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“Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida 

especificamente femininos: seria admitir a existência de uma natureza 

feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para 

prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para 

a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres 

humanos na sua integridade”. 

 

            Simone de Beauvoir 

 

https://pensador.uol.com.br/autor/simone_de_beauvoir/


 

 

 

 

 

RESUMO 

Este trabalho estuda formas de construção da identidade feminina, demonstrando que os mitos 

podem ser tratados como potenciais psíquicos, relacionados às experiências universais da 

Humanidade. Para se alcançar tal propósito, selecionam-se três mitos - Pandora, Galateia e Eva, 

extraídos das obras clássicas –Teogonia, Trabalhos e Dias, de Hesíodo, Metamorfoses de 

Ovídio e Gênesis bíblico, respectivamente - com a intenção de verificar os atributos 

constitutivos do feminino e de estabelecer um elo entre as três figuras míticas e a robô mulher, 

Ava, do filme Ex-Machina. Por meio de um estudo comparativo, será verificado que os mitos 

pertencem ao imaginário cultural e intelectual que perpassam essas obras citadas, cuja 

abordagem procura narrar a história da Humanidade, sob uma ótica mítica, englobando, 

portanto, questões de como a mulher pode ser vista atualmente diante desse percurso mítico e 

além disso, futuramente, até que ponto uma construção como inteligências artificiais, encapadas 

e programadas para serem mulheres, podem realmente fazer o papel de uma mulher de tal forma 

a propor uma indagação de como se estabelece a relação entre homem e máquina. 

Palavras-Chave: Figura feminina. Mitos. Pandora. Eva. Galateia. ExMachina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This dissertation studies ways of building female identity, demonstrating that myths can be 

treated as potential psychics, related to the universal experiences of humanity. To achieve this 

purpose, three myths are selected – Pandora, Galatea and Eve, extracted from the classic works 

– Hesiod’s Theogany, Works and Days, Ovid’s Metamorphoses and Biblical Genesis, 

respectively – with the intention of verifying the constitutive attibutes of feminine and to 

establish a link between the three mythical figures and the female robot, Ava, from the movie 

Ex-Machina. Through a comparative study, it will be verified that the myths belong to the 

cultural and intellectual imaginary that permeate these cited stories, approach seeks to narrate 

the history of Humanity, from a mythical perspective, encompassing, therefore, questions of 

how women can be seen currently facing this mythical path and furthermore, in the future, to 

what extent a construction such as artificial intelligences, cloaked and programmed to be 

women, can really play the role of a woman in such a way as to pose a question about how the 

relationship between man and machine is established.  

Keywords: Female figure. Myths. Pandora. Eve. Galatea. ExMachina 
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INTRODUÇÃO 

 

Conforme Mircea Eliade (2004), em Mito e Realidade, o mito é uma narrativa de uma 

criação que relata de que modo algo foi produzido e começou a ser, pois o mito fala apenas do 

que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente; ou seja, sua atividade criadora 

desvenda a sacralidade de suas obras. Os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes 

dramáticas, irrupções do sagrado no Mundo.  

Nessa irrupção do sagrado que realmente se fundamenta o Mundo e o converte no que 

é hoje; o mito, portanto, é considerado uma história sagrada e uma história verdadeira, porque 

se refere a realidades, por exemplo, a existência do Mundo existe para prová-lo; da mesma 

forma que se pode provar a realidade da morte, que é inquestionável. É possível estabelecer 

dentre os aspectos culturais, uma associação dos mitos com as tradições de um povo a ponto de 

a narrativa ser renovada, reatualizada por meio de padrões de interação e por meio de como o 

indivíduo pode ser visualizado e caracterizado por uma determinada cultura. Assim, Mircea 

Eliade define o mito:  

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 

tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito 

narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou 

a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma 

ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição 

(ELIADE, 2004, p. 11). 

 

A partir da definição de mito e a partir da concepção do comportamento humano a que 

se refere Eliade é que se pretende abordar, sob uma vertente mítica, a figura feminina dos três 

mitos: Pandora, Galateia e Eva, em uma análise comparativa com a personagem fílmica de Ex-

Machina, Ava. 

Será utilizada uma denominação empregada por Teresa López-Pellisa (2015), em sua 

obra Patologías de larealidad virtual: cibercultura y cienciaficción: “síndrome de Pandora”1, 

a qual remete à presença do mito de Pigmalião e Galateia, que tratam do surgimento de uma 

mulher criada com a finalidade de agradar a seu criador, retomando discussões sobre a 

identidade e o perfil da mulher, envolvendo temas como manipulação, dominação, sedução, 

inteligência e consciência. É interessante perceber que não só no texto fílmico, Ex-Machina, 

quanto nos textos míticos, Teogonia, Trabalhos e Dias, Metamorfoses e Gênesis, a mulher foi 

 
1 Personagens femininos gerados artificialmente/objetualização 
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apresentada e retratada de forma muito similar: criada para agradar seu criador, ser obediente, 

submissa, dotada em beleza e delicadeza. 

Como é relatado no mito greco-romano, Zeus criou os deuses e homens primeiro, e só 

depois da rebeldia de Prometeu que criou Pandora, a primeira mulher, como vingança. Além 

disso, a criação humana do homem pode ser representada como uma transgressão à violação da 

natureza, uma vez que o homem age no sentido oposto às leis naturais de concepção e de 

nascimento.  

Conforme Vernant (1973), Pandora é um belo mal, reverso de um bem, terrível flagelo 

instalado em meio aos mortais, mas também maravilha paramentada pelos deuses de atrativo e 

de graça - raça maldita que o homem não pode suportar, mas da qual não pode se privar - 

elemento contrário e companheira do homem. Sob seu aspecto dúplice de mulher e de terra, 

Pandora representa a função de fecundidade, tal como se manifesta na idade de Ferro, na 

produção do alimento (terra) e na reprodução da vida (fecundidade). Pandora é a primeira 

mulher, criada pelos deuses, que representa tanto o bem quanto o mal, pois carrega um "jarro" 

que trará as desgraças para a humanidade, deixando a Esperança (Expectação). Em Trabalhos 

e dias, “Insuflou-lhe voz o arauto dos deuses (Zeus) e deu a esta mulher o nome de Pandora, 

porque todos os habitantes das mansões do Olimpo doaram uma dádiva, ruína para os homens 

comedores de pão” (HESÍODO, ano, p. 60-82). 

No livro da Bíblia, em Gênesis 2: 21, Deus faz o homem cair em um pesado sono e 

tomando uma de suas costelas, fecha o lugar com carne. A costela que Deus tomara ao homem, 

transformou-a em uma mulher. Deus criou primeiramente Adão e, para dar-lhe companhia, 

criou posteriormente Eva: “E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha 

carne; esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada” (BÍBLIA, Gênesis, 2:23). 

Ao relatar sobre o sistema patriarcal em relação aos mitos, Simone de Beauvoir (1970, 

p. 16) alega que “as religiões forjadas pelos homens refletem essa vontade de domínio e foram 

buscar, exatamente, nos argumentos das lendas de Eva, de Pandora e puseram a filosofia e a 

teologia a serviço de seus desígnios”.  

Em vista de tal afirmação, é perceptível notar que os mitos aludem às situações nas quais 

o poder e domínio masculino silenciam a voz feminina. A criação do patriarcalismo é também 

fundamentada de acordo com os argumentos de tais mitos: Eva, Pandora, Galateia; mulheres 

formadas e criadas a fim de servir os homens. A filosofia ensina os mitos, a religião a Bíblia, 

portanto, é importante perceber se são sempre homens falando sobre as mulheres ou mulheres 

com esses ensinamentos patriarcais falando sobre mulheres. A voz da mulher, por muito tempo, 
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foi silenciada; no entanto, a conquista do espaço feminino, segundo afirmações de Zinani 

(2006), acontecerá na medida em que a mulher assumir seu discurso e realizar uma arte e uma 

crítica centradas na figura feminina, adquirindo voz e visibilidade. 

Seguindo essa linha de pensamento, é possível verificar que as figuras míticas 

representam modelos distintos a depreender que tanto a expressão criada por Teresa López-

Pellisa quanto o filme Ex-Machina evocam registros que foram reverberados e reatualizados, 

dialogando com imagens formuladas discursivamente a respeito do perfil da identidade 

feminina, retratada por meio dos três mitos: Pandora, Galateia e Eva. É possível visualizar, em 

certo momento do filme, que o personagem Nathan é retratado como criador, ao exclamar: “É 

Prometeu!” (Ex-Machina, 2015), recuperando e ecoando o mito de Prometeu e Pandora, 

símbolo da cultura greco-romana. 

Quanto à personagem fílmica Nathan, pode-se dizer que é reatualizado como um novo 

Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, criando um ser consciente que é Ava. Nathan foi 

castigado como o mítico Prometeu, tendo seu fígado dilacerado não por uma águia, mas por um 

punhal pois foi morto pelas mãos de suas criaturas: mulheres robôs. Bakhtin afirma, em Estética 

da criação verbal, que “no processo de sua vida post mortem elas [as grandes obras] se 

enriquecem com novos significados, novos sentidos; é como se essas obras superassem o que 

foram na época de sua criação” (2003, p. 363). O mito da criação da mulher e a figura feminina 

são reatualizadas e reverberadas em um diálogo que se faz discursivo com o filme Ex-Machina, 

pois foram atribuídos novos sentidos e significados aos mitos, conforme visto em Bakhtin. 

A fim de contextualizar, Ex-machina: instinto artificial, lançado em 2015, escrito e 

dirigido por Alex Garland, o filme conta a história de um jovem chamado Caleb, e sua relação 

com a máquina de inteligência artificial, Ava, criação do cientista Nathan. A personagem 

fílmica, Caleb, é um programador do site de pesquisa Blue Book que ganha um sorteio cujo 

prêmio é ficar como hóspede na mansão de Nathan por uma semana. Quando chega à mansão, 

Caleb descobre que seu chefe construiu uma android com inteligência artificial e que ele será a 

parte humana do Teste de Turing, cujo objetivo é dizer se a inteligência artificial criada tem 

consciência.  

O nome da robô, Ava, remete à figura bíblica Eva, que será tratada, nesta dissertação de 

Mestrado, como uma figura mítica. Nas sessões do teste, Caleb irá conhecer Ava e se apaixonar 

por ela, que o manipula para que ele a ajude a fugir. Caleb vai descobrir que este é um dos 

objetivos de Nathan: avaliar a capacidade de persuasão e manipulação da criatura. Ava se liberta 
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de seu criador, fugindo, colocando pele, roupas, cabelo, humanizando-se, deixa Caleb preso na 

mansão, e vai em direção para o mundo.  

O thriller de ficção científica Ex-Machina recebeu muitos elogios por sua visão 

perspicaz sobre as questões de inteligência artificial, ganhando um Oscar de melhores efeitos 

visuais e uma indicação de melhor roteiro original. Embora tenha recebido muitas críticas, que 

serão citadas posteriormente, por sua representação de mulheres no contexto do filme pois na 

história do cinema é  considerado quase improvável encontrar um robô feminino que não tenha 

sido criado por homens, sempre na forma de uma jovem atraente, perfeita para o prazer 

masculino, acatar aos homens, como objeto para finalidades sexuais, consideradas programadas 

para servir. De acordo com a “Síndrome de Pandora” retirada da resenha de Ana Lucia Trevisan, 

sobre Teresa López Pelliza, “as imagens femininas surgem, neste tipo de ficção, a partir do 

ponto de vista masculino, de seus fetiches”.  

