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Resumo  

A proposta desse artigo é compreender com se dá a construção formal da 
representação feminina nas películas de Federico Fellini. Contextualizando o 
cinema italiano e a influência do neorrealismo na sétima arte, assim como a 
relação da mulher no cinema, será analisada e interpretada a trajetória das 
personagens femininas da película A Doce Vida (1960), dirigidos por Fellini, 
compondo uma rede de significações, a fim de defender a exploração da imagem 
da mulher como uma ferramenta de persuasão. Apoiado em autores como Fernando 
Marcarello, Teresa Lauretis e Peter Bonatella, o presente artugo abrirá portas para 
outros estudos relacionados não somente à mulher, mas também ao cinema italiano 
e de outros grandes diretores europeus. 
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INTRODUÇÃO 

As mulheres sempre desempenharam um papel fundamental na cultura 

cinematográfica, uma vez que o gênero melodrama foi projetado para atingir 

especificamente o público feminino.  Giselle Guberrnikoff, autora do artigo A 

imagem: representação da mulher no cinema (2009, p. 70), defende que a 

presença do público feminino tornou-se um dos principais fatores que determinou a 

criação do roteiro de produções dos filmes clássicos, visto que o sucesso ou 

fracasso eram transcritos pelas reações da mulher. Grandes produções exploraram 
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esses fatores e intitularam características específicas e estereótipos diretamente 

relacionados ao aspecto feminino, visando retratar a imagem real da sociedade da 

época. Como resultado disso, as personagens femininas apresentavam perfis já pré-

determinados. 

Desde o início da Revolução Feminista, no século XIX, uma nova faceta 

ocupava a sociedade, e principalmente o espaço profissional. Betty Friedan, autora 

do livro The Feminine Mystique (1963), afirma que essa mudança ocorreu devido ao 

incentivo feminista que encorajava mulheres a buscar a liberdade de pensar e agir 

de diferentes formas. Os conteúdos emocionais e sentimentais refletidos nos filmes 

representavam as características próprias da mulher. No cinema, isso não foi 

diferente, porque a representação desses perfis ganhou destaque ou como um 

símbolo sexual, ou como mocinhas intocáveis pela sociedade diante do seu papel, 

ou ainda como desafiadoras dos valores sociais que enfrentavam as consequências 

dessa atitude. 

Teresa Lauretis (1984, p. 106) afirma que “a mulher constitui o próprio 

substrato da representação, objeto e suporte de um desejo, intimamente ligado ao 

poder e à criatividade”. Além disso, Gubernkoff (2009, p. 9) acrescenta que o 

cinema trabalha constantemente com arquétipos ou estereótipos, como a jovem 

inocente, a vamp, a prostituta e a divina. A mulher é, ao mesmo tempo, objeto de 

desejo do sonho e da razão de seu papel. Assim, a imagem de aparente 

ingenuidade da mulher é incorporada nas concepções populares de sexualidade, em 

que, de maneira inconsciente ou não, ela se modifica. Associando esses aspectos 

aos perfis das personagens, surge um leque de características marcantes, o que 

possibilita roteiristas, diretores e os próprios atores buscarem seus posicionamentos 

e interpretações acerca do papel da mulher, exigindo um estudo mais aprofundado 

sobre sua representação enquanto personagem da sétima arte. 

Com oportunidade de explorar o momento histórico que vivenciavam, diversos 

produtores, diretores e roteiristas criaram as novas personalidades femininas que 

emergiam dos pensamentos revolucionários. Em adição a essa ocasião e compondo 

um recorte para o estudo da mulher feminista no cinema, as tradições da primeira 

onda e características da segunda transformou o cinema da década de 1950, que 

surge com filmes que ilustram essa mulher forte e com voz ativa. Contudo, nas 

produções cinematográficas desse período, a construção da representação 
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feminina, questão que necessita um estudo mais aprofundado, ainda era feita pelo 

sexo masculino. Isto é, existia uma diversidade de perfis criados pelos diretores e 

roteiristas, o que refletia uma visão de mundo machista e, muitas vezes, caricatos, 

variando de acordo com um espelho do período atual. Como consequência, era 

notável a variedade de personagens com diferentes personalidades que tinham 

perfis, aparentemente, reflexo da realidade. 

