que embora a internet

seja um espaço plural e que tenha contribuído de forma significativa na disseminação do

feminismo e discussões acerca das questões de gênero, a promoção de uma luta antifeminista

nas redes também repercute de forma assídua, trazendo à tona ativistas de extrema direita com

um discurso ideológico tradicional e religioso.

Toda essa linha cronológica vai nortear o ponto de partida do mapeamento das obras,

que foram produzidas de 2017 a 2020, momento em que a contestação das mulheres por

reconhecimento, direitos e a reivindicação dos seus corpos passa a ser reproduzido de forma

mais latente no contexto cinematográfico, a partir da representação do ser mulher.

Ao observar as produções ficcionais contemporâneas (em filmes e séries, por

exemplo), é possível perceber certa recorrência nas personagens protagonistas: a busca

obstinada de si, o desejo pela vitória e a concretização dos próprios ideais, além da

manifestação da própria essência ainda que ela não esteja dentro dos padrões impostos

socialmente.
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2.2. O empoderamento feminino como narrativa contemporânea

Para compreendermos melhor como o capitalismo é um reflexo de uma cultura

misógina e patriarcal, vamos pontuar observações importantes pautadas pela filósofa Silvia

Federici (2017), no livro “Calibã e a bruxa”. A análise visa salientar como o sistema em

evidência promove a ascensão dos homens, a dominação do corpo e da força de trabalho

feminina, e a partir desses pontos observar como a mulher se tornou um objeto de consumo

nas produções cinematográficas.

Federici (2017) tem como objeto de análise a obra “O Capital”, de Karl Marx, a qual

ela critica de forma assídua, a fim de refletir e desconstruir suas teorias no contexto feminino.

A autora introduz essa análise, a partir do “Tomo 1” da obra, no qual, de acordo com ela,

Marx discorre sobre “A acumulação primitiva”, que visa compreender sob quais vieses

políticos estão ancoradas “as relações capitalistas” (FEDERICI, 2017, p.27). A autora, no

entanto, explica que Marx aborda essas questões visando homens como os protagonistas, por

outro lado, ela destaca fenômenos sobre os quais Marx não aborda e que são sustentados por

mulheres.

Entre esses fenômenos estão: i) o desenvolvimento de uma nova divisão sexual do
trabalho; ii) a construção de uma nova ordem patriarcal, baseada na exclusão das
mulheres do trabalho assalariado e em sua subordinação aos homens; iii) a
mecanização do corpo proletário e sua transformação, no caso das mulheres, em uma
máquina de produção de novos trabalhadores (FEDERICI, 2017, p. 26).

Além disso, no centro dessas observações, Federici (2017) coloca a caça às bruxas e

como ela contribuiu com a ascensão do capitalismo. A autora faz uma observação pertinente

com a evolução do sistema a partir do movimento que torturou e matou mulheres, colocando

em questão uma divisão de gênero e a opressão do patriarcalismo, que não era consoante com

a liberdade reprodutiva feminina.

Nesse contexto, a divisão de gênero e o não reconhecimento da força de trabalho

feminina são explicadas como um fator biológico, que determina a "feminilidade" e todos os

adjetivos que ela carrega, como a fragilidade, por exemplo, inata às mulheres. Desse modo,

Federici (2017) propõe que é essencial considerar uma divisão de classes.

Além dessa questão, Federici (2017) coloca às claras a discussão sobre dominação

masculina do corpo proposta pelas feministas em 1970, que antecede Michel Foucault,

partindo da prerrogativa da inferioridade das mulheres, por fatores biológicos e como isso se

consolidou com uma hierarquização masculina, tanto nas posições sociais, como dentro das
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relações. Ademais como esse processo de inferiorização resultou na exploração da

mão-de-obra feminina, predominantemente em um contexto doméstico, o poder do homem e

do Estado sobre sua reprodução, os maus-tratos e o estupro.

Nessa linha, Calibã e a bruxa mostra que, na sociedade capitalista, o corpo é para as
mulheres o que a fábrica é para os homens trabalhadores assalariados: o principal
terreno de sua exploração e resistência, na mesma medida em que o corpo feminino
foi apropriado pelo Estado e pelos homens, forçado a funcionar como um meio para
a reprodução e a acumulação de trabalho (FEDERICI, 2017, p. 34)

Buscando alternativas que libertasse seus corpos da politização sexual do clero,

movimentos considerados hereges, como por exemplo o dos americanos e a Irmandade do

Espírito Livre, foram criados com o intuito de pregar a liberdade e a ideia de que “Deus está

em todos nós” (FEDERICI, 2017, p.82). Enquanto dentro do catolicismo, as mulheres eram

inferiorizadas e excluídas, dentro desses grupos elas eram igualmente consideradas e

possuíam os mesmos direitos dos homens. Segundo a autora, haviam movimentos

independentes compostos integralmente por mulheres, um deles denominado “beguinas”,

formado por “mulheres laicas de classes médias urbanas que viviam juntas (especialmente na

Alemanha e em Flandres) e mantinham seu trabalho fora do controle masculino e sem

subordinação ao controle monástico.” (MCDONNELL apud FEDERICI, 1989,  2017, p.83)

As mulheres foram as principais protagonistas dos movimentos heréticos e também as

que mais sofreram com a perseguição da Igreja Católica que resultou muitas vezes na tortura e

no assassinato, como salienta Federici.

No século XI, foram mais uma vez as mulheres que deram vida aos movimentos
hereges na França e na Itália. Nessa ocasião, as hereges provinham dos setores mais
pobres dos servos e constituíram um verdadeiro movimento de mulheres que se
desenvolveu dentro do marco dos diferentes grupos hereges (Koch, 1983, pp.
246-7). As hereges também estão presentes nas crônicas da Inquisição; sabemos que
algumas delas foram queimadas na fogueira, outras foram “emparedadas” para o
resto de suas vidas. (FEDERICI, 2017, p. 84)

Federici aponta que na Alta Idade Média a Igreja reconhecia o aborto como uma

indulgência, digna de perdão, no entanto, após a devastação demográfica causada pela Peste

Negra que dizimou pelo menos um terço da população europeia (ZIEGLER apud. FEDERICI,

1969, p.85), o ato passou a ser considerado uma ameaça para economia e para a sociedade,

por esse motivo, passou a ser condenado de forma mais rigorosa.

Segundo a autora, durante a colonização americana, 95% da população originária, ou

seja, 75 milhões de pessoas, morreram na América do Sul, o que William, autor citado por

ela, chama de “Holocausto”, o qual o clero justificou como sendo as consequências do

comportamento “bestial” indígena (FEDERICI, 2017, p.167). Federici relata ainda que a
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Europa Ocidental também teve uma perda populacional expressiva. Todas essas mortes

resultaram em uma grande crise econômica.

Um dos fatores que acometeram a significativa diminuição demográfica nos séculos

XVI e XVII foi a varíola, que dizimou muitas vidas, além da “baixa taxa de natalidade e a

relutância dos pobres em se reproduzir” (FEDERICI, 2017, p.168), a autora conta que “o

ápice da crise demográfica e econômica foram as décadas de 1620 e 1630” (FEDERICI, 2017,

p. 168-169). A autora coloca em xeque uma questão pertinente que vai contra a teoria de

Foucault acerca da vigilância do Estado sobre a reprodução e o crescimento da população.

O que coloco em discussão é que tenha sido a crise populacional dos séculos XVI e
XVII, e não a fome na Europa, durante o século XVIII (tal como defendido por
Foucault), que transformou a reprodução e o crescimento populacional em assuntos
de Estado e objetos principais do discurso intelectual. (FEDERICI, 2017, p.169)

Além disso, Federici (2017) coloca a crise como principal motivação para a

intensificação da caça às bruxas e o controle do Estado sobre as mulheres, especialmente no

que tangia a reprodução.

No século XVI, após a instauração de uma política mercantilista, as principais vítimas

do Estado, além das pessoas escravizadas trazidas da África, foram as mulheres, que mais

uma vez se tornaram um objeto estatal reprodutor. Além de sujeitas à leis mais rígidas sobre a

contracepção e ao aborto, algumas parteiras foram acusadas de entregar ao demônio a alma de

crianças mortas durante o parto. O que levou à promoção de uma medicina masculina como

sendo mais segura. A autora ainda explicita a pena de morte aplicada a mulheres que eram

acusadas de infanticídio, sendo o afogamento a primeira punição direcionada às mães

condenadas e posteriormente a decapitação. Ela apresenta um estudo que demonstra como as

mulheres acusadas por essa prática eram mais perseguidas e julgadas que as consideradas

bruxas (FEDERICI, 2017, p.174).

Outro autor que possui uma grande carga teórica acerca da supremacia do homem é

Bourdieu. Em seu livro “A dominação masculina”, cuja primeira publicação data o ano de

1998, ele sugere que não é a diferença biológica visível entre os corpos que determinam a

dominação do falo, mas a visão androcêntrica1 instaurada, que utiliza dessas distinções

alçando sentidos e significados sobre os símbolos, para enaltecer ou inferiorizar socialmente

os portadores de determinados gêneros.

1 Relativo ao androcentrismo, à tendência para assumir o masculino como único modelo de representação
coletiva, sendo os comportamentos, pensamentos ou experiências, associados ao sexo masculinos, os que devem
ser tidos como padrão.
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Longe de as necessidades da reprodução biológica determinarem a organização
simbólica da divisão social do trabalho e, progressivamente, de toda a ordem natural
e social, é uma construção arbitrária do biológico, e particularmente do corpo,
masculino e feminino, de seus usos e de suas funções, sobretudo na reprodução
biológica, que dá um fundamento aparentemente natural à visão androcêntrica da
divisão de trabalho sexual e da divisão sexual do trabalho e, a partir daí, de todo o
cosmos. A força particular da sociodicéia masculina lhe vem do fato de ela acumular
e condensar duas operações: ela legitima uma relação de dominação inscrevendo-a
em uma natureza biológica que é, por sua vez, ela própria uma construção social
naturalizada. (BOURDIEU, 2012, p.33)

Bourdieu (2012) esclarece que não são apenas os significados e sentidos instituídos

sobre as diferenças biológicas entre homens e mulheres que determinam a dominação

masculina, mas uma “transformação profunda e duradoura dos corpos (e dos cérebros)”

(BOURDIEU, 2012, p.33), que delimitam comportamentos, principalmente no âmbito sexual,

sobre determinados indivíduos.

O autor observa como esses critérios determinantes para a dominação masculina

repercutem, não apenas de forma explícita mas implicitamente, para além das normas sexuais

e coibição dos corpos, nos mais diversos setores e posições sociais.

Inscrita nas coisas, a ordem masculina se inscreve também nos corpos através de
injunções tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do trabalho ou dos rituais
coletivos ou privados (basta lembrarmos, por exemplo, as condutas de
marginalização impostas às mulheres com sua exclusão dos lugares masculinos).
(BOURDIEU, 2012,  p. 34)

Uma outra questão primordial apontada por Bourdieu (2012) são os ritos realizados

em algumas culturas, que reforçam simbolicamente as diferenciações de gênero e uma

superiorização do sexo masculino em detrimento do feminino.