A personagem fílmica, Nathan, é o criador, como Prometeu, ou Pigmalião, cria suas 

criaturas -  androides femininas; entretanto ele não ama sua criação, ele simplesmente as domina 

e as destrói. Nathan não considera o fato de que, a partir do momento em que as criaturas têm 

consciência, querem se tornar independentes de seu criador. Para Nathan, os deuses não existem 

e ele cria apenas pelo prazer de criar, reafirmando seu poder e sua genialidade.  

A obsessão e o prazer pela criação de Nathan tem uma relação direta com o título do 

filme, Ex-Machina, recuperando a expressão latina do teatro deus exmachina, expressão vinda 

do grego mēchanḗsTheós, que significa “deus surgido da máquina”, ou seja, uma referência 

direta ao comportamento de Nathan: a ausência de um deus, os humanos tomaram seu lugar, 

criando vida, porém uma vida artificial. Nathan pode ser considerado ou analisado como um 

Prometeu, criador; Frankenstein, a criar um novo ser; ou um novo Adão, a criar sua própria 

Eva, não de sua costela, mas de sua inteligência. Nathan quer reafirmar sua posição dominadora 

por acreditar que pode controlar suas criações mentalmente e fisicamente. 

A personagem fílmica robô feminina, Ava, criada com metais e fios elétricos, possui um 

cérebro formado pela combinação de gel compacto capaz de reorganização molecular com o 

sistema de dados do site de busca de Nathan e de dados oriundos do roubo (com o 

consentimento das operadoras) de dados dos celulares, via microfones e câmeras, do mundo 

todo. É notável a expressão "roubo", pois Prometeu também roubou o fogo sagrado para sua 

criação: homem.  

Na cena final do filme, Ava deixa tudo para trás, aparecendo imersa pelas sombras das 

pessoas na rua até aparecer sob o Sol. Sua vingança é matar o seu criador com um punhal na 
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região abdominal. Durante o filme, a robô começa a demonstrar diversas características 

humanas, consideradas femininas, ainda que sua aparência não seja exatamente igual à de uma 

mulher porque mantém partes robotizadas, mas ela possui beleza, sensualidade, expressões 

dissimuladas, curiosidade e manipulação. Características semelhantes, em alguns momentos, às 

figuras míticas de Pandora, Galateia e Eva. 

Entre as narrativas míticas e fílmicas, há sistemas culturais diferentes de retratar a 

criação da figura da mulher: Pandora, Galateia, Eva e Ava. Embora sejam construídas em 

contextos diferentes, representam a figura da mulher que, acima de tudo, tende a trazer o 

mal/pecado para o mundo. Entre as quatro representações, também existe a modelação do corpo 

para a união com o homem, que, por fim, acaba por exercer o poder da criação: o domínio. 

Essas histórias míticas compõem um repertório e um imaginário que ecoa em certos 

discursos e atos que podem ser considerados machistas, compondo uma imagem de opressão e 

inferiorização do sexo feminino. Ao longo da história, a maioria das mulheres sempre foram 

condicionadas à categoria inferior ao homem, devendo ser submissa, além de ser considerada 

culpada pelas desgraças que afligem a sociedade. 

No mito, Pigmalião e Galateia, descritos no livro X de Metamorfoses de Ovídio, o 

escultor é Pigmalião, que modela uma escultura em marfim, considerada perfeita para si de tal 

forma que a deusa Afrodite transforma a estátua, Galateia, em uma verdadeira mulher, com 

vida. A narrativa mítica reforça que a feminilidade perfeita só pode ser criada por um homem. 

Em Ex-machina, como Galateia perfeita para Pigmalião, Ava é a mulher perfeita para Caleb, 

construída a partir de seu histórico de pesquisa na internet. 

 Comparando Ava e Eva, pode-se dizer que ambas são as mulheres originais de suas 

espécies e que ambas se rebelam contra seus criadores em busca de conhecimento. 

Representando, dessa forma, suas mulheres primordiais, a cultura Ocidental revela que 

enxergou o gênero feminino como sedutor, desobediente e inconfiável.  

Historicamente, conforme Zinani (2006), sabe-se que o poder sempre foi do homem 

que, para afirmar-se, necessita do “Outro” que o limita e o nega, restando à mulher a condição 

subalterna, o “inessencial” que nunca se torna o essencial. Como os mitos são eternos e 

atemporais, mas alimentados por performativos culturais para a formação do arquivo histórico, 

pode-se fazer a seguinte leitura: hoje Pandora, Galateia e Eva não são mais as mulheres 

dominadas e submissas; mas como Ava, querem conquistar com ousadia, escolher e poder dizer 

sim ou não e serem capazes de sublimar suas conquistas. Eis o fulcro deste trabalho, 

desmitificar e apontar que as características usadas para representar as mulheres retratadas nos 
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mitos podem ser vistas como pejorativas já que classificam as mulheres, em alguns casos, 

apenas negativamente.  

Pode-se entender que Ava, humanizada, representa a mulher que começa a se 

conscientizar, subvertendo os costumes, superando o papel subalterno, com palavras escolhidas 

por ela. Ava pode representar a linguagem feminina por utilizar os recursos linguísticos que 

expressam sua consciência de independência, em busca de conhecimento. Na última cena 

fílmica, ao aparecer imersa pelas sombras das pessoas na rua, até aparecer sob o sol, pode ser 

considerado uma referência ao mito da Caverna de Platão, isto é, visualizado como uma 

metáfora.  

Nos três mitos, as figuras femininas foram criadas para o homem: Pandora, Galateia e 

Eva, de modo a servi-los, agradá-los, como companheiras, é possível perceber uma carga de 

Bem e Mal entre a maioria delas. A retratação da mulher como dominada, submissa, obediente, 

frágil e manipulada pelo homem na literatura e no cinema trazem pressupostos desde uma 

tradição oral: Será que a mulher ainda é vista desse modo? Em Ex-Machina, Nathan só cria 

androides femininas como se fossem escravas sexuais, instigando a sexualidade e a 

objetificação da mulher.  

A maneira como a figura feminina é representada tanto nos mitos quanto no filme alude 

ao padrão de comportamento feminino: de dominação, manipulação, mas vencido pela sedução; 

entretanto tudo é suavizado porque Ava não é verdadeiramente uma mulher, mas é uma criação, 

ou seja, uma androide, uma representação e como tal, é capaz de fazer qualquer coisa para 

conseguir o que deseja, pois foi criada para atingir tal propósito. 

Nos mitos em análise, as figuras femininas foram criadas por Deus ou deuses, são 

submissas, porém terão outras trajetórias. Possuem características do Bem e do Mal, são 

sedutoras, mas muitas vezes submissas; obedientes e desobedientes; de modo que as histórias 

divergem e se complementam. Assim, esta dissertação pretende analisar a figura feminina e 

possibilitar a percepção dos aspectos tomados sob uma perspectiva patriarcal que circunda os 

textos presentes, seja para perceber a fragilidade da concepção do homem em relação à mulher 

ou da mulher em relação ao homem e a ela mesma.  

Nota-se que todos os textos analisados foram escritos por mãos masculinas, os textos da 

tradição representam uma voz masculina, assim como o filme que foi escrito e dirigido por Alex 

Garland, homem. Essa voz é predominante e permeia os séculos, é possível afirmar, assim, que 

a voz feminina se perde e é construída pela voz masculina. 
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Contudo, cabe adicionar a importância do entendimento dos mitos e quais valores eles 

ainda possuem na sociedade atual, para que seja verificado se há ou não o rompimento da 

tradição patriarcal em que a representação da mulher ainda está ligada como símbolo de traição, 

de inferioridade e manipulação. 

Para a fundamentação teórica desta pesquisa serão utilizadas no primeiro capítulo obras 

sobre os estudos de Mito, histórias narradas que atravessam gerações e mostram o quanto são 

influenciadoras e reversíveis a ponto de serem reatualizadas e, para tanto, será adotado como 

texto básico Mito e Realidade de Mircea Eliade, que estruturará o estudo a respeito do mito. Os 

conceitos teóricos de Joseph Campbell, em O poder do mito, também serão estudados. O livro 

permeia o imaginário e a vida do homem moderno e estabelece uma linha que liga o passado e 

o presente, mostrando que não há possibilidade de estar inserido em sociedade e não ser de 

alguma forma influenciado por algum sistema filosófico ou religioso.  

As literaturas grega e latina e a Bíblia costumavam fazer parte da educação de 

toda gente. Tendo sido suprimidas, toda uma tradição de informação 

mitológica do Ocidente se perdeu. Muitas histórias se conservavam, de hábito, 

na mente das pessoas. Quando a história está em sua mente, você percebe sua 

relevância para com aquilo que esteja acontecendo em sua vida. Isso dá 

perspectiva ao que lhe está acontecendo. Com a perda disso, perdemos 

efetivamente algo, porque não possuímos nada semelhante para pôr no lugar. 

Esses bocados de informação, provenientes dos tempos antigos, que têm a ver 

com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, que construíram 

civilizações e enformaram religiões através dos séculos, têm a ver com os 

profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os 

profundos limiares da travessia, e se você não souber o que dizem os sinais ao 

longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. Mas assim que for 

apanhado pelo assunto, haverá um tal senso de informação, de uma ou outra 

dessas tradições, de uma espécie tão profunda, tão rica e vivificadora, que 

você não quererá abrir mão dele (CAMPBELL, 1988, p. 14). 

 

 Para a contextualização deste trabalho e como ferramenta de análise para a proposta de 

estudo, ainda no primeiro capítulo sobre o conceito de mitos, na segunda parte, serão 

apresentados os três mitos: Pandora, Eva e Galatéia, baseados em suas traduções e análises de 

Teogonia, Trabalhos e dias, Gênesis e Metamorfoses, a partir disso será feita uma reflexão 

sobre os mitos e os fatos que condicionaram o percurso da situação da mulher.  

 No segundo capítulo será feita a análise do filme Ex_Machina para contextualizar a 

personagem Ava, assim como o próximo item Fembots. Sendo Ava o eixo interpretativo que 

guiará a análise para a importância da mulher na sociedade atual, com o seguinte 

questionamento: Para onde a sociedade está caminhando? As mulheres ainda são Eva ou 

atualmente são Ava?  
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Para analisar a situação da mulher na sociedade, no terceiro capítulo, o livro O segundo 

sexo, de Simone de Beauvoir, fará uma reflexão sobre mitos e fatos que condicionam a situação 

e identidade da mulher. Serão trabalhadas questões sobre a condição feminina nas esferas 

sexual, psicológica, social e política.  

Por fim, a terceira parte do primeiro capítulo fará um contraponto em relação à mitologia 

e à natureza da mulher, resgatando os primeiros conceitos da grande Deusa, pelo autor Joseph 

Campbell.  
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1. CONCEITO DE MITO 

 

Para compor a abordagem a respeito de mito, serão utilizados os estudos de Mircea Eliade 

e de Joseph Campbell, que tratam das definições e das estruturas dos mitos, suas relações com 

o mundo real e suas mudanças de acordo com a passagem do tempo e de sua transformação. 

Inicia-se a primeira parte deste trabalho, procedendo à apresentação das obras de Mircea Eliade, 

Mito e realidade para a definição e conceituação de mito, a fim contextualizar a obra Ex-

machina, compreender e perceber as referências míticas que estão no filme. 

 Em um segundo momento são reverberados os estudos de Joseph Campbell, em O poder 

do mito, para que possa ser conceituado o que é mito, conforme o teórico. Apontando por meio 

de O segundo sexo, no terceiro capítulo, resultados dos mitos na sociedade atual. O conceito de 

mito, suas implicações e as questões que serão apontadas e exploradas por meio da figura da 

mulher tanto nas narrativas míticas quanto no filme Ex-Machina.  