É possível afirmar que os traços típicos das mulheres da época eram 

caracterizados também pelas personalidades principais das produções 

cinematográficas. O contexto histórico e social sustentou inclusões de ideias 

revolucionárias que libertaram a mulher de uma sociedade de estereótipos e 

rótulos e inspiraram diversas áreas, tendo o cinema como destaque. Visto que o 

principal objetivo inicial dessa pesquisa científica é analisar o perfil feminino a 

partir das produções cinematográficas da década de 1950, observando fatores como 

valores, tradições culturais e ideologias que incidem sobre a sociedade e seu 

contexto histórico, esses elementos retomados anteriormente sobre os aspectos da 

mulher no cinema auxiliaram a nortear um estudo mais conciso com um 

embasamento teórico diferenciado e com característica que se adequam as 

preferência da presente autora. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e do Fascismo, a Itália sofreu grandes 

interferências nas condições sociais, econômicas e políticas. A sociedade estava em 

crise, com alto índice de desemprego e vivenciava uma estrutura política 

desintegrada cuja economia foi totalmente enfraquecida. Nesse ambiente, era 

impossível observar a ilusão apresentada pelo cinema fascista, que tinha o intuito 

de, através do cinema, “educar” as massas (MASCARELLO, 2009, p. 195). Diante 

disso, o neorrealismo surgiu como um reflexo cultural da situação em que a Itália 

se encontrava no final da ocupação fascista, criando roteiros que ilustravam, 

principalmente com humor, sátiras, fazendo alusão ao cotidiano da sociedade e à 

maneira que estavam lidando com isso. 

O período neorrealista ocorreu entre 1945 e 1948 e acarretou o 

desenvolvimento de diversos filmes com características singulares do cinema 

mundial. Os diretores da época acreditavam que a poética do cinema estava na 

representação direta do cotidiano e que os filmes produzidos deveriam apresentar 

a realidade sem interferências (BONDANELLA, 1991, p. 74). No entanto, esse é um 
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paradoxo, pois o cinema busca sempre busca transmitir uma ideologia, seja política 

ou social, por exemplo, mesmo quando pretende fazer o contrário. Observamos isso 

quando a montagem, os planos, os ângulos de câmera, por mais neutros que sejam, 

não conseguem transmitir fielmente o olhar do espectador. Isto é, em momentos 

pontuais, como guerras e conflitos, o cinema e outros mecanismos de comunicação 

expressavam, em suas configurações, opiniões, posições e preferências daquele que 

produz o filme, e somente com as pesquisas que abordam essa temática podemos 

identificar esse fenômeno. Com isso, o cinema revela e convida os espectadores a 

se envolverem com as questões sociais e éticas exploradas, porém com uma visão 

já distorcida da realidade.  

Inspirado pela arte do cinema e não tendo o entendimento do que acontece 

por trás da criação de um filme, inconscientemente ou não, o público absorve o 

que vê, apoiando e defendendo as ideias apresentadas. Um filme que discute a 

questão da fome em países subdesenvolvidos, quando transmudado para as telas do 

cinema, comove aquele que assistem. Assim como filmes que possuem roteiro 

baseados na política e ilustra a rotina de grandes nomes da política e sua maneira 

de manipulação para obter o que desejam. Os espectadores passam a ter 

conhecimento de questões políticas e como muitas vezes eles são explorados e 

enganados pelo poder. Principalmente o cinema hollywoodiano baseiam suas 

produções e roteiros cinematográficos nos mesmos enredos, uma vez que é o que 

capta a atenção do público. Devido a isso, pode-se concluir que o cinema tem as 

ferramentas necessárias para prender a atenção dos espectadores. Dependo do que 

é transmitido, o envolvimento daqueles que assistem a um filme de protesto a 

alguma temática ou uma imposição de ideologia é intensificado.   