Ou, como no caso da circuncisão, rito por excelência de instituição da
masculinidade, entre aqueles cuja virilidade ele consagra ao prepará-los
simbolicamente para exercê-la, e aquelas que não estão em condições de ter tal
iniciação, e que não podem deixar de se sentir privadas daquilo que a ocasião e o
suporte do ritual de confirmação da virilidade representam. (BOURDIEU, 2012, p.
35)

O feminino é radicalmente separado do masculino não apenas nesses ritos, mas em

vários modos de comportamentos impostos e imposições feitas sobre esses corpos, simbólica,

ética e culturalmente, determinado a partir de uma postura, de indumentárias, do estilo do

cabelo. Levando homens à uma virilidade descabida e mulheres a uma submissão desmedida.

Essa espécie de confinamento simbólico é praticamente assegurado por suas roupas
(o que é algo mais evidente ainda em épocas mais antigas) e tem por efeito não só
dissimular o corpo, chamá-lo continuamente à ordem (tendo a saia uma função
semelhante à sotaina dos padres) sem precisar de nada para prescrever ou proibir
explicitamente ("minha mãe nunca me disse para não ficar de pernas abertas"): ora
com algo que limita de certo modo os movimentos, como os saltos altos ou a bolsa
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que ocupa permanentemente as mãos, e sobretudo a saia que impede ou desencoraja
alguns tipos de atividades (a corrida, algumas formas de se sentar etc); ora só as
permitindo à custa de precauções constantes, como no caso das jovens que puxam
seguidamente para baixo uma saia demasiado curta, ou se esforçam por cobrir com o
antebraço uma blusa excessivamente decotada, ou têm que fazer verdadeiras
acrobacias para apanhar no chão um objeto mantendo as pernas fechadas.
(BOURDIEU, 2012, p.39-40)

Um ponto norteador que conduziu a realização deste trabalho está ligado as facetas do

inconsciente feminino, dentre elas a intuição, característica bastante citada e observada nas

personagens, que também é pautada nos estudos de Bourdieu (2012), como sendo uma

qualidade das pessoas dominadas, preponderantemente das mulheres, que além de lidarem

com as questões de gênero, convivem com os impasses colocados diante da raça e da posição

social.

Muitas pesquisas puseram em evidência a perspicácia peculiar dos dominados,
sobretudo das mulheres (e muito especialmente das mulheres dupla ou triplicemente
dominadas, como as donas de casa negras, de que fala Judith Rollins em Between
Women): mais sensíveis aos sinais não verbais (sobretudo à inflexão) que os
homens, as mulheres sabem identificar melhor uma emoção não representada
verbalmente e decifrar o que está implícito em um diálogo. (BOURDIEU, 2012,
p.42)

Uma observação bastante pertinente pontuada por Bourdieu é como o

descontentamento feminino e a tentativa de subverter a dominação, a partir da “magia, da

astúcia, da mentira ou da passividade” (BOURDIEU, 2012, p.43), são voltadas contra elas e

vistas como práticas maléficas, reforçando ainda mais uma imagem diabólica da mulher.

Sob uma ótica psicanalítica, de acordo com a psicanalista junguiana Clarissa Pinkola

Estés (1994), no livro “Mulheres que correm com os lobos”, a mulher Selvagem habita o

subconsciente de todas as mulheres e é dotada de intuição, criatividade, força, determinação,

instinto protetor, sabedoria e fé. Todas essas características, muito temidas por aqueles que

dependem da submissão para exercerem um papel de superioridade, são subvertidas para

voracidade e agressividade. É interessante perceber como isso se aplica nas obras assistidas.

A “Mulher Selvagem” é anulada - jamais morta - diante dos vários julgamentos e

questionamentos acerca do seu gênero, desta forma, se torna completamente vulnerável e

dependente emocional. O homem, por sua vez, se aproveita disso e aparece como detentor de

toda força.

Para estabelecer previamente um paralelo entre o livro e as personagens

posteriormente observadas nas obras, inclusive a própria Enola Holmes, é interessante

ressaltar a abordagem de Clarissa que utiliza a história do patinho feio para fazer uma

analogia arquetípica às mulheres em sua busca pela própria identidade. Entretanto, a ideia



21

principal do comparativo é ressaltar a presença da mulher selvagem em todas as mulheres, e

sua perseverança nessa busca constante.

A principal característica da natureza selvagem é a persistência. A perseverança.
Isso não é algo que se faça. É algo que se é, em termos naturais e inatos. Quando não
temos condições de vicejar, seguimos adiante até podermos voltar a vicejar. Seja o
isolamento originado do afastamento da vida criativa, seja uma cultura ou uma
religião que nos rejeitou, seja um exílio da família, uma banimento de um grupo,
seja a imposição de sanções a nossos movimentos, pensamentos e sentimentos, a
vida selvagem profunda continua, e nós persistimos. A natureza selvagem não é
natural de nenhum grupo étnico específico. Ela é a natureza essencial das mulheres
do Daomé, dos Camarões e da Nova Guiné. (...) Todas as mulheres têm isso em
comum: A mulher selvagem, a alma selvagem. Todas elas continuam a tatear em
busca do Selvagem e segui-lo. (PINKOLA, 1994, p.219)
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3. A MULHER NO CONTEXTO SOCIAL E CINEMATOGRÁFICO: SUAS

REVERBERAÇÕES E REPRESENTAÇÕES

Neste capítulo faremos uma ponte entre a representação feminina nas produções

cinematográficas, baseada num padrão de cinema hollywoodiano, e como as contestações

feministas impulsionaram as reverberações do papel da mulher tanto na sociedade, como nas

obras e vice-versa.

O primeiro estudo mencionado discorre sobre a representação objetificada e passiva da

mulher em obras fílmicas e como essa questão está diretamente ligada à dominação e ao olhar

masculino que predomina na produção, na narrativa e até mesmo no comando dos grandes

estúdios. Outrossim, o público masculino e a prerrogativa que os filmes onde a submissão

feminina está explícita vendem mais.

O conceito de representação, segundo Hall (2016), é necessário para a compreensão da

construção do papel dos gêneros culturalmente, a partir dos signos e seus significados. Para

além, 22 obras com o protagonismo feminino, produzidas entre 2017 e 2020, posterior ao

estudo de Almeida e Coelho (2015), foram assistidas e brevemente observados, a fim de

abordar uma transformação nas representações femininas, que passa de um objeto de prazer

sexual masculino à protagonista empoderada.

É importante salientar que independentemente do recorte temporal, as obras abordam

mulheres muito independentes, mas que lidam diariamente com o machismo, em algumas

vezes, bem explícito, reproduzidos por agressões físicas e verbais, em outras de forma mais

implícita, por julgamentos e a descredibilização da capacidade da mulher em lidar com

questões complexas.

3.1. Representações da mulher no cinema hegemônico entre 2017 e 2020

Segundo as autoras Almeida e Coelho (2015), no artigo “Discursos, performatividades

e padrões visuais no cinema: reflexões sobre as representações de gênero, o mercado

cinematográfico e o cinema de mulheres", o cinema é um instrumento potencial para

apresentar uma nova e diferente ideia sobre o gênero. Considerando a “tecnologia sexual” de

Foucault, elas pontuam como as “tecnologia do gênero”, das quais “o cinema faz parte”, são

ferramentas de construção de percepções e interpretações subjetivas por parte dos
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espectadores e como elas são capazes de “(re)significar” e “(re)elaborar” (DE ALMEIDA,

COELHO, 2015, p.161) novos sentidos através das representações.

Outra proposta apontada é a de que a sétima arte seria responsável por “uma espécie

de educação visual” (DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.161) em relação ao gênero, nesse

sentido, toda a composição de uma obra inicia "concepções sobre o desejo e a sexualidade'',

considerando que o cinema concebe e é concebido pelo gênero.

Tendo em vista o gênero como um conceito performativo, Almeida e Coelho (2015),

declaram uma dupla performatividade dentro da narrativa cinematográfica, capaz de reforçar

lugares e discursos, a partir da reprodução de representações construídas socialmente. Diante

desta perspectiva, é importante analisarmos como as películas têm o poder de legitimar ou

desconstruir estruturas simbólicas.

Para compreender melhor o conceito de performatividade e como ele atua nos

indivíduos, as autoras nos convidam a observar a tese da filósofa Judith Butler acerca do

gênero, a forma como ele é proposto a partir da instituição de normas e suas desconstruções,

além de anteceder a pessoa, que por sua vez, é inserida nesse calabouço invisível.

As autoras explanam como o cinema hollywoodiano reforça as construções sociais no

que concerne ao gênero a partir da representação de masculinidade e feminilidade

estereotipadas.

Se os papéis de gênero são socialmente definidos e, como Judith Butler diz, nós os
desempenhamos antes de nos darmos conta, no cinema esses papéis são
exacerbados. Ou seja, se socialmente “performamos” características de feminino e
masculino, no cinema esses estereótipos são intensificados. O cinema clássico
narrativo (o cinema de Hollywood – hegemônico em todo o mundo) constrói suas
personagens baseadas em rótulos e estereótipos, ou seja, em características
padronizadas esperadas de cada grupo social: masculinidades e feminilidades,
características e padrões de comportamento para os mocinhos, os bandidos, os heróis
que, muitas vezes, atores e atrizes já possuem, mas que são especialmente
“exagerados” pelas lentes do cinema. (DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p. 162)

As autoras pontuam um padrão de comportamento, performatividade e beleza

estabelecidas nas películas hegemônicas e como elas assentam uma relação entre a ficção e a

realidade. Os atores e atrizes compõem não somente uma narrativa simbólica, mas a

representação de um ideal, ao qual podemos vincular também a dominação o conceito de

androcentrismo. Dessa forma, todas as posições instituídas repercutem diretamente no meio

social, intensificando ainda mais os estereótipos e contribuindo na legitimação dos estigmas.

O cinema clássico narrativo reproduziu representações do patriarcado, das relações
familiares, da sexualidade, criou o star system e o sexy symbol e projetou a
“objetificação” da mulher. O star system, por sua vez, determinou os padrões de
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beleza seguidos até hoje pela TV, publicidade e mídia em geral. O cinema
padronizou personagens como o “herói”, o “bandido” e a “mocinha”, e criou rótulos
para pessoas e comportamentos, de acordo com os costumes de cada época em que
foi produzido. (DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.163)

A partir da ótica de Laura Mulvey (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.163), as

autoras apresentam uma construção hegemônica das narrativas no cinema clássico, a partir de

uma lógica masculina dominante, em que a mulher é apresentada como um objeto sexual

passivo “na qual o homem projetaria suas fantasias e obsessões, colocando-a em uma posição

de portadora e não produtora de significado”. (DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.163)

O desenvolvimento do cinema como indústria está nitidamente ligado à beleza da
estrela feminina. Começou-se a utilizar a luz difusa e lentes desenvolvidas
especialmente para as atrizes e surge o close up, que estagnava o movimento do
filme desenvolvido pela montagem a fim de enfatizar a imagem da estrela como
espetáculo à parte. A fascinação que a estrela exercia confundia-se com a própria
fascinação do cinema. Ela era a marca do potencial sedutor do cinema e, por
consequência, do espetáculo da mercadoria (MULVEY apud DE ALMEIDA,
COELHO, 2015, p.163).