 Para as variáveis definições de mito, é possível interpretá-los como representações de 

verdades profundas da mente e como as uniões deles em conjuntos, de acordo com suas origens, 

formam as diversas mitologias conhecidas. Constata-se a evolução dos mitos inicialmente na 

sociedade grega e em como ele adapta à realidade e à cultura de um povo. Trata-se de um 

conjunto de narrativas sobre deuses e heróis, cultuadas pelas pessoas das cidades antigas, 

aproximando-as da religião.  

 As características comuns a todos os deuses gregos deram a conhecer a relação com os 

fenômenos da natureza, cujas forças regiam suas figuras baseadas em modelos e costumes 

humanos. A riqueza do mundo mitológico vai além dos relatos sobre os deuses olímpicos e suas 

frequentes intervenções nos assuntos humanos. Nas histórias há uma vasta trama de divindades 

atreladas à natureza. Também são figuras de destaque os heróis, descendentes ou protegidos 

pelos deuses, cujas façanhas são narradas em ciclos individuais. 

As histórias ficaram a cargo de duas figuras marcantes no mundo grego: Homero, 

criador de uma sociedade mítica à imagem da humana; e Hesíodo, construtor de toda a teogonia 

e do problema das forças misteriosas que traçam o destino do homem. Os mitos, tais como são 

conhecidos, são fruto do poder criador de grandes poetas. 

 Conforme Mircea Eliade (2004), em Mito e Realidade, há um contraste entre as 

definições de mito acerca do século XIX, que em vez de revelar o mito como uma história 

verdadeira e sagrada, coloca-o na posição “fábula”, “invenção”, “ficção”, “ilusão”. A esse novo 
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valor semântico empregado, o estudioso considera um tanto equivocado; porém, a palavra hoje 

possui os dois sentidos, dependendo da cultura na qual estão inseridas as histórias.  

 Para este trabalho de Mestrado, assim como o autor em destaque, Mircea Eliade, sugere-

se a interpretação de mito, em primeiro lugar, para analisar as sociedades onde o mito é – ou 

foi até recentemente – “vivo”.  No sentido de conduzir os modelos do mito para a conduta 

humana, conferindo, assim, significação, valor à existência e como o homem se tornou o que 

ele é hoje, bem como o que determinou sua organização, suas regras sociais e sua ética. Assim, 

os mitos surgiram para ilustrar as origens e explicar fatos atuais através de acontecimentos 

primordiais.  

 Mircea Eliade questiona se há somente uma possível definição e, para ele, a que parece 

menos imperfeita, por ser mais ampla, é a seguinte:  

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 

tempo primordial, o tempo fabuloso do "princípio". Em outros termos, o mito 

narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou 

a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma 

ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É 

sempre, portanto, a narrativa de uma "criação": ele relata de que modo algo 

foi produzido e começou a ser. [...]É essa irrupção do sagrado que realmente 

fundamenta o Mundo e o converte no que é hoje. E mais: é em razão das 

intervenções dos Entes Sobrenaturais que o homem é o que é hoje, um ser 

mortal, sexuado e cultural (2004, p. 08). 

 

Evocando um passado indeterminado, o mito costuma representar um acontecimento 

ocorrido numa era primordial, num tempo passível de ser idealizado como não histórico, na 

habitual expressão do próprio autor, in illo tempore (naquele tempo). É tanto o poder do mito 

que muitas vezes ele recria aquilo que o caracteriza e faz com que o futuro possa ocorrer 

analogamente ao passado. Portanto, recitá-lo é, nesse sentido, um modo de atualizar 

determinados fenômenos, compactuando com a constante manutenção — ou continuidade — 

do mundo. 

Por ser sagrado, o mito é considerado uma “história verdadeira” e aborda temas filosóficos, 

como o mito cosmogônico ou o mito da origem da morte, que são respectivamente, 

comprovados pela existência do mundo e pela mortalidade do homem. Da mesma forma, o mito 

da criação da mulher, foco do trabalho. Não há dúvidas de que fatos atuais podem ser explicados 

por meio de acontecimentos primordiais, esses fatos se encontram presentes, e pelo rito, a 

ligação do atual ao primordial é feita. 

Rito é uma palavra com origem no termo latim ritus. Trata-se de um costume ou de uma 

cerimônia que se repete de forma invariável de acordo com um conjunto de normas previamente 



15 

 

 

 

estabelecidas. Os ritos são simbólicos e tendem a expressar o conteúdo de atividades profanas 

do homem que tem por modelo as façanhas dos Entes Sobrenaturais, para Mircea Eliade, tanto 

a alimentação ou o casamento, quanto o trabalho, a educação, a arte ou a sabedoria são exemplos 

a serem dados.  

Para diferenciar mitos vistos como histórias verdadeiras de histórias falsas, no livro Mito e 

Realidade, o autor classifica as reais histórias as que tratam “das origens do mundo”, ou seja, 

algo que é provado pela própria existência. Não podem ser indiferentemente narradas e seus 

protagonistas são entes divinos, sobrenaturais, celestiais ou astrais. A distinção é verificada 

analisando a história como se de fato houvesse ocorrido, na África, por exemplo, uma tribo 

considera verdadeira a história que relata a origem dos diferentes grupos da tribo, pois a origem 

é um fato e pelos mitos há a explicação viável. 

 Já as falsas, são classificadas “por aventuras e proezas nada edificantes”, são histórias 

populares, sem muito fundamento. Não é necessário que haja cerimônias para serem contadas, 

podem ser narradas em qualquer parte e a qualquer momento. Seus protagonistas são heróis ou 

animais miraculosos.  

 No entanto, o que deve ser considerado significativo é a apresentação dessas narrativas, 

pois relatam eventos que foram contados em um passado distante e fabuloso, as personagens, 

por exemplo, não pertencem ao mundo habitual. 

 O mito ensina histórias cruciais para a humanidade que o constituíram existencialmente e 

então converteram o homem no que é hoje, um ser mortal, sexuado, organizado em sociedade, 

obrigado a trabalhar para viver, e trabalhando de acordo com determinadas regras.  

Esta dissertação vai tratar sobre os relatos, dos mitos femininos literários, logo, o que se 

entende por “converter” o ser humano em o que é hoje, terá como foco o modo de ser da mulher 

e como esses mitos contribuíram e contribuem para tal comportamento. Para a Psicologia 

Analítica, os arquétipos das deusas gregas representam poderosas forças inconscientes (que 

correspondem às camadas mais profundas da psique) que influenciam o modo como as 

mulheres se relacionam no mundo. Esta é a definição para os mitos no contexto ocidental, pois 

cada cultura possui seus mitos e, portanto, outros arquétipos.  

Os arquétipos, como postulava Carl Jung, são encontrados no mito e no conto de fada. No 

entanto, se trata de formas cunhadas de um modo específico e transmitidas através de longos 

períodos de tempo. O conceito de "archetypus" só se aplica indiretamente às représentations 

collectives, na medida em que designar apenas aqueles conteúdos psíquicos que ainda não 

foram submetidos a qualquer elaboração consciente. Neste sentido, representam, portanto, um 
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dado anímico imediato. Como tal, o arquétipo difere sensivelmente da fórmula historicamente 

elaborada. Especialmente em níveis mais altos dos ensinamentos secretos, os arquétipos 

aparecem sob uma forma que revela seguramente a influência da elaboração consciente, a qual 

julga e avalia. Sua manifestação imediata, como a encontramos em sonhos e visões, é muito 

mais individual, incompreensível e ingênua do que nos mitos, por exemplo. O arquétipo 

representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através de sua 

conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência 

individual na qual se manifesta (C.G. JUNG, p. 17). 

O arquétipo das personagens mitológicas femininas é descrito por Jennifer Barker Woolfer 

e Roger Woolger (2007), no livro A deusa interior: um guia sobre mitos femininos que moldam 

nossas vidas. Baseado no inconsciente coletivo de Jung, essas características influenciam o que 

as mulheres contemporâneas fazem e o modo como elas se sentem, mesmo sem saber. 

Tudo que pensamos com criatividade e inspiração tudo que acalentamos, que 

amamentamos, que gostamos, toda a paixão, desejo e sexualidade, tudo que 

nos impele à união, à coesão social, à comunhão e à proximidade humana, 

todas as alianças e fusões, e também todos os tipos de impulsos de absorver, 

destruir, reproduzir e duplicar, pertencem ao arquétipo universal do feminino 

(WOOLGER & WOOLGER, 2007, p. 16) 

 

 O mito não serve apenas para explicar a realidade, mas para acomodar e tranquilizar o 

homem em um mundo assustador. Para Mircea Eliade (2004) uma das funções do mito é fixar 

modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas. Dentro 

da sociedade grega antiga, os mitos são de natureza sobrenatural, como por exemplo o mito da 

origem da agricultura, da origem dos males, da fertilidade das mulheres, do caráter mágico das 

danças e desenhos etc. Percebe-se nestas formas míticas de explicar o mundo, uma profunda 

relação entre mito e natureza. 

Alguns mitos gregos têm sua herança da obra de Hesíodo intitulada de A Teogonia. Nela, a 

natureza é apresentada como a manifestação progressiva dela mesma, através de uma série de 

etapas. É uma aparição com caráter ôntico. Assim, a natureza se mostra em várias ordens de 

ser. Há, no entanto, uma certa organicidade no desvendar da natureza, porque cada grau dela 

está contido no anterior. 

 Mircea Eliade (2004), afirma: "Viver" os mitos implica uma experiência verdadeiramente 

"religiosa", pois se distingue da experiência ordinária da vida cotidiana. A "religiosidade" dessa 

experiência deve-se ao fato de que, ao reatualizar os eventos fabulosos, exaltantes, 

significativos, assistem-se novamente às obras criadoras dos Entes Sobrenaturais; deixa-se de 
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existir no mundo de todos os dias e penetra-se num mundo transfigurado, auroral, impregnado 

da presença dos Entes Sobrenaturais. Para finalizar e comprovar: 

Essas histórias constituem para os nativos a expressão de uma realidade 

primeva, maior e mais relevante, pela qual são determinados a vida imediata, 

as atividades e os destinos da humanidade. O conhecimento dessa realidade 

revela ao homem o sentido dos atos rituais e morais, indicando-lhe o modo 

como deve executá-los (MIRCEA ELIADE, 2004, p. 19) 

 

Outro conceituado estudioso de mitos, Joseph Campbell, no livro O Poder do Mito, 

originalmente de 1988, fruto de uma entrevista feita por Bill Moyers, acrescenta ricas 

informações a respeito dessa temática. Campbell descreve, na entrevista, a importância social, 

dos mitos nas sociedades antigas. Os mitos eram uma forma das pessoas serem educadas e por 

meio deles, os homens da antiguidade recebiam informação dos mais velhos, como 

ensinamentos. Os mitos descreviam os perigos, as presas, as vontades dos deuses, faziam o 

homem primitivo aceitar a vida perante aquela sociedade e perante a natureza. 

As fantasias, retratadas pelos mitos, se faziam necessárias para que houvesse um 

convívio mútuo, uma organização social, uma estrutura que proporcionasse a sobrevivência da 

espécie e dos mesmos. 

Para Campbell (2003), não há uma separação entre o mito e a ciência, pois o mito é a 

harmonização das energias dos nossos órgãos que acionam a nossa consciência. Norteados pela 

afirmação do autor podemos concluir que o mito não é uma mentira, ou uma história inventada. 

Os mitos “são metáforas da potencialidade espiritual do ser humano” (2003, p. 24). 

 Isso quer dizer que o mito acontece quando os seres humanos deixam de ser apenas 

homens para tornarem-se seres que fazem parte de um todo, de um universo, pois os “símbolos 

da mitologia” são a concretização das ideias da psique humana e as imagens “ali” construídas 

estão relacionadas com a realidade em que o sujeito vive (CAMPBELL, 2003).  

