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1. Introdução 

 

O cinema clássico formulou um conjunto de normas de linguagem para compor o manual 

do discurso narrativo cinematográfico, o público aceitou o modelo sem maiores conflitos. 

Desenvolveram-se assim as bases do que seria o ideal na construção de uma narrativa clássica do 

cinema e os componentes que formariam o imaginário da sociedade ocidental. Com a segunda 

onda do movimento feminista, na segunda metade do século XX, e o início da articulação do 

estudo teórico feminista direcionado para o cinema, a percepção da posição representada pela 

mulher passou a ser questionada por ser sempre estruturada sob o olhar masculino, deixando a 

mulher de fora na participação da narrativa da qual era exibida, onde sempre era representada de 

forma que provocasse prazer ao olhar do público masculino, o chamado voyeurismo e sob a 

função de educá-las sobre suas limitações e restrições, de forma que entendessem como naturais.  

 

[...] o melodrama familiar, um gênero destinado especificamente para a mulher, 
funciona tanto para pôr à mostra as restrições e as limitações que a família nuclear 
capitalista impõe à mulher, quanto para “educar” as mulheres a aceitar essas 
restrições como naturais, “inevitáveis” -  como “devido”. (KAPLAN, 1995, p.46) 

 

A figura feminina é representada no cinema para manter sob o controle o que é ser mulher, 

considerando os comportamentos, as atitudes e a idealização de uma mulher que permanece 

ocupando um lugar de marginalidade em relação ao homem. 

 

Nesse caso, a mulher é mais uma das estruturas que regem o argumento em um 
grupo de outras estruturas narrativas. Nessa perspectiva, o que se percebe é que a 
estrutura-mulher, dentro da trama, está sempre associada a uma função narrativa 
ligada a algum elemento masculino. (GUBERNIKOFF, 2009, p.73) 
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Os estereótipos associados à imagem da mulher são ferramentas criadas com a intenção de 

fomentar a hierarquia social do homem sobre a mulher, logo reafirmando uma opressão, visto que 

a mulher é transformada em objeto, anulada como sujeito pensante e reprimida do seu lugar de 

sujeito social. Apesar do Filme “Os amantes do café flore” adotar um modelo de transgressão da 

mulher como sujeito passivo, ele ainda se constrói a partir de referências e olhares masculinos. A 

escolha da representação da Simone de Beauvoir garante uma narrativa que foge da exibição da 

mulher comum, oprimida e objetificada, ao passo que a história da própria Simone de maneira 

geral é tratada a partir da figura de um homem, o Sartre, tanto no seu trabalho, como na sua vida 

pessoal.  

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1 Gênero: a mulher representada pelo homem 

 

Historicamente se construíram as figuras do homem e da mulher enquanto antônimas 

complementares. Enquanto a mulher entendida como um ser dotado de sensibilidade natural, o que 

a condiciona a receber o peso das tarefas domésticas e gerência sentimental da esfera privada, por 

exemplo, ao homem é atribuída a força, a racionalidade e o espaço público. Este contexto resulta 

na dominação do homem sobre a mulher. A partir dessas concepções as relações de gênero são 

moldadas cotidianamente, e tem impacto real na vida das mulheres.  

 

Ser mulher, assim como ser homem, não significa o fato de nascer fêmea ou 
macho naturalmente, mas o de assumir papéis socialmente estabelecidos e 
hierarquizados. Homens e mulheres são categorias culturalmente construídas, 
historicamente impostas aos seres masculino e feminino, posições normativas que 
não são produtos de um consenso social, mas de um conflito. (SILVA, 2006, p. 34) 

 

Os conflitos que nascem a partir desses lugares sociais, entendidos como imutáveis por 

alguns, refletem no cotidiano das mulheres, e como afirma Tilly “suas vidas são modeladas por 

diferentes regras sociais e costumes, em um meio no qual se configuram crenças e opiniões 

decorrentes de estruturas de poder.” (Tilly, 1947, p. 31). São as estruturas de poder que 

reproduzem: 
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[...] a mulher como objeto de troca, “mercadoria” fundamental para a estabilidade 
social, na qual deve permanecer como “infraestrutura” irreconhecível, tanto social 
como culturalmente. Isto estaria ligado diretamente ao status da mulher na 
sociedade capitalista. O que esta propõe é a eliminação da subjetividade feminina 
em detrimento de sua comercialização. (GUBERNIKOFF, 2016, p. 118) 

 