Justamente por causa da crise vivenciada naquele momento é que o 

neorrealismo italiano surge como um estilo antagônico ao cinema em vigor, tanto 

técnica quanto esteticamente. Isto é, os estúdios criados durante o regime fascista 

apresentavam o arquétipo de uma ideologia pautada pela estética que ressaltavam 

valores morais e sociais, características predominantes no totalitarismo. Em seus 

aspectos formais, esse movimento da sétima arte é caracterizado pelo uso 

frequente de atores não profissionais, filmagens fora do estúdio, aproveitamento 

de restos de filmes e pedaços de rolos, e pouco uso de artifícios de edição, como 

iluminação artificial e construção de cenários. 
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Perante essa riqueza de detalhes, pode-se afirmar que a maneira de se 

“fazer cinema” na Itália era diferente e única não apenas pela falta de recursos 

para a utilização de tais ferramentas, mas também devido à busca da simplicidade 

e ao intuito rebelde e revolucionário de quebrar paradigmas vigentes. No decorrer 

da leitura, serão apresentados conceitos que caracterizam o ponto de vista dos 

diretores neorrealistas, assim como suas abordagens, principalmente quanto à 

imagem da mulher. A partir disso, será possível abrir portas para novas 

descobertas, descrevendo como são configuradas as influências acerca do contexto 

cultural, social e histórico, introduzidas nas películas do cinema italiano. 

Diante de grandes nomes do cinema italiano, Federico Fellini também pode 

ser incluído na lista de divulgadores do verdadeiro cinema italiano. As fortes 

críticas feitas à sociedade da época são o que, principalmente, sustentam a 

estética das suas produções (FELLINI, 2004, 107). A produção A Doce Vida, de 1960, 

película que auxiliará no estudo sobre os elementos formais que compõe o perfil da 

mulher, provocou escândalo na época ao narrar uma história de um jornalista 

decepcionado com a sociedade em que vivia. Discreto, porém pontual, essa obra 

ilustrou e divulgou a real situação que todos viviam. Essa era a principal 

característica do cinema neorrealista e foi divulgada por Fellini, que a introduzia 

na maioria de suas obras. Fellini propôs novos olhares para a cinematografia 

italiana, focando principalmente o mundo marginal e os espetáculos populares.  

O cinema neorrealista também é caracterizado pelo uso de uma estrutura 

narrativa não ortodoxa, ou seja, evita as convenções clássicas de continuidade do 

sistema capitalista do cinema italiano anterior que busca a criação de grandes 

espetáculos com o objetivo de maior arrecadação de renda (BONDANELLA, 1991, p. 

74). Os filmes de Fellini são exemplos dessas novas produções, pois o envolvimento 

que o diretor em com o mundo lúdico e imaginário torna suas obras destaques em 

um período em que diversos diretores competentes e influentes produziam na 

atmosfera do cinema. Diante disso, a principal temática da pesquisa, que gira em 

torno das contradições sobre a imagem feminina presentes nos filmes de Fellini, 

incentivou um estudo mais cuidadoso sobre o assunto que retoma a representação 

da mulher no cinema. A curiosidade e o interesse pela compreensão da construção 

formal da representação feminina nas produções cinematográficas de Federico 

Fellini foram o que, em primeira estância, motivaram a pesquisa e norteiam-na em 
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conjunto a coleta de dado e conceitos retidos na trajetória do diretor e suas 

influências. 

É importante ressaltar que os roteiros do cinema italiano não apresentam uma 

linearidade ou um desenvolvimento detalhado dos personagens, cujas atuações são 

contidas e não são precedidas de motivações ou causas psicológicas bem definidas. 

Essas características podem ser observadas com mais nitidez nas produções de 

Fellini. Em sua obra Cidade das Mulheres (1980), o diretor constrói uma narrativa 

não linear – não narram uma história no padrão início, meio e fim, mas brincando 

com as sequências – e traz conjuntos de cenas que apresentam sua visão social da 

mulher em oposição a ideologias patriarcais. 

Em complemento às particularidades do cinema da Itália, Perin afirma que o 

movimento também pode ser caracterizado por obras e ideologias difundidas entre 

seus realizadores, tanto estética quanto política, constituindo um estilo de época 

do cinema. Como citado anteriormente, as produções retratavam o lugar e o tempo 

na Itália do final da Segunda Grande Guerra, em processo de libertação do regime 

fascista, como veículo estético-ideológico da resistência, além de representações 

objetivas da realidade social. Fellini e outros diretores se apossaram e construíram 

a partir desses elementos a personalidade do cinema italiano. O que não era 

abordado no cinema fascista passou a compor produções incríveis e temáticas 

interessantes para as pesquisas.  