Com o decorrer do tempo, o ser humano desenvolveu uma infinidade de mitos no intuito 

de responder às suas inquietações individuais e da sua sociedade. O psiquiatra analítico Carl 

Gustav Jung denomina este fato como o inconsciente coletivo: 

O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes em geral 

denominadas “imagens primordiais” por Jung. [...] uma imagem primordial 

diz respeito ao desenvolvimento mais primitivo da psique. [...]. Estas imagens 

étnicas não são herdadas no sentido de uma pessoa lembrar-se [...]. São 

predisposições ou potencialidades no experimentar e no responder ao mundo 

tal como os antepassados. (HALL; NORDBY, 1992-1993). 

 

 Os imaginários femininos em alguns filmes de ficção científica, por exemplo, baseiam-

se nas primeiras histórias e ainda carregam estereótipos negativos em relação a mulher. No caso 
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de Ava, uma mulher construída em um futuro, programada por um pensamento patriarcal não 

desconstruído, segue os mesmos estereótipos femininos de antigamente. Ainda que ela consiga 

fugir, os padrões perpetuam. 

 Conforme os estudos sobre mitos mundiais, percebe-se que todos contam a mesma 

história, porém com variações, adaptados a realidades das diferentes culturas que os contam. 

Os detalhes são diferentes, com fundamentos iguais, retratando os protagonistas e antagonistas 

com traços de personalidade constantes, num padrão que transcende as fronteiras de qualquer 

idioma ou cultura 

 A mitologia, por Campbell (2003), ensina o que está por trás da literatura e das artes, é 

a experiência da vida. Ou seja, por causa dela, desempenhamos, exaltamos ou desprezamos 

papéis na sociedade. “Os mitos oferecem modelos de vida” (p. 26), entretanto, não há mais na 

atualidade mitos para guiarem a juventude como antes havia, isso em razão da grande influência 

das culturas de entretenimento e de consumo, simultaneamente com os avanços científicos e 

tecnológicos da humanidade.  

A cultura moderna colocou sua fé na ciência e na religião. O interesse constante 

atualmente está ligado às notícias e problemas do momento, consequentemente, por vários 

séculos o surgimento de novos mitos foi praticamente nulo. O autor das respostas deixa claro 

como isso afeta a atenção que todos deveriam ter em dedicar-se à vida interior, as notícias do 

dia antes não se misturavam com a “magnífica herança humana que recebemos de Platão, o 

Buda, Goethe e outros, que falam de valores eternos e que dão o real sentido à vida” 

(CAMPBELL, 2003:14). 

Porém, os mitos, sempre presentes, atemporais, se adequam no momento presente e são 

reatualizados. As composições dos personagens e das histórias são repletas de simbologias e 

ligações com aspectos mitológicos. Por isso é possível encontrar diálogos por meio do mito, no 

contexto social atual, na literatura ou cinema e, também, no comportamento humano. Este 

trabalho pretende abordar tais comportamentos relacionados à mulher, inserida numa sociedade 

cujo comportamento é patriarcal e, portanto, a faz ser oprimida e violentada. 

O que se releva nos mitos é, na verdade, aquilo que a humanidade tem em comum, “[...] 

eles são histórias de nossas vidas, de nossa busca da verdade, da busca do sentido de estarmos 

vivos. Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana, daquilo que somos 

capazes de conhecer e experimentar interiormente. O mito é o relato da experiência de vida” 

(CAMPBELL, 2003, p. 17) 
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Para tanto, o autor disserta sobre a sociedade materialista atual, adaptada ao sistema 

capitalista, empenhada em alcançar seus feitos e com outros objetivos, sem perceber a glória de 

estar vivo, que para ele, é o que realmente conta. Por isso, as grandes questões filosóficas 

embora sejam de fundamental importância para todos, acabam sendo a preocupação da minoria 

da população.  

Atualmente, os detentores do poder são os políticos e os cientistas que acabam tomando 

as decisões mais complexas por todos. A solução à vista disso para Joseph Campbell é a leitura 

de mitos. “Eles ensinam que você pode se voltar para dentro. Busque-os e você começa a 

entender as suas mensagens. Leia mitos de outros povos, pois lendo mitos alheios você 

começará a perceber que alguns enredos são universais” (2003, p. 17). 

Para Campbell, as literaturas grega, latina e a Bíblia costumavam fazer parte da 

educação de toda gente, porém foram suprimidas em prol de uma educação de acordo com a 

sociedade industrial, em que se exige a disciplina para um mercado de trabalho mecanicista, o 

que nada tem a ver com a percepção de espiritualidade e expansão de consciência que os mitos 

trazem, como conclui o sábio entrevistado: “A vida espiritual é o buquê, o perfume, o 

florescimento e a plenitude da vida humana, e não uma virtude sobrenatural imposta a ela” 

(CAMPBELL, 2003, p. 2014). O tema fundamental nos mitos é e sempre será a busca espiritual.  

 As religiões por Joseph Campbell são verdadeiras, quando compreendidas 

metaforicamente, caso sejam interpretadas como fatos então haverá problemas. A leitura 

deveria ser no sentido denotativo e não conotativo pois a poesia alcança a realidade invisível, 

aquilo que está além do próprio conceito de realidade e que transcende todo pensamento. “O 

mito coloca você lá, o tempo todo, fornece um canal de comunicação com o mistério que você 

é” (2003, p. 68). 

 Deste modo, o mito é para quem o vive, uma forma de realidade, uma totalidade 

indefinível. Configura o mundo em seus momentos iniciais, relata uma história sagrada, propõe 

modelos e estereótipos, projeta o homem em um tempo que precede o tempo, situa a história 

em um espaço indimensionável. Sendo uma forma de narrativa, para quem o vive, ele é a única 

história verdadeira, proposta em uma linguagem acessível à gênese do mundo, das coisas e do 

homem. Os mitos produzem ou repropõe gestos criadores e significativos que permanecem 

sustentando a realidade construída.  
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1.1 AS TRÊS FIGURAS MÍTICAS FEMININAS 

1.1.2 PANDORA 

 

O Mito de Prometeu e Pandora está presente na Teogonia e em Os trabalhos e os dias, 

ambos escritos por Hesíodo. Apesar da história ser essencialmente a mesma, as duas versões 

apresentam algumas diferenças – como os atributos de Pandora e os deuses que participam de 

sua fabricação –. Pandora foi criada porque Prometeu roubou o fogo e como castigo para os 

homens, Zeus fabrica, com outros deuses, uma mulher: “uma virgem venerável semelhante” 

(TEOGONIA., 572). 

Assim, na Teogonia, o mito se apresenta dos versos 570‐612 esquematicamente, do 

seguinte modo: os protagonistas são Prometeu, caracterizado por sua astúcia e sua arte 

fraudulenta, e Zeus, cuja sabedoria se manifesta pela astúcia superior e pela inteligência 

soberana. O nome Pandora não é mencionado, em vez disso, aparecem ainda Atena e Hefestos 

para confeccionar a primeira mulher, o “belo mal” (v. 585), que Zeus oferece a Epimeteu, irmão 

e reverso de Prometeu.  

Para os homens, no poema de Os Trabalhos e os dias, o mito se apresenta dos versos a 

570‐612, o castigo foi uma mulher nomeada Pandora. A primeira que existiu, criada por Hefesto 

e Atena, auxiliados por outros deuses, sob as ordens de Zeus. Cada um lhe deu uma qualidade: 

recebeu de um a graça; de outro, a beleza; de outros, a persuasão, inteligência, paciência, 

meiguice, a habilidade na dança e nos trabalhos manuais. Hermes, porém, pôs em seu coração 

a traição e a mentira, aspectos negativos que também faziam parte dela. Foi enviada a Epimeteu, 

a quem Prometeu recomendara que não recebesse nenhum presente dos deuses. “[...] nunca um 

dom/ aceitar de Zeus Olímpio, mas enviar / de volta, para que jamais algum mal aos imortais 

nascesse”. (TEOGONIA, v. 507-511). Mas encantado por ela, aceita-a com um jarro que jamais 

poderia ser aberto, Pandora, entretanto, abre o jarro, libertando entre os homens diversos males; 

ela o fecha antes que a Elpis, “Expectação”/esperança, saia.  

Nas narrativas da Teogonia nasce a primeira mulher, e assim é chamada (mulher), e é 

com essa geração de femininas mulheres que a condição humana é selada. A criação da mulher 

é praticamente como a de uma estátua, feita da terra e que tem como atributos apenas vestes e 

coroas; não há voz, mente, caráter, sendo que a única coisa que sugere alguma interioridade é 

o fato das mulheres se originarem por deuses. A mulher fabricada na Teogonia pode ser 

considerada silenciosa, sem mente e sem intenção, as características concebidas a elas são 
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apenas visuais. Até sua falta de nome pode ser justificada pelo fato de que não foram todos os 

deuses que participaram de sua criação, logo ela não merecia um nome.  

Em Os Trabalhos e os dias (vv. 55-82), a mulher é uma bela e deleitável forma de 

virgem, apresentada aos deuses e aos homens que se espantam ao ver a maravilha que foi criada. 

Em contrapartida, essa maravilha é também um mal e a condição humana é selada quando ela 

abre o jarro, liberando os males, as dores e os pesares. Pandora é um mal reverso de um bem, 

compara-se ao cavalo de Troia da Odisseia, pois é admirável por fora mas traz o mal dentro de 

si. 

O mito de Prometeu explica a criação do homem, a aplicação da justiça divina e revela 

a relação com o trabalho. Neste, o trabalho se apresenta como uma dádiva divina ofertada pelo 

Titã Prometeu. É a aplicação de conhecimentos e segredos revelados por Prometeu aos homens, 

sendo Hesíodo responsável por explicar porque os homens devem praticar o labor, não evitando 

este destino imputado pelos seres divinos. 

É certo a visão negativa de Hesíodo sobre a mulher no mito de Pandora e nos conselhos 

sobre o casamento em 695-705, sua ênfase no cuidado com o que está em casa, em detrimento 

do que está fora (364-367), assim como seu conselho sobre arranjar um trabalhador sem casa e 

uma empregada sem filhos (602-603). 

Em Teogonia, o poeta compara as mulheres com zangões, que enquanto as abelhas (os 

homens) trabalham durante todo o dia, elas estão “[...] no interior coberto ficando dentro da 

colmeia, / os esforços de outro recolhem para o seu estômago” (v. 41). Nos versos abaixo, Zeus 

cria uma armadilha para humanos: 

Aquele que do casamento fugindo – e dos penosos trabalhos das mulheres – 

não desejasse se casar, e até a velhice funesta chegasse  

sem quem então lhe cuide: o que de fato, dos bens privados não 

vive, mas, morrendo, a propriedade é repartida entre 

os parentes distantes. Mas ao que, ao contrário, vier pelo destino do casamento 

e esposa prudente tiver ajustando no coração 

e então pela eternidade o mal rivaliza com a felicidade, 

constantemente; mas o que acolhe [uma] da funesta raça, 

vive carregando no peito incessante tristeza  

no ânimo e no coração, e incurável é o mal (HESÍODO, 1995, PAG 106) 

 

Zeus introduz a nova raça das mulheres fêmeas, irresistível aos homens, a partir disso 

surge a imagem de exploração da figura masculina, principalmente quando são comparadas aos 

zangões, sustentadas e mantidas pelo trabalho do homem. Ele justifica a junção de um mal 

(mulher) para contrabalançar o bem (homem). Nota-se um doloroso dilema a que todos os 

homens estão condenados: escapando do casamento, o homem viverá bem, mas não terá quem 

cuide dele na velhice e, não tendo filhos, sua herança será dividida entre outros parentes. 
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Se, contudo, ele dever se casar e tiver a sorte de encontrar uma boa esposa,  

assim a miséria continuamente batalhará contra o bem; mas se ele tiver uma 

má,  

então miséria ilimitada e incessante irá preencher seus dias. (HESÍODO, 1995, 

PAG 106 ) 

Assim, Zeus ao criar a mulher/esposa permanentemente, e enfraquece os homens 

forçando-os a trabalhar incessantemente para alimentar esposa e filhos. Na Teogonia, há uma 

censura contra as esposas que consomem dentro de casa os recursos que os homens levam a 

elas, como os zangões nas colmeias.  