Muitas produções nacionais se nortearam a partir do modelo hollywoodiano e, de

acordo com Almeida e Coelho, a mulher, assim como as películas audiovisuais, se tornaram

não apenas um símbolo sexual, mas um produto comercializado implicitamente dentro desse

mercado. Mais uma vez, as autoras reforçam esse padrão “em seu universo diegético e

extradiegético” (DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.163), onde o produto é concebido por

homens e feito para eles, tanto por um viés representativo, como por um meio de consumo.

Nesse sentido, a partir da perspectiva de Mulvey, exposta pelas autoras, as mulheres

não participavam de forma ativa da narrativa, mas como um objeto sexual que compunha o

espetáculo da trama, presente apenas com o objetivo de satisfazer o homem, sendo ele

personagem ou espectador.

Mulvey (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015) observa o cinema por uma ótica

psicanalítica a partir de dois pilares primordiais: a escopofilia, que é definida como o prazer

sexual de observar alguém ou ser observado, e o narcisismo, que neste caso se ancora em uma

espécie de sentimento de representação. Ambas as definições estão embasadas em uma lógica

patriarcal, na qual o foco da trama está direcionado ao homem, sua imagem e os seus desejos.

Numa sociedade dominada pelo homem, é o prazer visual masculino que se procura
satisfazer, oferecendo ao espectador o reconhecimento no protagonista masculino e o
prazer em observar a mulher como objeto duplamente erótico: para os personagens
masculinos do filme e para o espectador. (ALVES, COELHO, 2015, p.164)
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Mulvey (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.164) propõe uma abordagem

cinematográfica alternativa que destoa da linguagem padrão, que “teria como função a

destruição do prazer visual, a negação do controle do olhar masculino a favor da elaboração

de uma nova linguagem do desejo”. A autora questiona ainda uma desconstrução do “caráter

ilusionista”, visto que “as estratégias do dispositivo cinematográfico tendem a ocultar o seu

caráter discursivo e a se oferecerem ao espectador como uma realidade sem mediação” (apud

DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.164).

Duas diferentes linguagens cinematográficas são apontadas pelas autoras, a partir de

Ismail Xavier: a “transparência”, que possui um caráter mais ilusório, próximo da realidade,

aproximando a trama do espectador a partir de uma ocultação dos “aspectos de sua

montagem”, enquanto a “opacidade” é definida por uma obra que evidencia elementos que

compõem a narrativa e distancia quem está assistindo a trama.

A partir da perspectiva de Mulvey, as autoras apresentam uma problemática acerca da

“transparência” convencionalmente utilizada, considerando que tornar a trama tão próxima da

realidade legitima e naturaliza a objetificação da mulher, ademais, a autora expõe uma ótica

ainda mais radical que prevê o fim do recurso narrativo para que essa imagem deixasse de ser

disseminada.

Lauretis (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.165) também desconstrói essa

exposição feminina no cinema através da concepção de Barthes sobre a “civilização da

imagem”, apontando uma necessidade de mudança em relação às representações,

especialmente no que tange as personagens, partindo da premissa de que elas estão vazias,

apesar de carregarem uma grande carga simbólica erótica e objetificada, voltada à satisfação

masculina.

Lauretis (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.165), propõe ainda uma discussão

acerca da representação da mulher no contexto cinematográfico como sujeito e não apenas um

objeto de contemplação. Ela salienta como a própria lógica social que determina a dicotomia

homem-mulher e superioriza a figura masculina diante da feminina ditam também como as

narrativas se apresentam.

Contrapondo a ótica de Mulvey, Lauretis (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015,

p.166) não acredita que a resolução do problema da representação feminina no cinema seja

uma erradicação da “transparência” ou mesmo do “prazer visual”, mas uma ressignificação

deste último tópico e a apresentação de uma concepção da mulher como sujeito social e não

como objeto. A autora enxerga essa possibilidade através da “autodisciplina” e do
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“conhecimento gerado a partir da prática do feminismo e do filme'' (LAURETIS apud DE

ALMEIDA, COELHO, 2015, p.166).

A proposta de Lauretis para o que ela chama de “cinema de mulheres” é criar outras
formas de visão capazes de gerar a identificação com as espectadoras, que não se
reconheceriam nas imagens retratadas pelo cinema clássico. Uma nova linguagem
do desejo que desloque a figura da mulher como objeto para tomá-la como sujeito da
ação. Além disso, criticando mais uma vez a ideia de Mulvey, Lauretis não defende
a negação do ilusionismo do cinema, já que ele lhe é inerente. Todo filme, por mais
“realista” que se pretenda ser, não conseguiria se desvencilhar de seu caráter
ilusório, pelo fato de nenhuma produção cinematográfica ser capaz de apreender o
real. (ALVES, COELHO, 2015, p. 166)

O “cinema das mulheres”, como propõe Lauretis (apud DE ALMEIDA, COELHO,

2015, p.166) desconstrói uma lógica convencional hollywoodiana, no entanto utiliza de seus

recursos para evidenciar “uma nova configuração da linguagem cinematográfica” que no

caso, “se daria pela libertação dos desejos e das fantasias femininas, o que só seria possível

pela via do entretenimento (LAURETIS apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.166).” De

toda forma, a autora explica que esse caminho é alternativo e rompe com o mainstream.

Lauretis (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.166) observa que essa nova

possibilidade de produção cinematográfica não teria como objetivo eliminar as diferenças,

pelo contrário, apresentar as distinções, livres de um padrão ideal. Segundo ela, “o que

caracterizaria o cinema feminista seria o fato de ele ser direcionado ao público feminino,

independentemente do seu gênero. Não bastaria, portanto, que ele fosse feito por mulheres,

teria que ser construído para as mulheres” (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.166).

Outro ponto colocado por Lauretis (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.167) é,

para além das representações, uma possibilidade de incorporar nessas atrizes características

raciais e estéticas e inseri-las em realidades sociais e culturais, dando as mulheres a

capacidade de se enxergarem dentro daquele contexto.

De acordo com Lauretis (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015 p.167), a distinção

entre homens e mulheres não é biológica, mas “semiótica, produto da construção de

significados”. Nesse sentido, “superar a ideia de diferença sexual, assim, seria, tanto no

cinema, quanto na linguagem e na cultura, negar-se a tomá-la ou aceitá-la como verdadeira”

(LAURETIS apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.167).

Almeida e Coelho pontuam como não apenas o cinema ou a mídia repercutem na

realidade social, as construções simbólicas sociais também refletem nesses meios. Diante

disso, com a eclosão feminista em 1970, é perceptível como a representação das mulheres nas

obras, especialmente a partir da direção delas, se tranformaram.
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Nas últimas décadas do século XX, como observa Higonnet (apud DE ALMEIDA,

COELHO, 2015, p.167), com um incômodo gerado diante da apresentação feminina como

objeto de apreciação e desejo sexual pelos meios de comunicação, muitas artistas utilizaram

diferentes formas e linguagens para se afirmarem, por outro lado, “era difícil repensar uma

história da imagem escapando dos conceitos tradicionais e fazer produções visuais sem seguir

esses conceitos.” (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.167)

As mulheres utilizaram a diversidade para resolver os problemas de representar-se a
si mesmas, apropriando-se da imagem clássica e modificando seu sentido de forma
irreverente e/ou crítica, realizando uma produção artística com novas linguagens,
formas de expressão e formatos inovadores. (DE ALMEIDA, COELHO, 2015,
p.167)

Apesar de uma percepção positiva sobre o empoderamento feminino nas obras

cinematográficas analisadas, de acordo com estudos realizados pelas autoras Almeida e

Coelho, o número de mulheres presentes nas produções fílmicas e seriados ainda é

expressivamente baixo. A partir de um levantamento dos 250 filmes estadunidenses com a

maior bilheteria de 2006, apenas 15% das pessoas que compunham “funções-chave, como a

produção, a direção, o roteirista, a edição e a fotografia” (DE ALMEIDA, COELHO, 2015,

p.168) eram mulheres. Além disso, 22% das produções de 2006 não contavam com nenhuma

participante em posições de prestígio, enquanto todas possuíam homens em sua composição.

Essa lógica industrial está ancorada em uma predominância masculina no que tange a

dominação de estúdios. Segundo Tremills, a partir de Almeida e Coelho, são esses homens

que determinam quais obras serão produzidas a partir do lucro que elas concederão. Uma

outra observação de Tremills (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.168), é a necessidade

hollywoodiana em rotular as pessoas, para além, direcionar determinados gêneros aos homens

e outros à mulheres e roteirizar as obras de acordo com o público pretendido. Os donos desses

estúdios, acreditam que filmes protagonizados por homens e feito para eles rendem mais

bilheteria, ao passo que as películas que têm um número preponderante de espectadoras e uma

figura central feminina vendem menos.

Os donos dos estúdios ainda acreditam nas diferenças entre filmes masculinos e
femininos. Ação e terror vendem para homens. Comédia romântica e drama vendem
para mulheres. Segundo esses rótulos, filmes de homens fazem mais dinheiro.
Filmes de mulheres são mais difíceis de vender, especialmente se a história tem
protagonista feminina. (DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.168)

Os indicativos observados em 2006 por Lauzen (apud DE ALMEIDA, COELHO,

2015, p.169) apresentam as tendências que mulheres têm para trabalharem em determinadas
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produções, atuando ou em funções-chave, em detrimento do gênero, apresentando uma

preponderância em comédias românticas e documentários e uma baixa representação nos

filmes de terror e ficção científica (DE ALMEIDA, COELHO, 2015, p.169).

Uma observação importante, pontuada por Almeida e Coelho (2015), a partir de uma

pesquisa, realizada em 2009 e 2011, contendo dados sobre a participação feminina no cinema

brasileiro de 1961 a 2010, demonstra que as transformações ocorridas no que tange a posição

das mulheres na sociedade durante todo esse tempo não reverberaram de forma tão intensa no

âmbito cinematográfico. Ademais, a fotografia é a área em que as mulheres menos se

sobressaíram na última década analisada na pesquisa, com pouco mais de 3% de atuação,

tanto no Brasil, como nos EUA.