O cinema é um dos produtos midiáticos que participa da construção da imagem dos 

sujeitos, a partir do tempo histórico e das suas criações. A possibilidade de satisfação com a 

identificação de quem assiste, com o personagem representado, é capaz de alterar a maneira de 

percepção do mundo. Sendo assim, os dispositivos de identificação do cinema, inicialmente 

dominados pelo homem, e que ainda reverbera atualmente, realiza um controle civil sobre a 

mulher, de acordo com o que é representado sobre ela e para ela. Contando com o  reforço diário 

desse estereótipo nas telas, as características são afirmadas unicamente pelo homem, anulando as 

subjetividades femininas, e  hierarquizando os gêneros, fazendo com que a mulher se enxergue a 

partir do olhar masculino. É só no século XX, com efervescência do movimento feminista nas 

décadas 70 e 80,  que a mulher toma consciência de seus valores, descobre sua própria fala, 

começa a atuar politicamente, assume a linguagem de si antes dominada pelo homem e dá início a 

transformação dos signos impostos pela sociedade, buscando uma posição diferente para o futuro. 

 

Dentro deste sistema patriarcal de troca é importante o estímulo da imagem 
narcisista da mulher na tela, onde se testemunha não só a idealização do corpo 
feminino, mas também de todo o ambiente circunscrito, e onde se propõe um 
estilo de vida ideal. (GUBERNIKOFF, 2016, p. 121) 

 

Neste contexto uma gama de coisas se transformam em mercadoria, a mulher como objeto e o 

estilo de vida que é adotado como referencial para estas mulheres, que compram não apenas o 

estereótipo, mas a possibilidade de se aproximar dele através de comportamentos. E da infância à 

vida adulta se apreende esse modelo que “as estrelas não só invadiam os sonhos de nossas vidas, 

mas começaram moldando as formas de nós pensarmos sobre nós mesmo antes que nós 

começássemos a andar”. (HASKELL, 1987, p. 8). O cinema então se apresenta como instrumento 

de perpetuação dos modelos estabelecidos. E mesmo com o avanço das conquistas de direitos 

sociais e no mercado de trabalho, as bases do cinema ainda reverberam os estereótipos. Ou seja, 

simplesmente o cinema ainda precisa aprofundar as suas reflexões sobra as suas produções e o 

espaço dado às mulheres e a representação das mesmas.  

 

2.2 Simone de Beauvoir 
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“Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (Beauvoir, 1949) essa frase marca um ponto 

bastante específico na história das mulheres. Presente no livro mais conhecido da escritora e 

filósofa Simone Beauvoir, O Segundo Sexo,  torna-se também pontapé inicial para um outro ciclo 

do debate feminista. Instigando o pensamento sobre o que é ser mulher e refletindo sobre as 

nuances das relações de gênero cotidianas. Simone era francesa, nasceu em 1908, filha de família 

burguesa, teve condições de estudar a maior parte da vida sem grandes preocupações, "teve acesso 

aos cuidados de uma família atenciosa (...) adorava os livros e podia, sem dificuldade, passar dias 

debruçada sobre os mesmos” (Calado, 2012, p. 117). Beauvoir que já vivia num ambiente cheio de 

divergências morais, protagonizados de maneira geral pelos próprios pais, viu o pós guerra mudar 

a estrutura da família. Simone dedicou-se aos estudos, por gosto, mas também porque os seus pais 

não conseguiriam pagar o seu dote. Ao chegar na Universidade de Sorbonne, conheceu Jean-Paul 

Sartre, como coloca Calado 2012,  “o seu encontro com Sartre foi fruto do acaso, foi uma sorte 

encontrá-lo, mas foi um compromisso escolhido livremente que ligou um ao outro por mais de 50 

anos”. Nos livros que publicou entre 1957 e 1958 Simone mostra também o lugar que Sartre ocupa 

na sua vida, nas suas reflexões e na sua obra.  

 

Em muitos momentos, sua narrativa encontra-se centrada não na sua própria 
história, mas na dele. Entre outras razões, fez isso para reforçar a ideia de 
simbiose entre ambos: compartilhavam expectativas e objetivos. Ainda que, na 
relação que tinham com a escrita, cada um conservasse certo grau de 
particularidade - Sartre vivia para escrever/Beauvoir escrevia para viver. ( 
CALADO, 2012, p. 119). 

 

A relação de Simone Beauvoir e Jean Paul, apesar de atravessada por outros sujeitos, foi 

duradoura, mesmo não se estabelecendo nos termos tradicionais pretendidos na época. Eles não 

chegaram a casar ou ter filhos, as heranças da relação se construíram na produção filosófica dos 

dois.  