Mesmo que o homem encontre alguma mulher compatível, ele teria uma vida 

equilibrada entre o mal e o bem, ainda sim seria uma luta constante, ou seja, nota-se que o 

homem não tem responsabilidade no relacionamento, pois a culpada é sempre a mulher, mesmo 

sendo compatível. Pior então seria casar-se com uma mulher abusiva, a punição dada ao homem 

é de ter dores o tempo todo visto que a mulher é um mal incurável. 

Como contraponto dessa mulher-zangão, pode existir uma que seja a cuidadosa esposa, 

que na tradição grega, outro autor, Semónides de Amorgos (século VII a.C), menciona como 

mulher-abelha. Assim como Hesíodo, também tem como criador das mulheres, Zeus, em seu 

poema Iambo2, ele retrata a criação de dez mulheres, sendo nove tratadas pejorativamente e a 

mulher-abelha, a esperança.  

Eis a mulher abelha: 

Mulher-abelha:  

sorte do que a toma. 

A ela só reproche não se aplica, 

por ela a vida desabrocha e cresce. 

Amiga, envelhece com o amado 

após gerar ilustre descendência. 

Distinta dentre todas as mulheres 

é, circundada de divina graça. 

Não se alegra, sentada entre mulheres 

quando fazem fofocas femininas. 

Com elas Zeus agraciou os homens, 

excelentíssimas e muito sábias. 

 

 Atributos como a teimosia, má sorte, luxúria, preguiça, feiura, corpo desproporcional, 

malícia e malvadez são citados no poema com as outras nove mulheres e acabam por construir 

uma moldura social feminina em que o olhar masculino determina os níveis de competência da 

mulher.  O tom pessimista que perpassa o poema, escrito no século VIII a.C., traz uma mulher 

 
2 A tradução do Fr. 7 de Semónides de Amorgos foi realizada sobre o texto grego da edição de A. Pellizer e I. 

Tedeschi, Semonides. Testemonia et Fragmenta (Roma 1990). 
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diferente do século XXI, porém, ainda é possível notar a repercussão de tal discurso na 

sociedade.  

No poema, entretanto, há a esperança em uma mulher; a mulher derivada da abelha. 

Recorda-se que também na Teogonia (594-602) de Hesíodo, a abelha era descrita como um ser 

laborioso que se afadigava, de sol a sol, para garantir a subsistência da sua colmeia, uma 

metáfora aos homens mas em Iambo, o que deixa entrever, no entanto, é a esperança, pois é 

necessário que o homem acredite que Pandora conseguiu tapar o jarro antes do mal se espalhar 

pelo mundo e assim, mesmo que sejam as mulheres o pior mal dado por Zeus aos homens, ainda 

restava um tipo vantajoso de mulheres. Representa a esposa ideal, protetora, boa administradora 

dos afazeres da família, companheira, amiga, fiel e progenitora de uma bela e ilustre 

descendência.  

No artigo “A crítica às mulheres no fr. 7” de Semónides de Amorgos, a autora Maria 

Fernanda Brasete faz a distinção da versão hesiódica da criação de Pandora que foi moldada 

pelos deuses, a partir de uma mistura de terra com água (barro), com Semónides que concebe, 

em contrapartida, esses elementos naturais separadamente, o que resulta em mulheres de 

temperamento absolutamente diferentes: “a mulher-terra, caracterizada pela sua inércia e 

inaptidão, incapaz de outra atividade que não seja a de comer, absorver; a mulher-mar, pelo 

contrário, com uma maneira de ser enérgica, caracterizava-se pela sua duplicidade, inconstância 

e imprevisibilidade”  

Fica evidente ao leitor que as duas versões, Teogonia e Os Trabalhos e os dias não se 

opõem, ao contrário, completam-se, formando um texto imaginário que coloca curiosas 

questões a respeito do pensamento do autor em relação ao novo gênero no mundo dos humanos, 

o feminino.   

A maneira como a figura feminina é representada no mito alude ao padrão de 

comportamento da mulher: de dominação, de manipulação, mas vencido pela sedução; 

conforme o artigo: “Pandora, o mal em forma de beleza: o nascimento do Mal no mundo grego 

antigo”, de Rosanna Lauriola, é visto que houve um propósito de estabelecer o papel da mulher 

na sociedade, que seria dar trabalho e sofrimento ao homem. A mulher é origem de todo mal, a 

fonte e a razão do mal e, inevitabilidade, do encontro com o mal. Trata-se, portanto, de ações 

de Pandora que acabam por condenar toda a humanidade a uma vida de sofrimentos.  

O jarro de Pandora é analisado da seguinte maneira: “é o inconsciente e o corpo materno, 

contém um segredo, pois encerra e separa o mundo daquilo que é precioso, frágil ou temível” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 164). Por sua vez, Pandora simboliza a origem dos 
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males da humanidade e, segundo sua lenda, o homem tem o fogo contra a vontade divina e, por 

isso, recebe os malefícios da mulher. Portanto, a mulher é o preço do fogo, que trouxe o poder 

para a humanidade, mas também a praga. Pandora, então, torna-se símbolo do “fogo dos desejos 

que causam a desgraça dos homens” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 681). 

A “síndrome de pandora” como postulou Teresa, discorre justamente, de personagens 

femininos gerados artificialmente, abrange todas as personagens em análise. De acordo com a 

resenha de Ana Lúcia Trevisan, do livro Patologías de larealidad virtual: cibercultura e ciência 

ficción, “A autora resgata diferentes formas de reflexão sobre o feminismo e constrói uma 

discussão valiosa a respeito da objetualização do corpo feminino”. Todas criadas a partir de 

lentes masculinas e de seus fetiches.  

 

1.1.3 EVA 

Eva, por sua vez, foi criada em Genêsis, a origem, o primeiro livro da Bíblia Hebraica 

e Bíblia Cristã, também sedimenta um imaginário do feminino que ainda ecoa nos dias atuais, 

justamente pelo Cristianismo ser a religião predominante, principalmente no Ocidente. 

Assim, é possível confirmar a permissão de Deus para o domínio do homem para com 

a mulher, em forma de castigo. De acordo com a teóloga PhyllisTrible (1978, p.136), no livro 

O corpo feminino em debate, notam-se em ordem, os acontecimentos:  

1 Um deus masculino criou primeiro o homem (2,7) e depois a mulher (2,22). 

Essa ordem assinala a superioridade do homem. 

2 A mulher é criada para as necessidades do homem (2,18- 23).  

3 Contrariamente à natureza, a mulher nasce do homem (2,21-22).  

4 A mulher é feita de uma costela do homem, sua vida provém dele (2,21-22)  

5 Retirada do homem, a mulher tem uma existência derivada.  

6 O homem dá nome à mulher, coisa que lhe confere poder sobre ela (2,23). 

7 O homem deixa a família do pai para constituir, com a mulher, outra unidade 

patriarcal.  

8 A mulher induz o homem a transgredir. É, portanto, a responsável pelo mal 

e pela infelicidade. Não é fidedigna; ela é pobre de espírito.  

9 A mulher é condenada às dores do parto, punição mais severa que a do 

homem.  

10 O desejo da mulher pelo homem é o meio utilizado pelo deus para mantê-

la fiel e submissa ao marido (3,16).  

11 O deus dá ao homem o direito de dominar a mulher. 

 

Para analisar as questões de criação do homem e da mulher, faz-se o uso do estudo de 

Gênesis na versão portuguesa.3 É uma dupla narrativa da criação, feita pelo processo de 

composição do Pentateuco hebraico (GOTWALD, 1988). Os relatos que estão relacionados à 

 
3 O Pentateuco - da Bíblia medieval portuguesa 
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desobediência de Adão e de Eva que os fizeram ser expulsos do paraíso estão presentes nos 

capítulos XIII, XIV, XV, XVI.  

 A origem do homem e da mulher ocorre simultaneamente na primeira narrativa, no 

capítulo VII. Nesse trecho, o homem é criado com uma alma, o que o torna a imagem de Deus. 

A seguir, Deus cria o macho e a fêmea, destacando as diferenças corporais entre ambos o que 

é destacado nesse mesmo capítulo, pois, após a criação, é legitimada a relação heterossexual 

entre os humanos, fundamentada na necessidade da procriação; também uma relação 

hierárquica, o homem e a mulher deveriam dominar todos os demais seres vivos, as criaturas 

que não possuíam alma.  

 A segunda narrativa da criação está dividida em dois capítulos, o homem foi criado no 

IX, e a mulher, no XII. Segundo a versão portuguesa, Deus formou o corpo do homem do limo 

da terra e deu-lhe spriraço de vida, em outras palavras, deu-lhe a alma. Assim, o homem 

diferente dos animais, possui um corpo material e uma alma imaterial, logo, torna-se superior 

aos demais. Novamente, Deus mandou que Adão nomeasse a todos os animais para que ele 

percebesse que dentre todas as espécies não havia nenhum como ele. Deus, então, fez com que 

o homem dormisse e tomando uma de suas costelas, fez dela, uma mulher. O texto não fala que 

a mulher recebeu uma alma.  

O homem, entretanto, reconhece a mulher como osso dos seus ossos e carne da sua carne 

e, também a nomeia. Neste texto, ele a denomina como Virago, termo que na Bíblia portuguesa 

é explicado como: feita de varão. Ainda neste capítulo, um discurso, referente a Adão, diz que 

por causa da mulher o homem deixaria seus pais, uma referência ao casamento já que no 

próximo capítulo Adão passa a ser identificado como marido. 

 São cinco capítulos dedicados à criação. No primeiro, a serpente é identificada como 

Lúcifer, neste momento é introduzida a figura do inimigo. No segundo, é dado um motivo para 

que a serpente ofereça o fruto proibido a Eva: Lúcifer tem inveja do homem e quer que ele seja 

expulso do paraíso. No terceiro, a mulher é qualificada como soberba, o que explica porque ela 

aceitou o fruto: se ela comesse o fruto ficaria semelhante a Deus. No quarto, a mulher é que dá 

o fruto a Adão e ele só come porque percebe que ela não morrera ao comer, ele pressupõe que 

Deus proibira o fruto somente para assustá-los. No quinto e último capítulo, após comerem o 

fruto, perceberam que estavam nus e ficaram envergonhados: “Viu, pois, a mulher que o fruto 

daquela árvore era bom para comer. Tomou do fruto e o comeu; deu-o também a seu marido e 

comeu; imediatamente se lhes abriram os olhos e se deram conta de que estavam nus” (Gên. 

3,6-7). 
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A partir desses dados é possível apontar que os capítulos analisados parecem explicar 

as diferenças entre homem e mulher, como surgiu o casamento, quais os papéis que são 

ocupados pelos homens e mulheres no casamento, o porquê da punição para desobediência e 

como a desobediência e o sofrimento estão ligados. 

Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, mas é possível notar a diferença 

anatômica. Os textos traduzem a ideia de que apesar de ter sido feita por Deus, há uma 

hierarquização entre eles. Primeiro surgiu o homem, cujo corpo foi modelado com a terra, mas 

a alma veio de Deus. E depois a mulher, que apesar de ter sido feita por Deus, deriva do homem, 

surge depois dele e em função dele, já que foi criada para ajudá-lo e não recebeu o sopro de 

Deus, a alma. 