A análise da representação da mulher a partir de produções 

cinematográficas de Federico Fellini pode dar sustentação à ampliação do estudo 

sobre neorrealismo e o cinema italiano, visto que, ao relacionar elementos 

influentes da sociedade italiana, como disputas de classes, conflitos e 

preconceitos, e estudando tudo que envolve a trajetória do diretor, acarretará 

informações que podem inspirar outras problemáticas sobre cinema e sua relação 

com a mulher. A abordagem psicológica das produções torna-se o contato entre a 

realidade do país, que sofria como fim da guerra, e a sociedade. As criticas, 

principalmente contra o governo, passaram a serem temáticas sugeridas nos filmes 

de Fellini, assim como o desemprego, pobreza e mulheres. Perante isso, o estudo 

retomará as críticas feitas pelo diretor quanto à imagem da mulher, analisando o 

filme A Doce Vida como um todo, visando construir um panorama da criação de 

conceitos do diretor quanto à construção das personagens. 
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Na atmosfera cinematográfica, as grandes produções exploraram fatores e 

intitularam características específicas quanto ao aspecto do perfil feminino, 

visando a retratar de maneira mais próxima a imagem real da sociedade da época. 

Contudo, estereótipos diretamente relacionados às mulheres resultaram em 

personagens femininas tal qual protagonistas planas cuja representação de 

aspectos já é pré-determinados. Diante da diversidade de representações do 

gênero, a proposta dessa pesquisa é traçar os perfis das mulheres, visando 

compreender com se dá a construção formal dessas personagens. A produção A 

Doce Vida será o objetos de estudo analisado para compor redes de significação e 

ilustrações multifacetadas para que seja feita uma comparação entres as mulheres 

e suas representações.  

Sabe-se que Fellini materializou os adjetivos criticados pelo feminismo em 

suas obras relacionado com seu estilo próprio, baseado muitas vezes em narrativas 

autobiográficas que inseriram sonhos, delírios e personagens. Para associar sua 

maneira de “fazer cinema” com a criação de personagens femininas, exames sobre 

o contexto narrativo das obras selecionadas será feita para ter uma ampla visão das 

principais influências que incidem na história. A partir da rede de comparações 

construída para associar os perfis encontrados, um desdobramento da análise 

quanto à representação idealizada das mulheres fellinianas será desenvolvido, 

visando identificar fatores que defende a exploração da imagem das mesmas como 

ferramenta de crítica. 

A abordagem exploratória e qualitativa da pesquisa norteia o estudo sobre o 

cinema europeu, enfatizando principalmente o italiano. O primeiro, em oposição 

ao americano, apossou-se de outros universos da sétima arte, ofuscados pela 

grandeza estipulada por Hollywood. Dessa maneira, o referencial teórico busca 

conceituar e caracterizar as singularidades poucos explorados em pesquisas sobre o 

cinema italiano, apoiando-se por autores importantes, como Fernando Marcarello, 

Giselle Gubernkoff, Teresa Lauretis e Peter Bonatella. 

 

AS MULHERES DA DOCE VIDA DE FELLINI 

A Doce Vida é um dos filmes mais instigantes e geniais da história 

cinematográfica. Filmado nos anos de 1960 por Federico Fellini, a longa-metragem 

retrata a burguesia italiana e o cenário da época, denunciando uma Itália prestes a 
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iniciar um processo de decadência de costumes. A narrativa engloba a trajetória do 

personagem Marcello Rubini, um jornalista interpretado por Marcello Mastroiani, 

que vive de pequenas reportagens sobre celebridades e ícones da mídia. No 

decorrer do enredo, acompanhamos Marcello dividido entre três mulheres 

diferentes: Madallena, interpretada por Anouk Aimée, Emma, interpretada por 

Yvonne Furneaux, e a estrela de cinema Sylvia, vivida por Anita Ekberg. É 

importante ressaltar que, ao analisá-las, as personagens apresentam perfis 

diferenciados e elementos críticos específicos para cada uma delas. 