A realidade não muda muito se analisada diante dos personagens principais. De acordo

com Dargis (apud DE ALMEIDA, COELHO, 2008, 2015, p.170), em 2008 o protagonismo

feminino nas produções norte-americanas era relativamente menor se comparado ao

masculino. Além disso, Lauzen pontua, mediante Almeida e Coelho, como os grandes

estúdios selecionavam mulheres mais jovens e homens mais velhos para compor o elenco.

Para mais, os roteiros também possuíam um padrão, no qual mulheres ocupavam papéis

centrados em questões corriqueiras, enquanto os homens interpretavam personagens

preocupados com situações mais complexas.

De acordo com a pesquisa realizada por Almeida em 2011 (2015), de 1991 a 2000, os

homens compunham 63,5% do protagonismo em produções brasileiras, enquanto as mulheres

representavam 13,8%. Apesar de um aumento gradual relativamente baixo, o percentual

feminino aumentou para 18,18% de 2001 a 2010 e o masculino diminuiu para 56,33% no

mesmo período.

Diante deste cenário, Almeida (2015) ressalta que houve protestos feministas nos

festivais de Cannes, na França, e de Berlim, na Alemanha, "pela ausência de filmes dirigidos

por mulheres nas principais competições”. Em 2015, atrizes questionaram a ausência do

protagonismo de mulheres mais velhas em grandes produções. Ainda de acordo com a autora,

em 2015, pela primeira vez na história do festival, Cannes iniciou o evento com um filme

produzido por uma mulher: "La Tête Haute", da diretora francesa Emmanuelle Bercot. (DE

ALMEIDA, COELHO, 2015, p.171).

Para observar como o protagonismo feminino vem sendo representado, 22 obras foram

selecionadas. A linha cronológica, de 2017 a 2020, abordada nas produções, foi escolhida de

acordo com os 4 diferentes momentos históricos da mulher na comunicação e mídia, de
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acordo com Escosteguy (2020). É imprescindível salientar como as mulheres, personagens

centrais nas obras, apresentam um mix de força, mistério, intuição, independência e uma

inteligência sem precedentes.

Um outro ponto importante é destacar como a indústria cinematográfica tem investido

em grandes produções que abordam o universo feminino, muito subjetivo e particular para

cada personagem e como isso tem repercutido entre os espectadores. Um exemplo disso é a

minissérie “O Gambito da Rainha”, produzida pela Netflix que arrecadou cinco prêmios, entre

eles o de melhor minissérie pela Critic’s Choice Awards 2021 e pelo Globo de Ouro. A atriz

Anya Taylor-Joy, que protagonizou a obra como Beth Harmon, também foi agraciada como a

melhor atriz em minissérie em ambas premiações.

O que tem se apresentado, a partir da observação das obras, são mulheres fortes e

independentes, mas que ainda lidam com questões machistas latentes. Entretanto, ainda que

algumas delas, como por exemplo, a patinadora Tonya do filme “Eu, Tonya”, se submetam a

agressões em todos os aspectos. Neste caso, é possível perceber sua obstinação por ser

vitoriosa e uma protagonista da sua própria vida. Uma outra personagem que também sofre

com um machismo explícito e violento é Molly Bloom, em “A grande jogada”. Ela é

humilhada pelo seu chefe e sujeita a propostas sexuais por jogadores de poker,

posteriormente, seus clientes. No entanto, ela usa sua inteligência e estratégia para dar a volta

por cima. No desenrolar da trama, Molly também lida com vícios e perde a própria

identidade, mas nada disso é capaz de tirar a sua força.

Ademais, algo que chama a atenção, percebido nas 22 obras assistidas, é que o

“príncipe encantado” já não é um personagem relevante, partindo do pressuposto que as

mulheres já não precisam de um homem para vencerem ou para serem salvas. Uma obra que

deixa isso muito explícito é “Tomb Raider: A origem”, de 2018. A protagonista Lara Croft,

interpretada por Alicia Amanda, recorre à ajuda do pescador Lu Ren, interpretado por Daniel

Wu, para ir atrás do seu pai, no entanto, ela  é a guerreira e a salvadora de si e do mundo.

Em “Três anúncios para um crime” e “The Post: A guerra secreta”, ambos de 2018, as

protagonistas, Mildred Hayes e Kay Graham, sofrem uma forte pressão psicológica, a

primeira por uma atitude de revolta acerca do estupro e assassinato da filha e a outra por

ocupar um lugar de prestígio como diretora de um grande jornal. A duas, ainda assim,

persistem nas próprias convicções e de alguma forma abalam completamente as estruturas dos

lugares que ocupam.
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Em "O Gambito da Rainha", uma série original da Netflix, que se passa nos anos 50,

Beth Harmon, um verdadeiro prodígio no xadrez, se perde no vício em drogas e álcool.

Apesar de ter contato com alguns homens, quem vem ajudá-la a encontrar um refúgio é a

amiga que fez no orfanato, Jolene, que concede o dinheiro que ela precisa para participar de

um campeonato com o maior enxadrista do mundo.

"Bridgerton", uma série de época apresentada e produzida pela Netflix em 2020, tem

como personagem principal Daphne Bridgerton que anseia pelo encontro do verdadeiro amor

e da constituição de uma família. No entanto, até mesmo a luta por esse objetivo é travada de

forma vigorosa por ela, que para defender seu irmão e o seu amado, Lorde Simon Basset, o

impõe o casamento.

Para uma compreensão teórica acerca das representações, de como elas acontecem, e

de que forma repercutem na sociedade, nada mais coerente que apresentar a perspectiva de

Stuart Hall (2016), que foi um teórico cultural e sociólogo jamaicano e atuou no Reino Unido

a partir de 1951. Em seu livro “Cultura e Representação” de 2016, o autor esclarece que a

representação é responsável por estabelecer uma conexão entre a linguagem e sentido à

cultura. Em suma, “a representação é uma parte essencial do processo pelo qual os

significados são produzidos e compartilhados entre membros de uma cultura”. Ademais, o ato

de representar confere “o uso da linguagem dos signos e imagens que significam ou

representam objetos” (HALL, 2016, p.31). O primeiro sistema de representação apresentado

por Hall se baseia na capacidade de interpretação do mundo de forma inteligível. Esse

processo possibilita a classificação, divisão e relação de elementos concretos ou abstratos a

partir de características palpáveis ou imagináveis.

Como pontua Hall (2016), ainda que tenhamos perspectivas subjetivas e possibilidades

interpretativas diversas, que ele descreve como mapa mental, o que torna possível uma

similaridade de interpretação entre as pessoas e a comunicação entre elas são os “mapas

conceituais compartilhados” (DU GAY apud HALL, 2016, p.136), que viabilizam a

construção de “uma cultura de sentidos compartilhada” (HALL, 2016, p.36).

O segundo sistema de representação, de acordo com Hall (2016), é a linguagem. Para

que haja a comunicação e interpretação dos signos, que são descritos como “palavras, sons ou

imagens” (HALL, 2016, p.37), é necessário que tenhamos acesso a uma linguagem comum.

Dentre as três abordagens da representação, apresentadas por Hall (2016), a que ele

pontua como mais coerente, também ressoa melhor com a questão colocada neste trabalho,

sendo a teoria construtivista que declara que “as coisas não significam: nós construímos
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sentido, usando sistemas representacionais - conceitos e signos” (HALL, 2016, p.48). Ela

prevê ainda que “nós não devemos confundir o mundo material, onde as coisas e pessoas

existem, com as práticas e os processos simbólicos pelos quais representação, sentido e

linguagem operam.” (HALL, 2016, p.48).

Logo, é imprescindível analisar a construção da representação da mulher como sujeito

social ou objeto a partir de uma elaboração simbólica de sentidos compartilhada em várias

culturas a por meio dos diversos signos dispostos pela linguagem, ao passo que

vagarosamente vem sendo reconstruída e ressignificada. Como analisou Bourdieu (2017), não

são as diferenças biológicas que distanciam socialmente o homem da mulher, mas a visão

androcêntrica delineada, a fim de naturalizar a inferiorização feminina e estabelecer a

dominação masculina.

3.2. A fotografia como linguagem para uma análise do empoderamento feminino

Diversos elementos são responsáveis pela composição de uma obra cinematográfica:

os sons, as falas, o silêncio, o roteiro, a narrativa, a trilha sonora, as imagens e etc.. No

entanto, a linguagem escolhida para a análise neste trabalho é a visual. A escolha foi baseada

na disciplina eletiva “Direção de Fotografia”, da matriz do curso de Jornalismo da

Universidade Federal de Ouro Preto, cursada em 2020 e conduzida pelos doutores Evandro

José Medeiros Laia e Adriano Medeiros da Rocha (2020).

Neste sentido, é importante salientar que a obra escolhida para este trabalho, “Enola

Holmes”, terá como parâmetro para a observação a disciplina descrita, além de alguns textos

utilizados como norteadores. Dois aspectos interessantes observados no filme “Enola

Holmes” são a riqueza de detalhes nos elementos visuais. Essas questões são ressaltadas por

Penkala e Ebersol (2018) no texto “Como manda o figurino: Um discurso feminista

alinhavado pela direção de arte e a nova ficção seriada da produção audiovisual”. As autoras

destacam como “cenários, objetos e figurinos” configurados pela direção de arte possibilitam

uma imersão no passado, presente ou futuro. Outrossim, como as “cores, formas e outros

elementos visuais” (PENKALA, EBERSOL, 2018, p.65), ainda que demandem um grande

trabalho e tempo, se apresentam tão naturais nas produções.

Elas explicam como o design de produção atua nas obras em conjunto com a direção

de fotografia (PENKALA, EBERSOL, 2018, p.65).
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O design de produção (ou, como é chamada no Brasil, a direção de arte), como área
responsável por conceber obras audiovisuais em sua visualidade (junto à direção de
fotografia), mobiliza uma série de subáreas no sentido de projetar conceitual e
materialmente, os elementos de uma produção audiovisual de forma que crie
identidade visual, coerência narrativa, apelo estético e construa a representação de
espaços, personagens, épocas e circunstâncias. (PENKALA, EBERSOL, 2018, p.65)

As autoras utilizam o artigo para questionar e desconstruir a representação feminina no

contexto cinematográfico, tendo como base uma análise de 10 grandes séries “criadas ou

produzidas por mulheres”, que “representam alguns dos mais importantes títulos da ficção

seriada ocidental atual, somando prêmios, fãs e grande repercussão nos estudos de mídia”

(PENKALA, EBERSOL, 2018, p.66). Pela escassa atuação de mulheres no protagonismo de

obras cinematográficas durante o percurso histórico, Penkala e Ebersol esclarecem uma

“representação equivocada.”