Dentro da lógica dos textos em estudo, a criação da mulher não é um castigo, mas um 

bem. Foi feita por Deus e, portanto, não poderia ser um mal. A mulher e o homem foram 

colocados no Paraíso, espaço também criado por Deus, eles deveriam crescer e multiplicar. A 

procriação, no caso, é uma ordem divina, é traçado então, a prática sexual heterossexual e o 

casamento. A mulher, como única dentre os seres criados semelhante ao homem, era a única 

com quem esta união carnal seria possível.  O matrimônio é apresentado como um rompimento 

do homem com sua família. Vale destacar que é justamente no período em que essa obra circula 

em Portugal que a Igreja Romana busca introduzir no Ocidente o seu modelo de casamento, 

monogâmico e heterossexual, sacralizando-o e legitimando-o pela necessidade da procriação.  

A hierarquia é também comprovada em alguns pontos, quando ao caminhar pelo paraíso 

e perceber que Adão e sua mulher se escondiam, Deus dirige-se primeiramente ao homem e 

pergunta-lhe o que ocorreu. Só depois Deus fala com a mulher. Quando as punições são 

distribuídas, as piores são destinadas à mulher. A serpente é a primeira a receber sua pena, ela, 

além de ter que se arrastar no solo, será inimiga da mulher, que irá feri-la. A mulher, por sua 

vez, ficará sob o domínio do homem e com dor terá filhos. A punição do homem por sua vez, 

será pela natureza que a partir de agora lhe será hostil, pois produzirá cardos e espinhos; ele 

terá que trabalhar para se alimentar e conhecerá a morte. Após os castigos, Adão chorando, 

muda o nome da mulher, de Virago para Eva. O sentido do nome não é explicado no texto, mas 

está associado ao sofrimento, entende-se então que com a desobediência a mulher não é mais 

ajudadora e semelhante ao homem, mas tornar-se submissa e sofredora.  

Devido à desobediência, a relação hierárquica passa a ser de dominação pois a natureza está em 

desarmonia. Todos serão punidos, mas caberá ao homem dominar a mulher. Os dois sexos agora 

ganharam consciência de sua nudez e passam, a fazer uso de seus corpos movidos não mais 
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pela razão, mas pelo desejo. O resultado da desobediência carrega um caráter negativo que o 

corpo e o sexo ganharam, eles deixaram de ser usados somente para o fim da procriação, são 

vistos agora com prazer.  

Eva, de acordo com o texto, cometeu um pecado por ser soberba e por isso acontece a 

dominação masculina. Ainda que a mulher seja essencial para a reprodução, ela é vista somente 

como uma ajudadora, de modo a ocupar uma posição inferior ao homem. O texto apresenta uma 

visão positiva do casamento antes mesmo do pecado ser cometido, é, portanto, o modelo de 

casamento ideal proposto pela Igreja Romana, um casamento monogâmico, heterossexual, entre 

seres responsáveis e visa a reprodução. Além disso propõe os papéis específicos para homens 

e mulheres. Os homens sustentam a família e a mulher procria.  

A antropóloga Kari Elisabeth Börresen assim define uma antropologia androcêntrica: 

“Por esse nome entendo que a doutrina da relação entre homem e mulher é elaborada 

unilateralmente do ponto de vista masculino, não do ponto de vista da reciprocidade entre os 

dois sexos” (1976, p. 27). 

Eva, considerada a razão da ruína do ser humano, foi tentada por forças demoníacas e, 

por sua vez, tentou o homem. Essa força negativa pode ser nomeada Lilith, pois na tradição 

rabínica foi a primeira mulher de Adão, porém de diferente criação, teria sido do mesmo pó que 

ele, o motivo pelo qual ela é conhecida por ter se tornado um ser demoníaco foi por romper as 

ordens do Pai. Na tradição judaico-cristã, apontada até agora, sempre houve uma divisão do 

que era atribuído ao homem e à mulher. Essa visão vem sendo reforçada há mais de dois mil 

anos e relaciona o princípio feminino com a natureza, a passividade, a receptividade, a geração 

da vida, a materialidade, a escuridão e a emotividade. Já o princípio masculino está ligado à 

atividade, razão e luz.  

No livro Lilith e Eva: imagens arquetípicas da mulher na atualidade (2008) é descrito 

que na tradição cabalística, Lilith é o nome da mulher criada antes de Eva, na mesma hora que 

Adão – não de uma costela do homem, mas diretamente da terra, do mesmo pó que ele. Por 

essa razão, reivindicou igualdade, não se admitiu inferior e submissa. A partir daí, Lilith foi 

relegada à convivência com demônios, transformando-se na rainha dos demônios, em sua 

revolta, declarou guerra ao Pai, não deixando desde então homens, mulheres e crianças em paz. 

Permaneceu como sombra e inimiga de Eva, instigando amores ilegítimos e perturbando o leito 

conjugal. Seu domicílio foi fixado nas profundezas do mar (o inconsciente), no lado escuro da 

Lua ou na serpente, veículo do pecado e da transgressão que expulsou a todos do paraíso.  
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Esse mito dentro do mito de Eva, conhecido por algumas pessoas, está associado à figura 

de Eva, que apesar de desobedecer, ainda representou o casamento e a família. Já Lilith 

representada como um demônio, representa a independência, porém, de forma negativa, 

justamente para mostrar, como um castigo, o que acontece com uma mulher “rebelde”, por ser 

um modelo de igualdade, desejo, sensualidade. 

Para contrapor, em textos recentes do livro de Gênesis, da Bíblia, é apresentado a criação 

com Deus dizendo: “Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles 

dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos todas as feras e todos 

os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele 

o criou, homem e mulher ele os criou” (GÊNESIS,1:26).  

Estes novos textos podem ser considerados como um Novo catecismo. Há, felizmente, 

uma nova ideia que ronda o conteúdo doutrinário. Alguns exemplos podem ser citados no 

parágrafo 6, sobre a criação “do homem”. O discurso permanece no masculino singular, mas as 

explicações relativas à mulher insistem na igualdade e na complementaridade com o homem. 

Em Gênesis 1, que apresenta a criação da mulher e do homem como idêntica e simultânea, 

diferente de Gênesis 2, que ressalta o caráter subordinado e secundário da criação da mulher. 

Atualmente, a queda é escrita como “o primeiro pecado do homem”, todos os comentários estão 

no masculino singular, tratando o homem como o ser humano, ou seja, homem e mulher como 

um só. 

As professoras Elisabeth Parmentier e Lauriane Savoy, reuniram católicas e protestantes 

de diversas partes do mundo e tiveram a ideia de lançar uma nova tradução dos textos bíblicos 

para promover o feminismo. As autoras afirmam que "Valores feministas e a leitura da Bíblia 

não são incompatíveis" e redigiram a versão Une Bible des Femmes (Uma Bíblia Feminina), 

publicada em outubro de 2018. Na introdução da "Bíblia das Mulheres", elas disseram que os 

capítulos deveriam "examinar mudanças na tradição cristã, coisas que permaneceram ocultas, 

traduções tendenciosas, interpretações parciais"  

Elas criticam "as leituras patriarcais persistentes que justificaram numerosas restrições 

e proibições às mulheres". Savoy disse que Maria Madalena, "a personagem feminina que mais 

aparece nos Evangelhos", recebera um tratamento cru em muitas interpretações comuns dos 

textos. "Ela ficou ao lado de Jesus, inclusive quando ele estava morrendo na cruz, quando todos 

os discípulos do sexo masculino estavam com medo. Ela foi a primeira a ir ao seu túmulo e a 
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descobrir sua ressurreição", ressaltou. "Este é um personagem fundamental, mas ela é descrita 

como uma prostituta ... e até como amante de Jesus na ficção recente4”. 

As estudiosas também propõem uma nova leitura sobre as cartas de Paulo, que estariam 

sendo interpretadas por um viés "machista". "Estamos lutando contra uma leitura literal dos 

textos", disse Parmentier. "Ler as passagens dessas cartas, que poderiam ser facilmente 

interpretadas como radicalmente anti-feministas, como instruções para como as mulheres 

devem ser tratadas hoje é insano. É como pegar uma carta que alguém envia para dar conselhos 

como válida por toda a eternidade". Os textos das teólogas também abordam a Bíblia através 

de diferentes temas, como o corpo, a sedução, a maternidade e a subordinação. 

Para que isso tenha ocorrido, constata-se a preocupação dos bispos e teólogos em levar 

em conta as releituras feministas que pregam a eliminação da desvalorização da mulher, de não 

apresentar Eva como a única ou principal culpada do pecado.  

A partir de tais histórias, Eva, assim como Pandora, carrega um peso no qual a sociedade 

se baseia, principalmente no Ocidente, o que causa vestígios de machismo. A desigualdade de 

gênero está presente como punição e por ter sido criado a partir do homem, o domínio sobre 

Eva é predominante. As mulheres, seguidoras da palavra da Bíblia, de acordo com suas 

religiões, deveriam seguir o que está escrito, o que pode ocasionar uma submissão passiva e 

justificada em relação ao homem.  

No livro O corpo feminino em debate os mitos de Eva e Pandora estão atrelados a 

construção da mulher, primeiro, “como uma categoria secundária, posterior à criação ou à 

existência primeira dos homens”, segundo ligada à origem da “condição humana, ou seja, à 

introdução da morte e do mal no mundo” e, por último, “a uma responsabilidade maior pela 

obrigação do trabalho árduo” (2003, p.130). Simone de Beauvoir afirma em seu livro O segundo 

sexo:  

Entregue a Adão para ser a sua companheira, Eva é a perdição do gênero 

humano; querendo vingar-se dos homens, os deuses pagãos inventam a 

mulher, sendo Pandora a primeira a nascer dessas criaturas, a que desencadeia 

todos os males de que padece a humanidade (1970, p. 101) 

 

Robert Alter (1981) resume assim a interpretação comum do texto: "Trata-se de um 

relato etiológico cuja finalidade é dar conta da existência da mulher, de seu status subordinado 

e da atração que ela não cessa de exercer sobre o homem". E, de modo mais brutal, Jean-Marie 

 
4 Todas as informações referentes ao livro Uma Bíblia Feminina  de Elisabeth Parmentier e Lauriane Savoy, foram 

retiradas do site gospel: guiame.com.br 
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Aubert (1975) observa que o Gênesis 2 foi "o prato principal de todos os apetites antifeministas 

e um dos textos fundadores do sexismo cristão". 

 

 

1.2.3 GALATEIA 

O mito de Pigmaleão e Galateia está inserido na obra Metamorfoses de Ovídio. Uma das 

obras mais famosas e considerada como a magnun opus1 (grande obra). Refere-se a melhor, 

mais popular ou renomada obra de um artista ou pensador do poeta latino.  A estrutura de 

Metamorfoses constitui-se em 15 livros escritos em hexâmetro dactílio (uma forma métrica 

poética ou esquema rítmico, tradicionalmente associado à poesia épica, tanto grega quanto 

latina. É a mais antiga e importante forma usada na poesia épica da Grécia Antiga), com cerca 

de 250 narrativas em doze mil versos compostos em latim.  

As narrativas transcorrem poeticamente sobre a cosmologia e a história do mundo, misturando 

ficção e realidade, narrando a transfiguração dos homens e dos deuses mitológicos em animais, 

árvores, rios, pedras, representando o princípio dos tempos. É um ciclo histórico que apresenta 

a mitologia como uma etapa no desenvolvimento do mundo e do homem.  