Madallena é uma mulher independente e decidida, o que podemos 

comprovar por suas atitudes ao longo do filme nas cenas de confronto com seu 

amante Marcello. Em suas primeiras cenas, já é possível perceber sua 

personalidade forte ao conquistar os olhares de Marcello. Posteriormente, ela faz 

insinuações ao se apresentar num vestido preto, porém num corte discreto e 

comportado. Sua sensualidade compõe uma personagem que revela os segredos da 

mulher numa sedução progressiva, mas inquestionável. Sua delicada expressão de 

superioridade ao interagir com os outros personagens é camuflada por óculos 

escuros que marcam suas aparições. A milionária italiana possui respostas rápidas e 

precisas, não aceita insultos e insinuações de terceiros, principalmente do sexo 

oposto.  Marcello afirma que seu maior problema é ter muito dinheiro, no entanto, 

embora não chegue a ser grosseira, seu comportamento corrobora a impressão que 

causa em seu enamorado conquistador. Personagem forte e marcante, tanto 

quanto sedutora e cheia de contradições, é ela quem inicia e termina o 

relacionamento amoroso que protagoniza. 

A mais expressiva crítica feita por Fellini ao construir uma personagem como 

Madallena está relacionada à maneira como a alta sociedade romana lida com o seu 

cotidiano. Com uma mulher rica e deslumbrante, que chama atenção dos homens e 

invoca a inveja das mulheres, Fellini dispara julgamentos sobre futilidades 

adotadas por essas pessoas ao tentar ar sentido à existência com risadas falsas e 

manipulação daqueles que estão ao seu redor. A protagonista não se deixa dominar 

pela mesmice e se posta frente a isso com argumentos que transparecem sua 

personalidade forte. Contudo, mesmo com a projeção independente dela própria, 

seus sentimentos internos não são facilmente encobertos por sua vida de luxo.  
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Organograma 1: Personagem Madallena 

 

 A personagem é o instrumento utilizado para demonstrar o retrato de um 

vazio existencial, preenchido com dinheiro e objetivos e encoberto por desejos e 

vícios. A perda do controle do hedonismo de uma sociedade burguesa romana é 

retratada por Fellini com o desenhar esta personagem. Contudo, o diretor intuía 

manter em sua produção e direção cinematográficas a crítica a essa realidade, 

porém não transformando Madallena em uma pessoa insensível. Fellini demonstrou 

sensibilidade ao construir está mulher, transformando-a apenas em produto do 

meio. Sua posição aquisitiva e envolvimento com a alta sociedade são responsáveis 

pelo seu individualismo. No entanto, a expressão emotiva em muitas de suas ações 

quebra esse estereotipo, mesmo que, no final, ela o retraia com sua 

autossuficiência. 

A segunda mulher, Sylvia, é uma famosa atriz de Hollywood e a “queridinha 

da América”. Muito bonita, ela interage com o público e com os jornalistas 

apresentando-se sorridente e simpática. Veste-se muito elegante e possui joias 

cobiçadas por todas as mulheres. Sua carreira artística rendeu-lhe fama e dinheiro, 

o que a transforma em uma pessoa mais interessante, porém humilde em suas 

ações. Apaixonada pela vida, Sylvia é meiga e afetuosa com quem está em sua 

volta e sabe como aproveitar o que a vida lhe oferece, sem medir as 

consequências. Em contrapartida, é perceptível que essa Sylvia frente às câmeras é 
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outra quando a narrativa se introduz no íntimo da personagem. Seu relacionamento 

com o também ator Robert costuma ser nebuloso. Reprimida pelo marido, que 

sempre carrega consigo algum tipo de bebida alcoólica, a personagem geralmente 

é desprezada por ele. Com agressões verbais e palavras árduas, ela se vê em 

muitos momentos triste. Marcello passa, então, a ser um apoio, e amante, para 

enfrentar seus problemas. 

Todo envolvimento que Sylvia possui com o glamour de ser uma estrela do 

cinema americano pode ser relacionados com uma possível crítica que Fellini faz ao 

império midiático das celebridades. No decorrer da trajetória dessa personagem, 

diversos acontecimentos retratam as futilidades que o ser humano tenta 

preencher, a fim de compreender o vazio em sua vida, seja através de aquisições 

de bens materiais, a busca pela popularidade, a autoafirmação social ou a ascensão 

profissional. Sylvia, em diversos momentos, apresenta comportamentos que são 

distintos de sua real personalidade. Sua trajetória na narrativa traça reações 

representativas de suas ações. Isto é, os gestos, as expressões e as falas da 

personagem retomam interpretações teatralizadas, quase artificiais. Essa 

construção de Fellini pode ser relacionada à crítica quanto à maneira que grandes 

influências da mídia optar enfrentar a realidade mascarando-a. 