Embora a película escolhida para análise tenha sido dirigida por um homem, a história

é inspirada no romance “The Case of the Missing Marquess: An Enola Holmes Mystery”,

escrito pela autora Nancy Springer e produzida pela Netflix, plataforma pela qual Penkala e

Ebersol (2018) dizem ser “responsável por significativo aumento em produções escritas,

dirigidas ou produzidas por mulheres e com forte protagonismo feminino.” (PENKALA,

EBERSOL, 2018, p.66)

Penkala e Ebersol (2018) explicitam que, embora exista uma progressão em relação a

posição das mulheres na sociedade, a realidade e tampouco as representações têm contribuído

genuinamente com essas transformações. Ao contrário disso, “estratégias e instrumentos

diferentes” (PENKALA, EBERSOL, 2018, p.67) são utilizados para reforçar a estigmatização

feminina em prol da dominação masculina.

De acordo com as estudiosas, as ferramentas de opressão têm acompanhado a

tecnologia e se transformaram em silenciadoras da "resistência social”, além de

descredibilizar discursos que emergem de “uma experiência pós-moderna de crise de

representação” (JAMESON, 1996 apud PENKALA, EBERSOL, 2018, p.67). Por outro lado,

elas salientam que a emersão das mulheres em posições majoritariamente masculinas têm

dado espaço aos discursos ativistas que vêm sendo construídos.

Em Enola Holmes, o figurino é utilizado como ferramenta de disfarce pela

protagonista. Ainda que ela utilize os vestidos habitualmente usados na época em que a

narrativa se passa, ela desconstrói os elementos responsáveis pela remodelação do corpo

feminino, ao passo que utiliza da ironia quando o corpete salva a sua vida. A personagem

também utiliza indumentárias masculinas para compor seus disfarces.
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Enola com alguns dos seus disfarces.

No final da trama, Enola aparece sob trajes e elementos que remetem simbolicamente

à feminilidade, ao passo que dispensa o convite do Lorde para morar com a sua família, ao

qual evidentemente está apaixonada e esclarece o objetivo da sua mãe em colocar o seu nome

que de trás para frente fica “Alone”, ou seja, sozinha. A personagem explica que o propósito

não teria sido a solidão e sim a liberdade.

Enola nos momentos finais do filme.

É interessante observar esse vínculo estabelecido pelos signos, roupas femininas, e

significados, a liberdade da mulher para ser e vestir o que ela quiser.
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4. METODOLOGIA

Para realizar a análise visual do filme “Enola Holmes”, além da base técnica, artística

e teórica adquiridas na disciplina “Direção de Fotografia”, o texto “Análise de imagens em

movimento” de Diana Rose (2017), disposto no livro “Pesquisa qualitativa de texto, imagem e

som” foi necessário, para destacar a complexidade das obras e como isso repercute

diretamente na escolha e análise dos frames.

Posteriormente foi apresentada uma breve sinopse sobre o filme e uma divisão de

categorias abordando a relação de Enola com as pessoas que fazem parte da sua vida ou a

acompanham em seu percurso, a fim de contextualizar a obra.

A análise fílmica foi baseada nas aulas e exercícios da disciplina de “Direção de

Fotografia”, ministradas pelos professores Evandro José Medeiros Laia e Adriano Medeiros

da Rocha (2020). Como destacou Evandro, a eletiva foi inspirada pelo artigo “Medo e

Experiência Urbana: breve análise do filme O som ao redor”, de Cristiane da Silveira Lima e

Milene Migliano (2013).

O conhecimento acerca das técnicas de análise foram adquiridas em aula, a partir de

anotações, e têm Bruce Block (2008) como referencial, para os conceitos de “Contraste”,

“Afinidade”, “Tonalidade”, “Controle de reflexão e incidência”, “Coincidência” e “Não

coincidência”.

4.1. Caminho metodológico

Diante dos vários elementos que compõem as produções, apresentados através dos

“sentidos, imagens, técnicas, composição de cenas, sequência de cenas e muito mais” (ROSE,

2017, p.143), é importante levar em consideração a complexidade da escolha de cenas e

análise.

Outro ponto importante apresentado pela autora é a complexidade na escolha da

captação referencial que diante das várias outras possibilidades, será responsável por traduzir

a análise. Ela destaca ainda que essa alternativa nunca será totalmente fiel à "verdade do

texto”, já que as “diferentes orientações teóricas levarão a diferentes escolhas sobre como

selecionar para a transcrição” (ROSE, 2017, p.344).

Após apresentar Potter e Wetherell, cuja a técnica de análise está baseada na

linguagem verbal (fala, silêncio e hesitação), Rose (2017) apresenta uma perspectiva que
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sintetiza o caráter analítico do trabalho. Ela aborda Ferdinand de Saussure para alegar “que a

semiótica, é a ciência dos signos, e signos não se limitam aos campos da fala e da escrita.”

(ROSE, 2017, p.344)

Rose (2017) aponta que independente da escolha da linguagem analisada, muitos

elementos poderão ser eliminados ou acrescentados, de acordo com o referencial escolhido

para a análise e sua base teórica, no entanto, as observações nunca serão totalmente fiéis, mas

simplificações de um produto e suas complexidades.

Uma orientação dada pela autora é que sejamos explícitos na análise, para não a

tornarmos mais complexas que as próprias produções e para possibilitar possíveis debates e

trocas de ideias.

Em vez de procurar uma perfeição impossível, necessitamos ser muito explícitos
sobre a técnica que nós empregamos para selecionar, transcrever e analisar os dados.
Se essas técnicas forem tornadas explícitas, então o leitor possui uma oportunidade
melhor de julgar a análise empreendida. Devido à natureza da translação, existirá
sempre espaço para oposição e conflito. Um método explícito fornece um espaço
aberto, intelectual e prático, onde as análises são debatidas. (ROSE, 2017, p. 345)

O primeiro passo para a análise, segundo Rose (2017), é a escolha do segmento de

acordo com a abordagem teórica e principalmente, o que ela chama de tópico, que seria o

tema. Neste caso, foi escolhida uma produção audiovisual, a partir da vertente comunicacional

do próprio curso, e a representação do empoderamento feminino em produções

contemporâneas, como sugere o tema central do trabalho.

A escolha do segmento e do tópico pretendido para a análise trouxe a necessidade de

uma inspeção geral da representação feminina em obras contemporâneas, conforme foram

brevemente descritas no tópico 2.1. Esse é “processo de registro” conduzido por Rose (2017),

que para sua observação acerca das “representações da doença mental na televisão britânica”

(ROSE, 2017, p.346), propôs um tempo aleatório, já que no estudo esse elemento não seria

relevante, durante o período nobre em dois canais populares.

O terceiro indicador, segundo a autora, é a “seleção dos extratos que indicavam

loucura” (ROSE, 2017, p.347), neste caso, foram observados elementos que apontavam o

empoderamento feminino a partir de uma análise de roteiros e personagens, com o intuito de

expor a disseminação e utilização do tema em obras contemporâneas, em consonância com o

percurso histórico e a posição da mulher na sociedade.

Após selecionar os critérios de análise, Rose (2017) apresenta questões importantes

acerca da transcrição. A autora esclarece que seu objetivo “é gerar um conjunto de dados que
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se preste a uma análise cuidadosa e a uma codificação”, para além “ela translada e simplifica

a imagem complexa da tela.” (ROSE, 2017, p.348)

A partir de Rose, a “unidade de análise” (ROSE, 2017, p.348) será distribuída em

recortes de frames que apresentam elementos bastante explorados na película, como espadas,

livros, jogos, indumentárias e etc. que vão contra, simbólica e socialmente, ao que é

considerado feminino, além de aspectos técnicos que serão avaliados a partir de uma análise

fotográfica. Um outro ponto que será norteador é a seleção de categorias que expõem marcos

temporais na vida de Enola e sua relação com as pessoas mais próximas, mãe, irmãos e

governanta, por exemplo.

Apesar de a análise visual ser o cerne do trabalho, é importante destacar, conforme

evidencia Rose (2017), a importância de ressaltar aspectos da estrutura narrativa, diante da

impossibilidade de “descrever tudo o que está na tela” (ROSE, p.349), sendo necessária a

utilização de recursos teóricos e a contextualização dos recortes para a concretização do

trabalho.

Antes de realizar a análise, é imprescindível ressaltar os conceitos e as características

que regem a direção de fotografia. O primeiro deles é a iluminação, que é essencial na

composição das imagens cinematográficas. Assim como esclarece Martins, a partir do

professor Adriano Medeiros da Rocha, na aula dois da disciplina “Direção de fotografia”,

JOR 626, em dado momento da história do cinema a “Iluminação muda de status: deixa de

fornecer luz e passa a ser elemento narrativo”.

Para reforçar ainda mais a importância do elemento na composição fotográfica, Rocha

(2020) desconstrói a perspectiva de um outro autor importante no que tange a pesquisa acerca

do cinema. Segundo ele, “a iluminação pode fazer com que uma composição tenha uma

estrutura unificada e salientar-lhe o significado, concentrando a atenção no que é importante e

deixando na sombra o detalhe sem importância”. (DEBRIX apud ROCHA, 2020) No entanto,

Rocha (2020) determina que essa é uma ideia que vem sendo desconstruída, partindo do

princípio que a sombra também possui “uma riqueza de significados”.

Uma outra ótica apresentada por Rocha (2020), salienta uma vinculação da sombra

com um “papel diabólico e misterioso” o autor utilizado por ele para discorrer sobre essa

perspectiva, destaca ainda que “a tela parece ressuscitar todos os mitos milenares do homem

contra a sombra, o medo e a ignorância, do eterno conflito entre o bem e o mal”. (MARTINS

apud ROCHA, 2020) Rocha, por outro lado, compreende que a teoria é bastante simplista e

não necessariamente condiz com a realidade.
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Um outro ponto interessante para se observar, pautado no texto de Martins, citado por

Rocha (2020), determina que a luz indica o tom emocional da trama. Nesse sentido, a

“iluminação fraca é, geralmente, usada para tragédia ou o drama” apresentando um tom

“realista/pessimista”, enquanto “a iluminação brilhante tem, frequentemente, a função de

transmitir impressão de alegria, calor, com um tom emocional otimista”.

Além da iluminação, outro aspecto que será pautado na análise é a profundidade de

campo. De acordo com Rocha (2020), ela é definida pelos objetos, paisagens ou atores que

vão aparecer com nitidez diante da tela, ou seja, os elementos que receberão o foco da câmera.

Ele determina que “a profundidade de campo possibilita enquadrar ao mesmo tempo e com

nitidez, por exemplo, o rosto de uma personagem e a paisagem ao fundo. Pode-se também

manter em foco o rosto e desfocar a paisagem e vice-versa”.

Rocha (2020) esclarece que a baixa profundidade de campo será evidenciada pelo

“pouco foco”, logo, uma “curta área de nitidez”, já a alta profundidade de campo será

determinada por “bastante foco” e será composta por uma “longa faixa de nitidez.” Essas

circunstâncias vão depender de três fatores, como ele explica, sendo o primeiro “a distância

focal da objetiva”, ou seja, a lente da câmera, a “distância entre a câmera e o objeto principal”

ou “a abertura da íris”, que seria o diafragma da lente. O professor esclarece que, esse

elemento indica a quantidade de luz que vai entrar na lente e atingir o sensor, nesse sentido,

quanto mais luz entra, menor é a profundidade, quanto menos luz entra, maior será a

profundidade.