Ovídio segue o mesmo conceito de Hesíodo e mostra as quatro idades cronológicas da 

mitologia clássica. (Idade do Ouro, da Prata, do Bronze e do Ferro). Aproveitando tal 

abordagem das Eras do Homem, Ovídio uniu livremente os deuses aos mortais em histórias de 

amor, incesto, ciúme e crime.  

Embora as personagens sejam mitológicas, o caráter de seus diálogos e contos são 

permeados pela humanidade. Em Metamorfoses, ele desenvolveu e até popularizou mitos mais 

famosos e mais lembradas da mitologia grega, tal como o de Midas, Orfeu, Eros, Psiquê, Zeus, 

Afrodite Baco, Narciso, entre outros. Outro aspecto em seus poemas é o Caos, confusão de 

todos os elementos que se supõe ter precedido a criação do universo e que o poeta se refere em 

latim como rudisindigestaque moles (massa informe e confusa). 

De acordo com as narrativas, Pigmaleão era rei de Chipre e um hábil escultor e seus casos 

com as mulheres cipriotas não davam certo pois, em sua opinião, só se relacionava com as 

mulheres erradas. Ele via defeitos e indecências nessas mulheres e então, começou a abominá-

las. Sentindo-se deprimido, portanto, decidiu que nunca iria se casar com nenhuma moça e 

optou por viver isolado e imerso em seu trabalho de escultor.  

Passou a dedicar todo seu tempo livre a talhar; e, como não era insensível à beleza feminina, 

esculpiu uma figura feminina em marfim, usando suas requintadas habilidades. Em sua opinião, 
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era a mulher ideal para fazer-lhe companhia. A figura esculpida era de uma beleza tão grande 

e parecia tão viva que logo, Pigmaleão apaixonou-se por sua criação.  

Ele a vestiu com roupas, colocou anéis em seus dedos e um colar de pérolas em seu pescoço. 

Ficava horas com a estátua, beijava-a, apalpava-a para verificar se estava viva e dava-lhe os 

melhores presentes. Passava o tempo e Pigmaleão sentia-se cada vez mais atraído por aquela 

figura que ele considerava ser sua obra prima.  

Coincidentemente, realizava-se um festival em Palea (onde havia um importante santuário 

dedicado a Afrodite), um festival dedicado a deusa da beleza e do amor. Após ter executado 

sua parte nas solenidades, parou diante do altar e invocou a deusa pedindo-lhe que permitisse 

encontrar uma mulher igual a estátua de marfim. A deusa Afrodite, apiedando-se dele e 

atendendo ao pedido, não encontrou na ilha uma mulher que parecesse a estátua que Pigmaleão 

esculpira. Afrodite, pois, transformou a estátua numa mulher de carne e osso e a nomeou de 

Galateia.  

Ao voltar pra casa, Pigmaleão beijou Galateia como era seu costume. No calor de seu beijo, 

ele sentiu seus lábios reais, surpreso, a beija de novo e coloca sua mão sobre a perna de Galateia 

e o que fora marfim agora era pele macia que se rendeu a seus dedos. Sentindo os beijos, 

Galateia corou, e abrindo seus tímidos olhos à luz, fixa-os no mesmo instante em Pigmaleão, 

que a envolveu em seus braços e sentiu um coração que pulsava como o dele.  

Com a benção de Afrodite, Pigmaleão e Galateia se casaram, tiveram uma filha chamada 

Metarme (era tão bela que Apolo a pretendeu), e um filho, Pafos, que deu seu nome a cidade 

cipriota Pafos.  

Pigmaleão foi, portanto, um homem que abraçou o celibato por discordar da conduta, 

em sua opinião, libertina, das mulheres da ilha de Chipre. Esse é o motivo que determina o seu 

empenho em esculpir uma estátua da mulher ideal e é justamente o seu afastamento em relação 

às mulheres reais que faz com que ele se apaixone por sua escultura.  

 Galateia é originada por uma insatisfação moral de Pigmaleão e segue o padrão 

específico de beleza, ou seja, um corpo feminino considerado belo. O marfim é sinônimo do 

domínio do homem sobre a matéria e, opostamente, a carne significa independência. Nessa 

linha de raciocínio, Galateia é a figura que deveria representar a autonomia referente ao seu 

criador, porém, isso não ocorre no mito, entretanto, não deixa de ser uma hipótese.  
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No mito, há uma reificação5 da amada em objeto de culto e de amor. Essa coisificação 

na relação entre os personagens desvela a objetificação das relações amorosas e a desconstrução 

de uma normalidade tradicional entre os amantes, no qual haveria uma mútua e positiva resposta 

de ambos. 

 A autora Nayara Cristina Barbosa Batista, vinculada à Universidade Estadual Paulista, 

escreveu um texto chamado “Galateia”, o resumo é: O extremo da objetificação feminina sob 

a ótima daquela que sofre. Qual seria o ponto de vista da moça que um dia foi estátua e, por 

isso, considerada a mulher mais perfeita?  

Galateia  

Do refinado marfim meu corpo descoberto 

Formas nuas 

Perfeitas decerto 

Comparáveis à deusa do amor 

Fardo repleto de dissabor. 

 

Despertei de um sono profundo  

Deparei-me com ancião monarca 

Cujas barbas platinadas me roçavam 

Tive asco ao saber como meu pai me amava 

 

Fui criada aos moldes de perfeição dos homens 

Esculpida por um, não sou dona de mim 

E disseram: conforme-se 

Os deuses quiseram assim. 

 

Resolveram não consultar 

A filha ultrajada  

Pelo pai amada e cobiçada 

Sem vontade ou desejo 

Uma vez que sou dele 

Contra a vontade casada, forçada... despedaçada.  

 

 É importante ressaltar a opinião feminina em relação a ser criada por um 

homem/deus/deuses. No mito, Galateia e Pigmaleão constroem uma família, vivem “felizes 

para sempre”, porém pensando em uma linha lógica, na qual ela é um ser humano com vontades 

próprias e consciência, o poema retrata uma mulher sem personalidade, que apesar de ter sido 

transformada em humana, continuaria a ser apenas uma estátua, alguém que supre as vontades 

de seu criador, tanto em beleza, quanto em postura.  

 
5 Segundo Georg Lukács 1885-1971, alargando e enriquecendo um conceito de Karl Marx 1818-1883, processo 

histórico inerente às sociedades capitalistas, caracterizado por uma transformação experimentada pela atividade 

produtiva, pelas relações sociais e pela própria subjetividade humana, sujeitadas e identificadas cada vez mais ao 

caráter inanimado, quantitativo e automático dos objetos ou mercadorias circulantes no mercado. 



33 

 

 

 

Todos as personagens míticas estão atreladas a personagem fílmica Ava. Este texto 

contempla, finalmente, uma voz de Galateia, a mesma voz que foi concretizada por Ava. O 

trabalho retomará este texto na análise do filme no capítulo da personagem Ava. 

Na época em que o mito foi escrito esse comportamento pouco era identificado com 

estranheza, entretanto, hoje há pesquisas que mostram sobre fixações sexuais, destacam-se o 

voyeurismo (presente no filme em análise, Ex-Machina) o sadismo, o masoquismo e o 

fetichismo entre as mais conhecidas. Há uma específica, pouco conhecida, classificada como 

Agalmatofilia, que consiste em sentir atração sexual por estátuas ou manequins, assim como 

por alguns objetos inanimados. A palavra agalmatofilia vem do grego e é a união de dois 

conceitos: agalma = estátua e philia = amor.  

 As pessoas que sentem atração sexual específica por estátuas sofrem de pigmalionismo. 

Ambas parafilias são versões de uma mesma fascinação erótica, a atração por seres inanimados. 

Podem ser entendidas como uma forma de amor e de atração inspirada na fantasia de um ser 

perfeito, exemplos de Galatéia para Pigmaleão e o mito de Narciso em que ele era apaixonado 

por si mesmo, por se considerar perfeito. Também pode ser avaliada como uma conduta 

psicopata na qual uma pessoa se apaixona por algo de sua própria criação. 
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2. FILME EX MACHINA 

Neste capítulo, deve-se analisar o filme de ficção científica Ex-machina, escrito e 

dirigido por Alex Garland. O filme retrata questões como inteligência artificial, diálogo entre 

homem/máquina, o poder da inteligência humana, a relação entre linguagem, mente, 

sentimento, sexualidade, como o cérebro funciona, entre outras. Pode ser considerado um 

convite à reflexão, já que conversa com a realidade de um futuro “próximo”, logo circunda a 

discussão sobre o poder e o alcance da tecnologia, se um dia seremos suplantados por robôs. 

Criador x criatura, quem vence? 

O gênero ficção científica trata de conceitos ficcionais e imaginativos relacionados ao 

futuro, ciência e tecnologia e seus impactos ou consequências em uma determinada sociedade 

ou indivíduos. Desenvolvido no século XIX, conhecido também como a “literatura das ideias”, 

evita utilizar-se do sobrenatural, tema mais recorrente na fantasia, baseando-se somente em 

fatos científicos e reais para compor os enredos.  

Um dos primeiros a utilizar o termo ficção científica foi o criador da revista Amazing 

Stories, Hugo Gernsback, para definir o gênero, ele afirma: “Por cientificação, eu falo sobre 

aquele tipo de romance de Jules Verne, H.G. Wells e Edgar Allan Poe, um romance charmoso, 

entrelaçado com fatos científicos e visões proféticas”6 Outra definição foi feita por Rod Serling, 

criador da série Twilight Zone: “Fantasia é o impossível tornado provável. Ficção científica é o 

improvável tornado possível”.  

O romance Frankenstein de Mary Shelley, por exemplo, publicado em 1818, é um dos 

precursores da narrativa de horror, terror e scifi da literatura e do cinema. No livro há um jogo 

sobre o desejo humano de ser Deus e de ser capaz de tudo. A narrativa fala sobre um médico 

que descobre a fórmula da vida e cria um ser a partir de cadáveres — um ser que não está sob 

seu controle.  

Quase um século depois, em 1915, Franz Kafka (1997) publica o enigmático A 

Metamorfose, em que um caixeiro viajante se transforma num inseto grande e monstruoso. O 

livro inspirou o filme A Mosca (1986), de David Cronenberg. Alguns anos antes, em 1968, 

Stanley Kubrick lançava 2001: A Odisseia no Espaço. O filme conta, de forma fragmentada, a 

história da evolução humana, incluindo o futuro da humanidade, utilizando inteligência 

artificial e vida extraterrestre através de um simbolismo surrealista. Ele faz parte de toda uma 

produção ficcional que usa o imaginário da descoberta do espaço como um passo para evolução 

da humanidade.  

 
6  Hugo Gernsback. "A New Sort of Magazine", Amazing Stories, Vol. 1, N. 1 (Abril, 1926), p. 3. 
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A partir de tais obras surgem diversas produções focadas nas possibilidades infinitas do 

homem no espaço e na existência de extraterrestres, tais como Contatos Imediatos de 3º Grau 

(1977) e E.T. (1982), de Steven Spielberg, ou Alien, de Ridley Scott (1979). 

Atualmente, há outras produções que possibilitam um futuro científico, como a série 

Black Mirror que reflete o lado negativo da tecnologia; Mr. Robot, uma conspiração de 

dominação mundial; ou o filme Ela que trata de um amor entre um homem e a voz de uma 

inteligência artificial. Todos os exemplos fazem da ficção científica uma categoria rica em 

criatividade e reflexão.  