 
Organograma 1: Personagem Sylvia 
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O artificialismo de sua relação com Roberto e sua paixão por Marcello, sua 

maneira de agir frente às câmeras dos paparazzis que a seguem, as respostas 

prontas dadas às perguntas de jornalistas e o seu sentimento egocêntrico sobre a 

maneira que tem vivido caracterizam uma personagem com muitos significados, 

porém não vinculada necessariamente a uma mulher real. Isto é, para retratar a 

realidade de situações rotineiras em seu filme, Fellini constrói a personagem Sylvia 

e a explora como um instrumento para demonstrar essas críticas feitas ao universo 

hollywoodiano. Dessa forma, esse ícone apesar de desperta a atenção do 

interlocutor com sua beleza e carisma, demonstra também esse julgamento quanto 

o universos midiático produzido para transmitir o perfeito sobreposto às 

fragilidades humanas. 

Emma é a companheira de Marcello na trama. Embora seja extremamente 

carinhosa e dedicada a ele, apresenta uma possessividade doentia por ele, o que 

em muitos momentos, dificulta o relacionamento dos dois. Sendo uma pessoa de 

classe média/baixa, Emma tinha uma vida modesta, sem luxo e glamour. Ela não 

possui roupas e joias caras, o que a tornar apenas uma mulher comum, porém 

bonita. Em muitos momentos, ela bebia para suprir a falta que sentia do marido, 

que passava o dia inteiro nas ruas buscando novos furos de reportagem. Isso 

acarretava a preocupação de Marcello ao chegar a casa e encontrar sua amada 

desacordada por causa da bebida, como ocorre na primeira cena que Emma 

participa. No entanto, é nítido que todas essas ações desequilibradas estão 

relacionadas ao intenso sentimento que ela possui perante o companheiro. Nesse 

tumultuoso relacionamento, observamos que ela é prestativa, meiga, e quer o bem 

de Marcello, porém é dependente de seu amor e questiona em silêncio porque 

Marcello não a ama. 

A personagem demonstra em sua trajetória na narrativa a insegurança 

quanto ao seu relacionamento com Marcello. É perceptível que suas inconsequentes 

ações têm como objetivo chamar atenção do marido. Na primeira cena em que 

aparece, Emma rasteja pelo seu apartamento lamentando a falta do marido. Ao 

encontra-la desacordada, Marcello se apressa em levá-la até o hospital onde ele 

fica seguro que Emma se recuperará apesar dela estar ainda muito deprimida. Essa 

inquietação é o que alimenta o amor que a mulher sente pelo marido e que a 

motiva a continuar esperando o mesmo chegar para cuida dela. Ela não esconde o 
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ciúme que sente das mulheres com quem Marcello se relaciona e nunca o deixa de 

comprar tudo o que ela tem feito pela felicidade dele. Mesmo em suas discussões, 

ela se rende ao forte sentimento pelo marido. 

 
Organograma 3: Personagem Emma 

 
 

Mesmo identificando a obra como uma crítica à realidade de sociedade 

burguesa, a representação de Emma não está necessariamente relacionada a uma 

crítica sociocultural. É importante ressaltar que, mesmo com o grande avanço da 

emancipação feminina, nos anos 1960, as mulheres do cinema ainda são 

construídas com base nesses estereótipos, escondendo-se atrás de um romantismo 

exagerado e sem nenhuma indicação sobre o modo real de sua vida. Diante disso, 

os diferentes momentos da personagem, resultado de um desequilíbrio emocional, 

foram construídos por Fellini para demonstrar a fragilidade de uma mulher quando 

apaixonada. Pode-se observar na análise de seu perfil que esta representa uma 

típica mulher da decada de 1960, ou seja, a esposa que aguarda o retor do marido, 

aceitando as atitudes infiéis e despreso do mesmo. 

Essas três personagens juntas criam uma atmosfera críticas que remetem à . 