Em relação aos planos, ou seja, o enquadramento das cenas, Rocha (2020) apresenta o

primeiro, denominado “Grande Plano Geral ou Extreme Long Shot”. Ele é caracterizado por

uma grande extensão de recorte e está associado ao cenário. De acordo com Rocha, o recorte

desse plano é chamado “Plano geral” e apresenta fragmentos do “Grande Plano”.

Outro plano presente na fotografia, como apresenta Rocha (2020), é o “Plano Inteiro

ou Plano Italiano” que tem como característica o registro dos personagens “dos pés à cabeça”.

Ele explica ainda que o nome “Plano Italiano” foi inspirado na forma como os atores e atrizes

eram vistos nos palcos do teatro italiano.

De acordo com Rocha (2020), no “Plano Americano” a câmera recorta a fotografia de

forma que o personagem é visto dos joelhos para cima. O nome foi atribuído, porque “em um

dado momento histórico o plano foi extremamente utilizado, principalmente em uma

metodologia construtora do faroeste” no qual “aconteciam duelos armados''. (ROCHA, 2020)
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O “Plano Médio Fechado já trabalha com uma característica de dramaticidade muito

grande, em que há um recorte dos atores na linha da cintura até a cabeça." (ROCHA, 2020) O

professor salienta, que o enquadramento é comumente usado para introduzir um diálogo entre

os personagens.

Quanto ao ”Plano Próximo” ou “Primeiro Plano” Rocha (2020), determina que ele é

caracterizado por um recorte sinalizado acima do busto e que possui um grande teor de

dramaticidade. O “Close up” seria justamente um recorte muito próximo do rosto dos

personagens, um fragmento do “Primeiro Plano”. Ele ressalta que o plano foi utilizado muitas

vezes para dar ênfase aos atores e atrizes e torná-los grandes “estrelas” do cinema. Quanto ao

“Super Close” o rosto da personagem é detalhado e o recorte possui uma extrema

dramaticidade. O último tópico é disposto pelo “Plano Detalhe”, muito utilizado para

protagonizar ou tornar mais evidente detalhes de um personagem ou objeto.

A angulação da câmera também é um elemento determinante na narrativa das tramas.

Como apresenta Rocha (2020), ela é divida em três diferentes ângulos: a “câmera normal”, a

“câmera alta” ou “plongée” e a "câmera baixa” ou “contre-plongée”. A “câmera normal” é

posicionada a aproximadamente 45º, “próximo à linha de visão humana”. (ROCHA, 2020)

A “câmera alta” ou “plongée” tem como o objetivo, como esclarece Rocha (2020),

filmar o objeto de cima para baixo e “tende a ter um efeito de diminuição da pessoa filmada,

de rebaixamento, de fragilidade, de medo.” A angulação é bastante explorada em “Enola

Holmes”, especialmente nos momentos em que a personagem está diante daqueles que a

oprimem, o irmão Mycroft e a dona do internato Miss Harrison.

Por outro lado, a “câmera baixa” ou “contre-plongée” exprime uma sensação contrária

à angulação anterior, dando ao personagem ou objeto, uma posição de grandeza. Rocha

(2020) explica que “A câmera filma o objeto de baixo para cima, ficando a objetiva abaixo do

nível normal do olhar.” O que acaba gerando “uma impressão de superioridade, dominância,

exaltação, triunfo, pois faz “crescer” o personagem.” A angulação também é muito explorada

na obra, especialmente para caracterizar o poder social dos homens na época.

Os aspectos de tonalidade e cor apresentados por Bruce Block a partir do professor

Evandro José Medeiros Laia (2020), na aula 3 JOR 626 do Período Letivo Especial, também

foram essenciais para a análise de imagens. A tonalidade, como descreve Block (apud

MEDEIROS, 2020) é “o brilho dos objetos em relação às escalas de cinza, crucial na

fotografia em preto e branco ou em cor”, ou seja “quanto mais claro, mais brilho, quanto

menos claro, menos brilho.” Vale ressaltar que esse será um elemento muito explorado na
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análise. Block (apud MEDEIROS, 2020) esclarece que, a cor é “um dos mais poderosos

componentes visuais” e demanda um conhecimento prévio das cores básicas e suas misturas.

Ainda de acordo com Block (apud MEDEIROS, 2020) os conceitos de contraste e

afinidade vão contribuir na construção das narrativas. Para definir brevemente e de forma

clara os elementos, Medeiros (2020) observa que “contraste significa diferença, enquanto

afinidade significa semelhança.” Essas concepções estão diretamente ligadas à disposição dos

elementos na cena, as cores escolhidas para a composição e a iluminação. Para sintetizar a

ótica, Medeiros (2020) determina que “se temos figura e fundo da mesma cor, temos

afinidade. Se temos figura e fundo de cores diferentes, temos semelhança.”

Medeiros (2020), determina que o contraste vai atribuir uma maior intensidade visual

e mais informações às películas. Para ilustrar o conceito, ele utiliza cenas de dois filmes:

“Ida” (2013) e “Ela” (2013). Uma delas faz parte de uma produção em preto e branco e os

personagens ficam em evidência, em relação ao fundo e a outra compõe uma obra produzida

em cores e apresenta um grande destaque do personagem principal, que veste uma blusa

vermelha, enquanto o cenário é composto por tons pastéis.

A película utilizada para indicar a afinidade é “Meia noite em Paris” (2011) que,

como salienta Medeiros (2020), apresenta uma baixa intensidade visual e, apesar de ser

possível distinguir o personagem do fundo, há uma grande semelhança nas cores do cenário e

do figurino dele.

A “tonalidade refere-se ao brilho dos objetos da cena e deve ser alvo de atenção tanto

no filme em cores quanto em preto e branco.” (BLOCK apud MEDEIROS, 2020) O autor

explica ainda, a partir de Medeiros, que o conceito será dividido em três itens, sendo eles: o

“controle de reflexão” obtido a partir escolha das cores de acordo com o objetivo da produção

visual, o “controle de incidência” que depende da iluminação para evidenciar ou ocultar um

objeto ou personagem e por fim, a “exposição” adquirida através das configurações de câmera

ligadas principalmente ao obturador, que determina o tempo de exposição de luz.

Um outro ponto destacado por Block (apud MEDEIROS, 2020) acerca da tonalidade

é a “coincidência” e a não “coincidência”, levando em consideração que as partes com maior

incidência de brilho chamam mais atenção que aquelas com uma baixa ocorrência. Ele explica

que ambas as técnicas são utilizadas a fim de “revelar ou não revelar sujeitos e objetos de

acordo com a intenção do diretor.”

Em relação ao elemento “cor”, Block (apud MEDEIROS, 2020) propõe que “a luz do

sol tem todas as cores do espectro visível, mas existe um espectro de cores específico nesta
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luz, assim como em qualquer outra: vela incandescente, cinema/tv.” e reforça a necessidade

de “ensinar à câmera o que é o branco para que ela capte as cores de modo próximo ao que o

olho humano vê.” O autor determina que o conceito está ancorado em duas ocorrências sendo

elas: a “refração” quando o objeto absorve a luz, transformando-a em energia e a “reflexão”

que acontece quando a luz é refletida expondo então a “cor”.

Conforme apresenta Block (apud MEDEIROS, 2020) os componentes básicos da cor

são divididos em três tópicos: a “Matiz” ou o “Tom” que está ligada a escala de cores, a

“saturação” associada à intensidade das cores e o “brilho” determinado pela quantidade de

iluminação, indo do escuro ao claro.

Todos os componentes apresentados a partir das aulas da disciplina “Direção de

Fotografia” foram fundamentais para que a análise da obra “Enola Holmes” fosse realizada.

Além disso, os exercícios de percepção dos elementos nas produções cinematográficas

escolhidas pelos professores Rocha e Medeiros, foram imprescindíveis para possibilitar uma

apuração minuciosa das cenas.

4.1.1 Um breve resumo da obra

Tudo começa com a apresentação da protagonista Enola Holmes (Millie Bobby

Brown), que vivencia uma criação completamente diferente do convencional para uma mulher

da sua época. Ao completar 16 anos sua mãe desaparece, deixando apenas um dinheiro e

algumas pistas. Com o ocorrido, seus irmãos Sherlock Holmes (Henry Cavill) e Mycroft

Holmes (Sam Claflin) retornam à casa da matriarca Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter)

a fim de encontrá-la e definir o futuro de Enola.

Enquanto Sherlock se encarrega de encontrar a mãe, Mycroft fica responsável por

cuidar da irmã. A questão é que ele deseja inseri-la em um colégio interno para meninas, a fim

de transformá-la em uma dama. Revoltada com a decisão do irmão, Enola decide fugir para a

Inglaterra em busca de Eudoria.

A jovem então traça a sua rota de fuga, utilizando roupas e acessórios para se disfarçar

e distrair a atenção dos irmãos. Ao pegar o trem, ela se depara com o Lorde Tewkesbury que

está fugindo da sua família, porque não quer assumir o lugar do seu pai, assassinado por ser a

favor da expansão do voto às mulheres  no governo de Basilwether.

Esse então é o ponto de partida da trama: Enola teme que o visconde possa a

atrapalhar, no entanto, percebe que ele corre risco de vida, assim como o seu pai. Ela o ajuda,
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mas decide seguir o seu caminho sozinha. Em um momento posterior da narrativa,

vislumbrando o risco iminente de Tewkesbury e notando a sua fragilidade diante dos desafios,

ela se propõe a encontrá-lo e salvar a sua vida.

No desenrolar da narrativa, para poupar a vida do visconde de Basilwether, Enola se

entrega ao detetive contratado para encontrá-la e é levada ao orfanato. Após alguns dias de

confinamento, o Lorde trama um plano para tirá-la de lá, e consegue. Ao saírem do internato,

eles retornam à casa de Tewkesbury. Essa decisão tomada por Enola vai mudar todo o curso

da história.

Chegando à casa o homem que perseguiu o Lorde durante toda a trama tenta

assassiná-lo, mas é golpeado por Enola depois de uma grande disputa. Surpreendentemente a

verdadeira mandante da morte do pai de Tewkesbury e dele é retratada: sua avó que aparece e

atira no garoto.

Tewkesbury é protegido por uma suposta “armadura” e sobrevive ao ataque da avó.

Com isso, ele assume seu lugar no governo e toma a mesma decisão do pai: ampliar o voto às

mulheres. Muito orgulhosa da filha, Eudoria aparece para prestigiá-la. O encontro tão

esperado é breve e emocionante.

Nos momentos finais do filme, após recusar o pedido da Senhora Tewkesbury de

morar com a família, Enola segue seu próprio caminho, se apresentando como uma

“decifradora, alguém que encontra almas perdidas”.