 

[...] é pelo exame da palavra cumprida que em grande parte das vezes, a 
identidade de uma pessoa pode ser compreendida satisfatoriamente. De acordo 
com esta ideia , é possível então afirmar que para saber quem foi Simone 
Beauvoir, ou quem desejou ser, faz se necessário entre outras coisas, 
compreender sua relação com Sartre, ou mais precisamente, em que termos ela 
descreveu em sua biografia. (CALADO, 2012, p. 120). 
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As mulheres de maneira geral tem as suas histórias e narrativas atravessadas pelo discurso 

do dominador, os homens estão presentes na construção da representação da imagem feminina, 

com Simone não foi diferente. Os direcionamentos desse olhar masculino e patriarcal foram e são 

peças estruturantes (ou desestruturantes) na construção da história das mulheres. Durante mais de 

40 anos Simone viveu para escrever, publicou várias obras e deixava evidente que essa relação, 

fazia parte da liberdade que ela poderia ter. “Escrever era uma atividade central de seus dias, em 

torno da qual, se organizavam todas as outras” (CALADO, 2012, p. 119). Simone também foi 

professora e se envolveu em escândalos por se envolver com alunas.  Ela publicou ao todo quinze 

obras, e durante a maior parte da sua vida se dedicou a olhar para si e escrever estas reflexões de 

maneira expandida. Na sua obra que perceptivelmente é desenvolvida a partir de inquietações 

particulares, também se faz preente as suas reflexões sobre os sujeitos a sua volta.  

 

2.3 FILME  

 

2.3.1 Síntese do Filme 

 

O longa metragem “Os amantes do Café Flore”, é um filme lançado em 2006, do diretor 

francês Ilan Duran Cohen, que também é produtor e roteirista. A produção conta a história da 

filósofa e escritora Simone Beauvoir, entrelaçada às reuniões na  Universidade de Sorbonne, 

relações íntimas, além da vida e obra da Beauvoir cruzada por Jean-Paul Sartre. Resultado de um 

acordo entre os dois, eles mantiveram um relacionamento aberto, que se preservou ao longo de 

suas vidas, atrelado a aliança intelectual. Juntos também foram responsáveis pelo surgimento do 

grupo chamado “a pequena família”, que reunia escritores e escritoras existencialistas com quem 

os dois mantinham uma relação íntima de amizade e proteção. O filme traz um aspecto mais 

humano da Simone diante de sua relação conflituosa com Sartre, visto que ela é retratada como 

uma mulher que pensa, ama, tem dúvidas, sofre, adoece, é traída, que é mulher, mas que não vive 

como todas elas. Simone é completamente diferente do modelo de mulher de sua época. Sem 

deixar de lado a família, o filme exibe como era a relação dela com o pai, um homem rígido que 

fazia questão de reafirmar isso. Ele lhe dizia que ela tinha o cérebro de um homem, lhe dizia ser 

feia e que ninguém iria lhe querer porque era pobre, portanto não iria ter como pagar um dote para 

casar-se, o que a fez acreditar em suas palavras. Inicialmente, Simone empregava grande respeito 

a ele, mas o desprezou ao perceber a neutralidade que ele tinha a qualquer conquista dela. A 

relação com a mãe, que era uma mulher absolutamente submissa ao marido, era permeada por 
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ensinamentos como “a mulher é aquilo que o marido faz dela”. A morte do pai, marca dois 

processos, a liberdade dessas mulheres e as dificuldades da ausência da figura masculina numa 

casa do início de século XX.  

 

2.3.2 Reflexões  

 

Cercada por homens na universidade, Simone chega a dizer que não gosta da companhia 

de mulheres, exceto da sua amiga Lola, que morreu previamente, aos vinte anos de idade, 

impedida pela mãe de estudar e forçada a um casamento. Através da sua persistência, Sartre 

consegue se aproximar de Simone, e parte dele a proposta do relacionamento aberto ao ouvir 