Ao analisá-las separadamente, é possível notar que cada uma dessas mulheres 

possuem um momento de destaque na trama, ilustrando a crítica central. Ou seja. 

dentro da grande narrativa de A Doce Vida, um moisaco de três histórias são 

contadas, tendo Madallena, Sylvia e Emma como pesonagens destaques. Portanto, 
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a crítica do diretor a uma sociedade do espetáculo é ilustrada na construção de 

perfis singulares, mas que, em contrapartida, carregam significados semelhantes, 

transcritos nos sentimentos alheios das interações entre os personagens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os elementos do cinema italiano são reflexos do neorrealismo, conforme 

inspirados pela crise vivenciada no cenário da Itália, os diretores surgem como um 

estilo antagônico ao cinema em vigor, que incrementam tanto técnicas quando a 

estética. Em seus aspectos formais, esse movimento da sétima arte é 

caracterizado, segundo Mascarello, pelo uso frequente de atores não profissionais, 

filmagens fora do estúdio, aproveitamento de restos de filmes e pedaços de rolos, 

e pouco uso de artifícios de edição, como iluminação artificial e construção de 

cenários. Esses componentes tornavam o inimaginável de grandes nomes do 

cinema, como Fellini, em realidade, visível aos olhos do público. 

Em a Doce Vida, Fellini trabalha diversos temas nesse filme. A vida burguesa 

de Roma, retratada pelos cafés sofisticados, pelos passeios em castelos, nos 

diálogos entre os burgueses e nos cenários clássico criados pelo diretor. Na obra, 

outro ponto a ser ressaltado é a presença de uma nova figura, denominada 

paparazzo. Na busca por histórias polêmicas envolvendo celebridades, Rubini e seu 

fotógrafo perseguem essas personalidades, surgindo daí a expressão paparazzi. 

Além disso, diretor também trabalha a questão religiosa, relatando as relações de 

hipocrisia entre a Igreja e o Estado Italiano, sendo retratada como algo caricato e 

ensaiado pela imprensa. Em relação à mulher, Fellini, como na maioria de seus 

filmes, faz com que o corpo feminino seja explorado em movimentos de câmera 

que expõe necessariamente a sensualidade da mulher e a sexualidade aflorada do 

homem ao percebê-la. 

Ao resgatarmos alguns elementos que compõe as três personagens em 

questão, pode-se notar que existe uma simetria relacionada à representação da 

mulher no período de 1960. Na análise feita, transformada em uma rede ilustrativa 

multifaceria (organograma 4), o papel feminino não remete necessariamente aos 

principais símbolos femininos do início da década: esposa e mãe. Os atributos 

identificados são inspirados em adjetivos associados ao sacrifício, aguardo e 

dedicação que colidem com novos ideais providos da revolução feminista.  
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Organograma 4: Rede de significação 

 

À medida que Fellini constrói uma personagem que ilustra essa mulher ainda 

presa aos estereótipos patriarcais – Emma –, o diretor retrata o surgimento de um 

novo grupo de mulheres de um período revolucionário. Esse é demonstrado por 

personalidades que detém o poder de decisão e controle de sua vida – Madallena. 

Em contrapartida, ao estudar o grande avanço da emancipação feminina nos anos 

1960, pode-se afirmar que as mulheres do cinema ainda são construídas com base 

em arquétipos, escondendo-se atrás de um romantismo exagerado e sem nenhuma 

indicação sobre o modo real de sua vida. A personagem Sylvia está associada a essa 

forma de representação, uma vez que a maneira como percorre pela narrativa, a 

ALTA 

SOCIEDADE 

ROMANA 
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teatralização de suas ações e reações demonstra a marcara que veste para não 

demonstrar suas fragilidades. Ressalva-se, portanto, que Fellini não apenas faz 

críticas, mas também criar dentro de uma narrativa linear três representações 

femininas distintas inseridas do mesmo contexto, retratando o perfil da mulher da 

década de 1960. 

 Na produção de Fellini, o envolvimento das personagens na trama conduzia 

uma crítica central sobre a sociedade patriarcal. Contudo, apoiadas nessa, outros 

três julgamentos também eram introduzidas na narrativa – a alta sociedade 

romana, o império midiático e a mulher da década de 1960. Diante disso, 

resultados da análise apontou que essas mulheres possuíam um perfil multifacetado 

construído com o intuito de ser uma peça representativa dessas críticas. Por 

conseguinte, foi possível perceber que a imagem da mulher é explorada com uma 

ferramenta de representação, principalmente para transmitir uma ideia. 
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