4.1.2 Enola e a mãe - A autonomia

Eudoria é a primeira personagem apresentada por Enola, a quem ela dedica,

inicialmente, sua jornada. Apesar de ter deixado a jovem sozinha para buscar autonomia, lutar

pelos direitos das mulheres e dessa forma promover um mundo melhor para Enola, a

matriarca deixa uma quantia em dinheiro e algumas pistas que vão nortear as aventuras da

protagonista.

Todo o conhecimento e estímulo passado de mãe para filha serão essenciais para que Enola

consiga traçar a sua história e se encontrar como detetive.

É perceptível que além de parceria, ambas construíram uma relação de afeto e

cumplicidade, como apresenta as figuras 1 e 2.
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(Figura 1)

(Figura 2)
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4.1.3 Enola e os irmãos - A rejeição e a indiferença

Após a fuga da mãe, os irmão de Enola, Sherlock e Mycroft, voltam para investigar o

paradeiro de Eudoria e determinarem qual será o futuro da jovem. A primeira cena em que os

três aparecem juntos ilustra a relação que ela terá com eles durante a trama. O

desconhecimento acerca de quem é Enola, a rejeição de Mycroft e a indiferença por Sherlock.

(Figura 3)

Enola é repreendida pelo irmão Mycroft assim que eles chegam à casa. Após um

primeiro contato turbulento, ele se depara com uma raquete e fica estupefato quando descobre

que Enola jogava tênis com a mãe.
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(Figura 4)

Após um acordo entre os irmãos Holmes, Sherlock fica responsável pela busca da mãe

e Mycroft por Enola. Nesse sentido, Sherlock fica completamente indiferente à irmã, o que

fica claro na cena que segue. Enola está suplicando que Mycroft não a deixei ir para o

internato e Sherlock apenas observa a discussão, sem interferir.

(Figura 5)
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Apesar da indiferença, Sherlock tem uma melhor relação com Enola. O primeiro

contato de afeto entre eles acontece pela aproximação do irmão, enquanto a jovem desenha

sozinha em cima de uma árvore. Ele rememora algumas lembranças da irmã quando criança e

eles conversam sobre sua distância da família, o sumiço da mãe e o temido destino da

protagonista.

4.1.4 Enola e Tewkesbury - A proteção

Durante a fuga, Enola se depara com Lorde Tewkesbury, que também está sendo

procurado. Inicialmente eles têm uma relação complicada, já que ela receia que ele a atrapalhe

em sua fuga.

(Figura 6)

Durante esse percurso de trem, ainda que tenha mostrado uma grande resistência na

criação de algum vínculo, Enola ajuda o Lorde a se livrar do homem que o persegue com

suas habilidades e perspicácia.
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(Figura 7)

Apesar da mãe tê-la orientado a não se distrair, especialmente com homens,

percebendo o risco iminente em que o Lorde estava, ela o salva da morte duas vezes, em uma

dessas, ela é obrigada a se atirar do trem e os dois precisam seguir o caminho juntos.

Além da “heroína”, detentora da força e inteligência, ser Enola, enquanto eles

caminham, o Lorde propõe fazer um banquete à ela, caso ela acenda uma fogueira. É

interessante perceber como esses papéis simbolicamente direcionados por gênero são trocados

no contexto narrativo.

Embora tenha se separado do Conde, Enola é surpreendido pelo homem que o

persegue e trava uma luta com ele, na qual ela quase perde a vida. Enquanto rememora um

momento de sua infância, quando quase morreu para salvar uma ovelha e a lição de sua mãe

sobre não colocar a vida em risco em nenhuma situação, ela fala sobre a necessidade de

proteger Tewkesbury por ele não ter a força que ela tem. Mais uma vez, os papéis são

trocados, o homem é colocado em uma posição indefesa, enquanto a mulher o protege dos

perigos do mundo.
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4.2. Enola Holmes e o empoderamento: uma análise visual/fotografia

Ironicamente, o filme começa com planos detalhes, apresentando elementos bem

femininos de Enola, como o laço que prende seus cabelos, as mãos delicadas, os detalhes no

vestido e as meias repletas de babados. Posteriormente ela aparece andando de bicicleta em

um plano médio. A câmera que se aproxima dela, fechando um plano médio, apresenta um

diálogo entre a personagem e os espectadores.

(Sequência 1)

O recorte temporal presente é exibido diante da grande exposição provocada pela luz

natural. A primeira personagem apresentada depois de Enola, é a mãe, a qual apresenta um

breve resumo e contextualiza a escolha do nome, que de trás para frente, significa “Alone”

(sozinha).

(Figura 8)
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Nesta cena (Figura 8), é possível observar a incidência de luz, uma baixa exposição e

uma coincidência de tonalidades entre Enola e o fundo. O plano médio e a matiz

monocromática nos remete a uma lembrança remota da personagem. É interessante observar

essa diferença fotográfica entre o passado e o presente.

(Figura 9)

Mais uma vez a matiz monocromática, a incidência de luz e a baixa exposição nos

remetem a um período remoto, no qual Enola ainda tinha contato com a mãe. Nesta cena

(Figura 9), é interessante fazer um vínculo com o que a personagem fala sobre o último

ensinamento de Eudoria: “Ser quem quiséssemos”. No recorte, elas refletem no espelho uma

representação, a partir dos signos (o bigode, as roupas de tonalidades fechadas, sem muitos

detalhes), a posição de braços cruzados, a imagem simbólica dos detentores do poder, aqueles

que poderiam ser de fato o que quisessem.

(Figura 10)
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A cena em que Enola descobre que a mãe foi embora de casa (Figura 10) apresenta a

personagem em primeiro plano, no auge da dramaticidade. Nesse momento, a afinidade de

tonalidades e a baixa incidência que “ilumina” um passado próximo visualizado por ela em

suas divagações apontam seu grande pesar.

(Figura 11)

A cena (Figura 11) em plongée determina uma superioridade dos dois irmãos em

relação à Enola. Além disso, ambos estão em coincidência com o cenário, enquanto a

personagem destoa, a partir do contraste entre o seu vestido azul e o fundo. Nesse momento,

Mycroft questiona a irmã sobre sua roupa, julgando seu desleixo.

(Figura 12)
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No caminho para casa, mais uma vez, Mycroft e Sherlock Holmes aparecem em

contre-plongée (Figura 12), deixando evidente uma superioridade masculina.

(Figura 13)

A primeira indicação clara sobre o feminismo é citada com desdém por Mycroft

(Figura 13), que ao encontrar nos guardados da mãe o livro “A sujeição das mulheres”, de

Harriet Taylor e John Stuart Mill, pressupõe sua loucura. O livro, elemento central do recorte,

ganha destaque pelo contraste, além disso, o primeiro plano e a baixa profundidade de campo

dão uma grande ênfase à figura.

(Figura 14)
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Miss Harrison é a dona do internato sugerido por Mycroft para abrigar e educar Enola

como uma “dama”. A cena (Figura 14) que marca o encontro entre a mulher e a jovem,

apresenta a exibição das medições corporais de Enola, gesto repleto de significados no

contexto feminino. No frame é possível notar uma baixa incidência de luz e uma coincidência

de tonalidades, o plongée indica a imposição de Miss Harrison sobre Enola.

(Figura 15)

Nesta cena (Figura 15) a câmera em contre-plongée comprova a imagem de

superioridade e imposição de Miss Harrison em relação à Enola. Vale ressaltar que a cena que

segue é marcada por um tapa que a mulher direciona ao rosto da jovem, após ela apresentar

resistência ao colégio.

(Figura 16)
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Bem diferente da primeira sequência de cenas, aqui (Figura 16) Enola está sob as

roupas de Sherlock, já que se passar por homem é a única alternativa para fugir do futuro

escolhido por Mycroft. Na cena a alta profundidade de campo e o plano americano remetem o

espectador aos homens em duelos armados no faroeste (ROCHA, 2020). Apesar do contraste,

a baixa incidência de luz e um horizonte distante evidente, indica um certo suspense ou

mesmo um receio do que há por vir.

(Figura 17)

Nesse momento (Figura 17), Enola afia uma faca a fim de cortar o cabelo de Lorde. É

interessante observar a postura desleixada da jovem e como Tewkesbury fica surpreso com a

sua habilidade, comumente masculina. A cena dispõe de um baixo contraste, pouca exposição

e a luz incide com mais intensidade nos personagens.

Enquanto Enola anda pela cidade de Londres, como ela mesma diz, para se encaixar e

continuar escondida dos irmãos, ela opta por uma indumentária bastante feminina. A

protagonista tira o disfarce masculino para se vestir como uma dama. Na sequência de cenas

que segue (sequência 2), a personagem problematiza a utilização das peças femininas, com

ênfase no espartilho, como sendo símbolos de opressão às mulheres, mas que no contexto

serão ferramentas para que ela esconda o dinheiro deixado pela mãe e passe despercebida

pelos irmãos.
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(Sequência 2)

Nessa sequência ela também imita o irmão, fazendo dos alongamentos capilares uma

representação do bigode de Mycroft. Ela o ironiza, lembrando de alguns momentos da

conversa entre eles, a qual ele determina o que ela deve ou não fazer por ser mulher.

A sequência dispõe de uma grande incidência de luz, uma alta exposição, a

coincidência de tonalidades e plano inteiro, plano médio e close-up. Este último muito

utilizado para filmar rostos de estrelas do cinema (ROCHA, 2020), aqui parece passar essa

ideia de forma irônica. Há também uma cena em primeiro plano.

(Sequência 3)

A sequência de planos detalhe e baixa profundidade de campo, evidenciam os

elementos ligados à feminilidade, os pantalettes, o corpete, as mangas do vestido com os

detalhes de babados, o colar e a bota, que neste contexto são utilizados como um disfarce.
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(Figura 18)

Enola (Figura 18) utiliza um vestido vermelho e elementos bem femininos para se

esconder dos irmãos. Na cena, a luz incide mais sobre a personagem, há um grande contraste

de tonalidades, plano americano, o mesmo utilizado na primeira aparição de Enola vestida

com roupas masculinas.

(Figura 19)

Em busca de sua mãe, Enola vai à casa de chá, endereço ao qual Eudoria trocava

correspondências. Chegando lá, a luminária treme indicando que algo está acontecendo no

andar de cima. A jovem sobe e encontra um grupo de mulheres praticando luta e a professora
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vem até ela para interrogá-la. Enquanto elas conversam, a mulher apresenta uma afinidade

com a mãe e diz que foi a tutora de Enola quando pequena. Quando a questiona sobre a

recordação, ela lança um golpe das artes marciais, ao qual a protagonista revida com êxito.