Simone falar que jamais se casará, e ela que sempre atuou diferente de todas as outras mulheres, 

aceitou, disposta a inaugurar um novo modelo de casal, que fugisse de todos os padrões dos 

relacionamentos  tradicional burguês. Simone comumente exerceu papel de aluna para Sartre, que 

muitas vezes se mostrou indiferente a suas críticas apesar de saber da importância delas para 

garantir o alto nível de sua obra; como também quando ela rejeitou suas propostas de se envolver 

sexualmente com outras pessoas, uma delas sua aluna, Lumi, motivo de muitos conflitos na 

relação, ela foi a prova do quanto Sartre se considerava superior a Simone, a oprimindo ao dizer 

que ela “não estava à altura do pacto”, um exemplo da sutil opressão que mesmo sem perceber, ela 

como mulher, também sofria. Com Simone doente, Sartre não cogita em nenhum momento 

priorizar a saúde dela e lhe dedicar sua atenção, ele é enviado para lecionar em outra escola de 

outra cidade, e a deixa sozinha, diferente do que ela faz quando ele vai para a guerra e passa a 

tomar de conta de toda a sua vida na França. Quando decide se casar, ao dizer a Simone ele não a 

informa para consultar o que pensa sobre a situação, ele diz como algo já decidido, diferente do 

que ele exige quando ela decide viver uma relação unicamente ao lado de Nelson, Sartre a cobra 

que o deixe, que seja fiel ao acordo selado no início de suas convivências. E os estereótipos são 

constantemente debruçados sobre Simone, ela é sempre vista como a velha, chata, que não larga 

Sartre, enquanto ele é sempre o escritor, inteligente, sempre ao lado de uma mulher mais jovem. 

Não é com Sartre que Simone descobre o orgasmo, mas é para ele que ela dedica o maior afeto de 

sua vida. 

  

Considerações finais 
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Considerando o contexto conturbado de vida de simone Beauvoir, onde os padrões de 

gênero e o lugar social das mulheres estavam extremamente demarcados. Em seu relacionamento 

mais duradouro, Simone Beauvoir percebe que não gozava da liberdade proposta pelo “pacto” 

inicialmente proposto por Sartre. Numa cena específica do filme, ela relata ao Sartre que precisava 

se proteger na relação, mas gostaria de permanecer próxima a ele sobre outros parâmetros, porque 

mesmo desgastada não gostaria de deixar de lado a possibilidade de vivenciar uma relação com a 

única pessoa que a possibilitou uma estabilidade tanto intelectual quanto amorosa., fora dos 

padrões impostos. O longa metragem retrata o lado humano da Simone que é intelectual, mulher 

numa época onde era bastante difícil conciliar as duas coisas em plenitude. Os conflitos 

decorrentes desse processo também são retratados. As dúvidas e a relação conflituosa com Sartre e 

suas outras companheiras aparecem e parecem construir a Beauvoir que se mostra em seus livros. 

Simone é completamente diferente das mulheres do seu momento. A solidão parece ameaçadora. 

 Quanto a produção cinematográfica é perceptível que a história das mulheres no cinema é 

perpassada por um olhar masculino e dominador. Conseguimos apreender que a sua obra, é 

também autobiográfica. Mesmo  que a presença do seu pai e de Sartre tenham marcando a sua 

história ela ainda consegue se desenvolver e se  perceber sempre na perspectiva de libertar-se. E os 

estereótipos são constantemente debruçados sobre Simone, ela é sempre vista como a velha, chata, 

que não larga Sartre, enquanto ele é sempre o escritor, inteligente, sempre ao lado de uma mulher 

mais jovem. Não é com Sartre que Simone descobre o orgasmo, mas é para ele que ela dedica o 

maior afeto de sua vida. 

 

Referências 

 

CALADO, Eliana Alda de Freitas. Autobiografias de Simone de Beauvoir: sujeito, identidade, 
alteridade. 2012. 
 
DA SILVA, Elizabete Rodrigues. Ser mulher: uma construção Social. Revista, n. 1, Janeiro, 2006, 
p. 33. 
 
DE BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. Nova Fronteira, São Paulo, 2014. 
 
GUBERNIKOFF, Giselle. O significado social da mulher no cinema. Cadernos Arte e Ciência 
do Centro Mário Schenberg, São Paulo, maio 2001.  
 
GUBERNIKOFF, Giselle. A imagem: representação da mulher no cinema. Conexão-
Comunicação e Cultura, v. 8, n. 15, 2009. 
 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



8 

 

KUHN, Annette. Cinema de mulheres: feminismo e cinema. Madri: Cátedra Signo e Imagem, 
1991. 
 
MASCARELLO, Fernando. História do cinema mundial. Papirus, 2006. 
 
LES amants du Flore. Direção: Ilan Duran Cohen. Produtora: France 3. 2006.1 DVD (106 min). 
 
TILLY, Louise A. Gênero, história das mulheres e história social. Cadernos Pagu, v. 3, p. 29-62, 
1994 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 


