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Hoje fi camos a saber onde estão as 
mulheres nos bastidores do cinema

Hoje discute-se “O papel das mu-

lheres hoje nas indústrias cinema-

tográfi cas europeia e portuguesa” 

na Cinemateca, em Lisboa. E actu-

alizam-se os números de 2005 que 

nos diziam que em Portugal era nos 

documentários que encontrávamos 

mais realizadoras, que era no guar-

da-roupa, maquilhagem e cabelos 

que estavam mais mulheres atrás 

das câmaras e que a entrada de mais 

profi ssionais do sexo feminino no 

sector foi paralela à feitura de mais 

fi lmes e à melhor e mais ampla for-

mação de profi ssionais.

Há dez anos, ia-se mais ao cine-

ma em Portugal — 15,4 milhões de 

bilhetes vendidos em 2005 contra 

os 12,1 milhões de 2014 — e punha-

se a hipótese de o DVD vir a matar 

as salas de exibição. E nos bastido-

res já se monitorizava o papel das 

mulheres no sector. No estudo de 

2005 coordenado por Rui Telmo 

Gomes, Vanda Lourenço e Tere-

sa Duarte Martinho no âmbito do 

projecto comunitário Culture-Biz 

sobre o género na profi ssão de ci-

nema em Portugal, enumeravam-se 

os diferentes papéis na produção 

cinematográfi ca e fi cava-se a saber 

que entre 2001 e 2003 apenas um 

quinto das longas-metragens portu-

guesas tinha sido feito por realiza-

doras, embora no documentário a 

parcela feminina passasse para os 

30%.

O levantamento concluiu ainda 

que desde a década de 1990 se ti-

nha registado “uma lenta mas pro-

gressiva feminização das equipas de 

produção” de cinema em Portugal. 

E notava que havia mais mulheres, 

mais jovens e mais qualifi cadas, no 

mercado, sendo que, em 2004, en-

tre 80 %e 90% dos profi ssionais nos 

camarins que tratavam de fi gurinos, 

maquilhagem e cabeleireiro eram 

mulheres, contra 18% na realização 

e 53% na produção.

No encontro do Grupo de Estudo 

sobre Igualdade de Género (GEIG) 

do Eurimages, o fundo europeu de 

apoio à produção cinematográfi ca, 

que a partir das 18h15 decorre na Ci-

nemateca com entrada livre, Teresa 

Duarte Martinho, investigadora de 

pós-doutoramento do Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa, regressa ao tema e vai jun-

tar-se a Nuno Fonseca, do Instituto 

do Cinema e do Audiovisual (ICA) 

para fazer o retrato das “Mulheres 

na Indústria de Cinema Portugue-

sa”. Antes, Sanja Ravlic vai divulgar 

as estatísticas mais recentes do Euri-

mages sobre as mulheres no cinema 

europeu.

Ravlic preside ao GEIG, criado 

em 2013 num cenário em que a re-

presentação média das mulheres a 

trabalhar em cinema na Europa era 

de 23% (números de 2012 nas áreas 

de produção, realização, fotografi a, 

montagem e argumento). Uma “for-

te disparidade”, segundo o fundo 

Eurimages, que dá ainda mais im-

portância a outro número: “A taxa 

de sucesso em relação aos apoios 

atribuídos a projectos escritos e 

realizados por mulheres é inferior 

(37%) à dos homens (50%).”

Estamos no ano em que o fundo 

decide se deve adoptar uma política 

específi ca para encorajar a presença 

das mulheres no cinema europeu, 

numa altura em que os números do 

maior mercado do mundo, o ame-

ricano, mostram o domínio mascu-

lino: em 2014, só 7% dos fi lmes de 

maior sucesso foram realizados por 

mulheres e só 12% tiveram protago-

nistas femininas. E isso refl ecte-se 

nos salários — desiguais, como gri-

tou Patricia Arquette nos Óscares, 

nos temas e na representação das 

mulheres. “O género do realizador 

é incrivelmente importante porque 

a investigação mostra que está re-

lacionado com a percentagem de 

Rodagem do documentário Vozes do Silêncio, de Cristophe Bisson, no Porto, em Junho do ano passado

Encontro do Eurimages debate hoje na 
Cinemateca o papel das mulheres no 
cinema português e europeu. Há dez anos, 
só havia paridade no sector da produção. 
Novo estudo vai revelar o que mudou

Cinema
Joana Amaral Cardoso

Março, mês de cinema no feminino em Lisboa

Dois ciclos para o cinema espanhol e alemão feito por mulheres 
ou dedicado a temas como a violência doméstica e a violação

E
m torno do Dia Internacional 
da Mulher, Lisboa está a 
receber cinema no feminino. 
Hoje começa a residência 

do Olhares do Mediterrâneo, 
o festival português dedicado 
exclusivamente a cinema feito 
por mulheres, no Instituto 
Cervantes, com a primeira 
de quatro sessões gratuitas 
de filmes de realizadoras 
espanholas.

Cinema ao ar livre, todas as 
segundas-feiras às 19h, para ver 
há 15 Anos e Um Dia, de Gracia 
Querejeta (hoje), o documentário 
As Professoras da República, de 
Pilar López Solano (dia 16), Os 

Meninos Selvagens, de Patrícia 
Ferreira (dia 23), e A Praga, de 
Neús Ballús (dia 30).

A 2.ª edição do festival decorre 
de 5 a 7 de Junho no Cinema São 
Jorge.

Já  a partir de amanhã e 
até sábado, o Goethe-Institut 
acolhe o 3.º Ciclo de Cinema 

no Feminino, que este ano é 
dedicado ao tema da violência 
— a mulher como vítima, mas 
também como autora de 
violência —, e passa cinco filmes 
alemães: Martha (na foto), de 
Fassbinder, acompanhado de 
uma conversa sobre violência 
doméstica, O Silêncio após 
o Tiro, de Volker Schlöndorff, 
As Crianças Estão Mortas, de 
Aelrun Goette, Guerreira, de 
David Wnendt, e Libertadores 
e Libertadas, de Helke Sander, 
que aborda as violações na 
Alemanha no final da II Guerra 
Mundial. Todas as sessões são de 
entrada livre. 

“O género do 
realizador está 
relacionado com 
a percentagem 
de personagens 
femininas que 
vemos no ecrã”
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personagens femininas que vemos 

no ecrã”, disse em Janeiro Martha 

Lauzen, directora Center for the 

Study of Women in Television and 

Film da Universidade de San Diego. 

Quando lá estão, são poucas ou, ten-

dencialmente, “mulheres de” ou “fi -

lhas de”.  

No encontro de hoje, co-organiza-

do pela Cinemateca e pelo ICA, será 

ainda projectado um excerto de Três 

Dias sem Deus (1945), de Bárbara Vir-

gínia — é a primeira longa-metragem 

de fi cção realizada por uma mulher 

em Portugal e que esteve na primei-

ra edição do Festival de Cannes, no 

ano seguinte (o fi lme será comenta-

do pelo director da Cinemateca, José 

Manuel Costa). O dia termina com 

uma mesa-redonda com Catarina Al-

ves Costa e Graça Castanheira, reali-

zadoras e professoras, com a realiza-

dora e produtora Filipa Reis, com as 

produtoras Pandora da Cunha Telles 

e Joana Ferreira e com o realizador 

e professor João Mário Grilo.

NELSON GARRIDO