Na cena em primeiro plano (Figura 19), Enola ganha um grande contraste com seu

vestido vermelho. A incidência de luz e a exposição são medianas e provocam algumas

sombras. Por se tratar de uma obra que aborda muitas questões sociais, é possível que essa

cena esteja expressando a discrepância de privilégios da mulher branca sobre a negra. Um

outro elemento que possivelmente simboliza isso, é a cor das roupas, por um lado o vermelho

representando uma emancipação e liberdade, por outro o branco simbolizando passividade.

(Figura 20)

Aos poucos, Enola capta os vestígios deixados pela sua mãe. Um dos objetos que

apresentam um indicador da luta por Eudoria é um folhetim convocando uma reunião pública

para reivindicar o voto feminino, conforme mostrado na cena (Figura 20).

(Sequência 4)
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Nessa sequência, Enola é surpreendida pelo homem contratado para assassinar o

Conde. Ela remonta o passado, para contextualizar como aprendeu defesa pessoal com a sua

mãe. É interessante como a iluminação, a exposição, as tonalidades e as matizes são

completamente diferentes e expõem visualmente a narrativa. Passado e presente são

configurados durante toda a sequência.

Nas lembranças de um passado feliz, uma alta exposição propiciada pela iluminação

natural, cores vivas e alegres. No presente tenso e imprevisível, uma baixíssima exposição,

ainda que as cenas aconteçam sob a luz do dia, tons escuros e fechados, embora a matizes

sejam complementares, vermelho e verde, e  promovem um alto contraste.

(Figura 21)

Ironicamente o corpete, marca das vestimentas femininas, que incomodava e impedia

os movimentos de Enola, salva a sua vida, quando ela entra em luta corporal com o indivíduo,

o qual o nome não é revelado, que está perseguindo o Lorde Tewkesbury.

Nas cenas, o assassino aborda Enola, a fim de questioná-la sobre o rapaz e em seguida

tenta tirar a sua vida com um canivete, que acidentalmente atinge seu corpete e salva a sua

vida. Aliviada, ela sorri e diz ironicamente que sabia que o elemento serviria para algo. O

plano detalhe (Figura 21) indica a perfuração no corpete, feita pela faca.
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(Figura 22)

Após o duro combate, Enola aparece aos frangalhos e com os joelhos machucados.

Nesta cena (Figura 22), a coincidência de tonalidades e a baixa incidência de luz indicam um

abatimento e, mais uma vez, divagações sobre o passado.

No desenrolar da trama, percebendo a incapacidade do Lorde em lidar com todos os

perigos que o cercam, Enola muda a rota e decide ir atrás dele, a fim de salvá-lo. Mais uma

vez, ela utiliza trajes masculinos para se disfarçar.

(Sequência 5)

A sequência de cenas exibe a investigação de Enola na busca por Tewkesbury. É

interessante como os elementos e fatores técnicos que compõem as cenas são muito parecidos
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com as lembranças que ela tem do passado, quando era feliz ao lado da mãe. Ambos

momentos da narrativa remetem ao conforto, ao lar.

(Figura 23)

Após encontrar o Conde e verbalizar um sentimento por ele, Tewkesbury dá à Enola

uma flor que é jogada fora com desdém. A jovem resiste a tudo o que remete à fragilidade,

inclusive os próprios sentimentos. Na cena (Figura 23), a incidência de luz provoca algumas

sombras, a exposição e o contraste de tonalidades são medianos.

(Figura 24)
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Enola é encontrada pelo irmão, através de um detetive. A relação entre eles é bem

difícil, já que Mycroft quer impor um controle sobre a irmã, para que ela, como uma mulher

fora dos padrões socialmente aceitos, não atrapalhe a sua carreira. Na cena (Figura 24) em que

ela retorna para a casa com irmão, contra a sua vontade, o recurso fotográfico utilizado coloca

ambos espremidos na carruagem, evidenciando a prisão, promovida pelo internato, que espera

a personagem, além do grande desconforto existente entre eles. A incidência de luz é baixa,

dando ênfase aos personagens, existe um contraste de tonalidades, uma baixa exposição e o

primeiro plano indica um alto teor de drama na cena.

É importante observar como a discrepância entre a relação de Enola e o irmão e a

jovem e o Conde é evidente na diferença entre os recursos técnicos utilizados (Figuras 23 e

24).

(Sequência 6)

Após ver a sua vida lançada à escolha de Mycroft, no colégio, Enola se esforça para

seguir as diretrizes propostas por Miss Harrison, mas é perceptível sua dificuldade em se

tornar uma dama. Todas as mulheres utilizam roupas e modos de comportamentos iguais,

exceto ela.

Essa padronização é observada também nas formas geométricas dos cenários

(Sequência 6). Todas as janelas possuem grades, o que conduz o espectador a uma sensação

de aprisionamento. A incidência de luz é mais intensa a partir dessas janelas, a exposição é

mediana e existe um grande contraste de tonalidades, no entanto, entre as jovens a semelhança

das roupas apresenta uma coincidência remetendo a uma unidade.
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(Figura 25)

Esta cena acontece após uma conversa entre Enola e Miss, na qual a mulher fala sobre

Eudoria. Além de impor ainda mais restrições sobre a jovem, Harrison insinua que tudo o que

está fazendo é para o bem dela.

No recorte (Figura 25), o pequeno cômodo que vai se estreitando, passa uma sensação

desconfortável de aperto, as grades da pequena janela têm um teor restritivo. No contexto, a

pouca luz que entra incide sobre Enola, que utiliza do corpete, anteriormente pautado pela

personagem como um símbolo de opressão feminina, para espremer a cintura, como se aquela

fosse a única alternativa possível da sua vida. Existe um grande contraste de tonalidades,

Enola se destaca do fundo com as roupas totalmente brancas.

(Figura 26)
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Depois de fugir do internato com a ajuda do Lorde, Enola rouba o veículo de Miss

Harrison para fugir. Mais uma vez, ela foge usando um vestido azul.

As duas cenas (Figuras 25 e 26) deixam explícitas as diferenças entre Enola sob as

imposições e ordens de Miss Harrison e a liberdade. O plano inteiro registra um diálogo entre

os personagens que utilizam roupas da mesma cor, o contraste de tonalidades é intenso e a

grande exposição de luz apresenta um momento mais leve na trama. É interessante observar

como os dois sempre aparecem lado a lado, nunca há discrepância entre eles.

(Figura 27)

(Figura 28)



62

Posteriormente à fuga, Enola fica diante de dois caminhos: voltar à Londres ou

retornar à casa do Conde, para que ele assuma seu posto e vote a favor da Reforma que

estenderia o voto às mulheres. A segunda alternativa, ainda que rodeada de perigos, já que

Tewkesbury está ameaçado de morte por questões políticas envolvendo sua família, é a mais

favorável e necessária na concepção da protagonista.

Chegando à residência, eles são surpreendidos pelo subordinado que foi pago para

assassinar o Lorde. Nos momentos seguintes, ocorrem disputas entre Enola e Tewkesbury

com o homem. Após acertar a protagonista com um golpe de arma, ela desmaia e ele

aproveita a deixa para asfixiar o jovem rapaz. Durante a tentativa, Enola acorda sem forças e

chora ao se perceber incapaz de proteger o Tewkesbury. Uma voz que emerge, traz à tona as

lembranças de Eudoria, dizendo à filha que ela não está sozinha.

A primeira imagem apresenta Enola no caos (Figura 27), sob uma baixíssima

incidência de luz e a segunda, a mãe aparece em uma recordação da protagonista, em plongée

(Figura 28) figurando uma espécie de divindade, em contraste com o céu ao fundo.

(Figura 29)

Após a batalha contra o subordinado, a avó do Lorde se apresenta como a mandante do

assassinato e atira contra Tewkesbury que cai, aparentemente morto. Esse é o primeiro

momento em que evidentemente há uma troca afetiva entre Enola e o jovem. O plano detalhe

(Figura 29) enfatiza a conexão entre as mãos de Enola e Tewkesbury e a incidência de luz

nelas deixa isso ainda mais explícito.
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(Figura 30)

(Figura 31)

Após a procura incessante de Enola pela mãe, ela é surpreendida com a sua visita. Nas

cenas, o diálogo entre elas é bastante afetivo e as imagens exibem esse laço entre a matriarca

e a sua filha.

Nas cenas (Figura 30 e 31) a pouca ocorrência de luz que entra pela janela e a baixa

exposição, remetem a um sentimento nostálgico, de conforto e tranquilidade. As flores que

integram o cenário e colaboraram com Enola na captura de pistas pela mãe, no início da

trama, compõem a cena do encontro. O contraste é mais difundido com Eudoria que está de

preto, o vestido rosé da protagonista proporciona uma quase incidência de tonalidade com o

papel de parede do quarto.
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(Figura 32)

A primeira cena da última sequência (Figura 32) encerra a narrativa, dando margem a

um novo início que será traçado por Enola em um momento futuro. A jovem se encontra

como detetive e como salienta, “companheira de almas perdidas.”

Um ponto interessante, ressaltado por Enola, é o objetivo da mãe em colocar o seu

nome, que de trás para frente significa sozinha (Alone), que na realidade condiz com a

liberdade e não com a solidão. Esse aspecto está presente em toda a trama, mas fica bastante

evidente no momento em que a jovem perde as forças e não consegue, por alguns segundos,

salvar o Lorde enxerga Eudoria emergindo, dizendo que ela não está sozinha.

O plano geral que conduz a cena (Figura 32) coloca Enola em meio às pessoas,

seguindo seu caminho. A exposição é alta, existe um baixo contraste de tonalidades e há uma

grande incidência de luz natural. A grande profundidade de campo, nos leva a imaginar o

longo caminho que será traçado pela protagonista adiante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que a igualdade entre todas as pessoas seja uma realidade utópica e que para

chegarmos a tal contexto social ainda teríamos que reparar muitas marcas históricas, é

interessante observar como as mulheres, a partir das várias vertentes do feminismo, vêm

ganhando força e autonomia ao longo dos anos.

Por mais complexo que seja o cenário, é imprescindível salientar também, como as

representações femininas, ainda que muito problemáticas e majoritariamente apresentadas sob

óticas masculinas, estão sendo moldadas conforme a sociedade avança.

Uma questão que não pode ser deixada de lado na construção das produções

cinematográficas, é como os elementos concretos e simbólicos que separam homens e

mulheres em uma cultura eurocêntrica e patriarcal, vêm sendo explorados para desconstruir

essas configurações, foi muito interessante observar isso na obra analisada. Para além, no

filme “Enola Holmes”, a própria Enola possui essa característica muito marcante e de certo

modo o Lorde também destoa do padrão masculino vigente, apresentando um conhecimento

acerca de culinária e um grande apreço por flores.

Outrossim, é imprescindível ressaltar como os aspectos técnicos utilizados nas

produções, possuem uma grande força na construção de histórias em detrimento do contexto e

como analisar todos os elementos que compõem cada cena, minuciosamente pensados pelos

diretores de fotografia, pode ser essencial na compreensão das narrativas.
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