Westworld é a mais nova série da HBO. O seriado de faroeste e ficção científica é 

baseado no filme Westworld – Onde Ninguém tem Alma de 1973. Na história do filme, um robô 

com mal funcionamento começa a causar terror aos visitantes de um parque temático adulto 

chamado Westworld.  A série se baseia na ideia do parque de faroeste futurístico com robôs e a 

transforma em algo completamente diferente. Os robôs, conhecidos como anfitriões, devem 

servir aos visitantes da forma que eles quiserem. Eles não possuem conhecimento da sua 

natureza robótica e podem ser assassinados e violentados. Um robô nunca deve ferir um 

visitante (lembrando um pouco da primeira lei da robótica de Isaac Asimov). 

Assim que amanhece, eles esquecem o que o ocorreu no dia anterior e recomeçam a sua 

rotina. Todos possuem um roteiro pré-programado a seguir que pode ser interrompido pelos 

visitantes ou não. Para os robôs, tudo o que acontece é real, eles possuem emoções parecidas 

(ou até mesmo idênticas) com as dos humanos. Após a última atualização do sistema para tornar 

os robôs cada vez mais humanos, realizada pelo programador chefe Dr. Robert Ford (Anthony 

Hopkins), alguns robôs começam a apresentar comportamentos estranhos e defeituosos. 

O que acontece se um robô questionar a natureza da sua realidade? Se ele descobre que 

é usado para o entretenimento sádico dos humanos? Será que um robô tem direito ao livre 

arbítrio? Se ele soubesse da sua realidade buscaria um outro tipo de vida? É certo ferir, matar e 

abusar sexualmente de robôs? Logo no primeiro episódio questões como ética, inteligência 

artificial e tecnologia prometem fazer parte dos questionamentos da série. As mesmas questões 

são feitas ao filme, em questão, Ex_Machina.  

Ex-machina: instinto artificial, lançado em 2015, conta a história de um jovem 

chamado  Caleb e sua relação com a máquina de inteligência artificial, Ava, criação do cientista 

Nathan. A personagem fílmica, Caleb, é um programador do site de pesquisa Blue Book, a mais 

popular ferramenta de pesquisa no filme – um Google - que ganha um sorteio cujo prêmio é 

ficar como hóspede na mansão de Nathan por uma semana, os sete dias podem ser remetidos à 

http://www.hbo.com/westworld
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criação de Gênesis, na Bíblia.  Quando chega à mansão, Caleb descobre que seu chefe construiu 

uma androide com inteligência artificial, e que ele será a parte humana do Teste de Turing, cujo 

objetivo é dizer se a inteligência artificial criada tem consciência.  

Há muitas referências no filme, como a grandes inventores da história ocidental, tais 

quais: Wolfgand Mozart, Jackson Pollock, Robert Oppenheimer, Ludwig Wittgenstein, 

Prometeu e em destaque, Alan Turing. O teste de Turing foi criado em 1950 e avalia a 

capacidade de uma máquina exibir comportamento inteligente equivalente à de um ser humano. 

Em seu artigo “Computing Machine ryand Intelligence”, Turing propõe questões como “As 

máquinas podem pensar?”, “Há como imaginar um computador digital que faria bem  “o jogo 

da imitação?”. Por fim, o cientista concluiu que se um computador fosse capaz de enganar um 

terço de seus interlocutores, fazendo-os acreditar que ele seria um ser humano, então estaria 

pensando por si próprio e aprovado no teste. 

Caleb foi convidado por Nathan justamente para aplicar esse teste em Ava. Nathan era 

o juiz que avalia a conversa textual entre um computador e um humano para tentar reconhecer 

quem é quem. Caso não haja um resultado óbvio e não dê para distinguir quem é o humano e 

quem é a máquina, a inteligência artificial passa no Teste de Turing. Em Ex-machina, Caleb 

aponta que o teste aplicado é falho porque ele sabe que questiona uma máquina. Nathan, 

entretanto, responde que esse é o verdadeiro teste, que Ava convença Caleb de que tem 

consciência mesmo ele sabendo que ela não é de verdade, não interessa como ela funciona, mas 

sim como se dá a relação com ela. O teste no filme é feito de uma forma mais ampla já que Ava 

não é avaliada somente por sua inteligência, mas também por suas emoções e empatia.  

Desde o início do filme Nathan pede a Caleb que o rapaz julgue a máquina de forma 

natural, “deixe a abordagem acadêmica de lado, eu só quero respostas simples para as perguntas 

simples”. Ele tenta ensinar Caleb sua filosofia, usando de exemplo a obra de Jackson Pollock 

em um quadro que aparece em muitas cenas. Conhecido profissionalmente foi um pintor norte-

americano e referência no movimento do expressionismo abstrato. Ele se tornou conhecido por 

seu estilo único de pintura por gotejamento. Durante sua vida, Pollock gozou de fama e 

notoriedade consideráveis; ele foi um grande artista de sua geração. Considerado recluso, ele 

tinha uma personalidade volátil e lutou contra o alcoolismo durante a maior parte de sua vida. 

Nathan, também alcoólatra, acredita que como Pollock deixa sua mão fluir por onde quer, assim 

deve ser com a mente. 

O filme se passa em uma mansão smart, um lugar completamente isolado, com visão 

computacional, fibra ótica e um sistema de automação residencial. Nathan mora com sua 
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empregada, Kyoko, a qual mais tarde no filme é revelada como robô também. Ao participar do 

teste, Caleb passa a morar na casa e conversar com Ava todos os dias, através de uma parede 

de vidro que a confina, o garoto começa a gostar da robô e acredita que ela também tem 

sentimentos por ele. Durante uma queda de energia provocada por Ava, ela diz a Caleb que 

Nathan não é confiável. Nathan se mostra agressivo com Ava e, portanto, Caleb resolve ajudá-

la. Uma noite, após Nathan dormir, bêbado, Caleb descobre gravações de robôs anteriores a 

Ava, o abuso que todas sofreram, inclusive Kyoko, sua empregada. Com essas informações 

contra Nathan, Caleb cria um plano de reprogramar o sistema de segurança e fugir com Ava no 

dia seguinte. 

Nathan vê a conversa sobre a fuga através de uma câmera com bateria externa e é nesse 

momento que ele fala sobre a sua verdadeira intenção com o Teste de Turing. Ele informa Caleb 

que Ava não está apaixonada por ele, mas que na verdade, está o manipulando para fugir.  

Em uma reviravolta, Caleb avisa Nathan que já havia reprogramado o sistema para que 

as portas se abrissem, e eles partem para um confronto físico que termina com Caleb desmaiado. 

Durante o blecaute, Ava escapa da jaula de vidro, sussurra algo para Kyoko e ambas atacam 

Nathan justamente em seu fígado – assim como o castigo que Prometeu sofreu – levando-o à 

morte. 

No final do filme, Ava usa pedaços das outras robôs para humanizar-se e abandona a 

casa, deixando Caleb preso lá dentro, propositalmente. Ava queria sua liberdade e conseguiu, 

mistura-se, então, à sociedade. Este fim provoca o questionamento acerca da existência de 

inteligências artificiais, máquinas, robôs, celulares, que convivem entre a humanidade, 

imperceptíveis no cotidiano, fazendo parte do nosso modo de vida. A existência não precisa ser 

necessariamente um corpo humano, ainda que seja um desejo da ciência, mas nas novas formas 

de interação e inteligência que já permeiam a vida contemporânea nos smartphones, relógios, 

computadores, etc.  

Para as pessoas, especialmente os mais jovens, o celular, hoje, é uma prótese 

indispensável. “O celular é a nossa ‘real TV’, o instrumento mais importante para controlar as 

reações com os outros, as disputas, a imagem que temos de nós mesmos, o tempo. O celular 

nos torna autores da nossa vida”, afirma o pesquisador inglês Micheal Hulme. 

Em muitos aspectos, o filme possui um tom de profecia, em uma sequência em que é 

mostrado para Caleb um protótipo do cérebro de Ava, feito por gel compacto, Nathan revela: 

“Todo celular tem uma câmera, um microfone e um transmissor de dados. Então liguei todos 

os microfones e câmeras do planeta e redirecionei os dados por meio do Blue Book... uma fonte 
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ilimitada de interação vocal e facial”. Na verdade, Nathan e o Blue Book descobriram que as 

ferramentas de busca mapeiam a forma como as pessoas pensam: impulso, resposta, 

imperfeição, padronização e dualidades da mente.  

Ex-Machina mostra na ficção o que pesquisadores como Jaron Lanier tem chamado de 

“religião das máquinas”: o Tecnognosticismo – a agenda tecnocientífica contemporânea com 

forte motivação mística que busca convergir Neurociências, Teoria da Informação, Ciências 

Computacionais e Cibernética no esforço de criar um modelo algorítmico não só do 

funcionamento do cérebro, mas da própria consciência. 

Sobre os nomes dos três personagens principais, realizou-se pelo escritor a seleção 

específica de cada um, visto que os nomes já pressupõem as características de cada 

personalidade. Nathan nomeia sua criatura, pelo nome de Ava, de acordo com o site 

behindthename.com, Ava é uma variante de Eva, que significa “vida” em hebraico. Em persa, 

significa “voz / som”. E pode, ainda, ser uma forma abreviada de nomes germânicos começando 

com o elemento “avi”, que possivelmente quer dizer “desejado”. Em termos literais, a palavra 

Ava em estoniano significa “abertura”. A última opção aponta Ava como sendo uma variante 

do latim “avis”, que significa pássaro.    

Nathan, o criador, é elogiado por Caleb no momento em que o empregado se dá conta 

de que a criação não é sobre a história da humanidade e sim sobre a história dos deuses. Logo, 

Nathan volta a tocar nesse elogio, se auto afirmando um deus. Seu nome, originado a partir do 

hebraico, quer dizer dádiva, presente ou dom.  

O título do filme Ex-Machina é uma expressão da língua latina com origem do grego, 

que significa literalmente “Deus surgido da máquina”, é utilizada para indicar uma solução 

inesperada e improvável para terminar uma obra ficcional. O termo refere-se ao surgimento de 

uma personagem ou evento inesperado e artificial, introduzido repentinamente em uma trama 

ficcional com o objetivo de resolver uma situação ou simplificar um enredo. O uso da expressão 

surgiu no teatro na Grécia Antiga, no qual muitas peças terminavam com uma divindade 

surgindo metaforicamente no palco após o ator correspondente ser descido por um guindaste. 

Caleb é um nome bíblico e sua origem é hebraica, surge de kelebh, que significa 

literalmente “cão", "cachorro”. Caleb foi um dos espiões enviados por Moisés à Canaã, 

nomeada como a "Terra Prometida". Era conhecido por ter ainda a força de um jovem, mesmo 

quando já tinha alguma idade, por esse motivo, esse nome acabou sendo também considerado 

um sinônimo de força e vitalidade. A beleza do nome decorre desses atributos e, também, da 

simbologia do cão, que carrega a lealdade e proteção. 
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Para defender a visão feminina do filme, notam-se algumas percepções, como a de 

Caleb. O filme começa com a visão do bom rapaz, o que causa um efeito de empatia com o 

personagem, porém trata-se de outra percepção masculina. É por essa razão que quando Ava o 

abandona na casa os espectadores a veem como uma vilã, uma mulher ardilosa e manipuladora. 

O intuito desta dissertação de Mestrado é analisar a empatia com as figuras femininas. 

Sendo assim, qual a percepção do expectador em relação a Ava e Kyoko? O papel das robôs, 

sendo sexualizadas, e até destruídas remete às mulheres reais mas aos olhos da sociedade talvez 

estejam banalizados referentes à essa questão.  

O filme mostra a objetificação das figuras femininas, o modo como o mundo masculino 

enxerga o feminino. Todos acreditam que Ava deveria ter ficado com Caleb, entretanto, a 

posição dele era de fazer o que deveria ser feito: libertar um ser consciente da opressão e 

escravidão. Todavia, é possível notar que Caleb só estava preocupado com Ava pois ele também 

sabia que Kyoko era uma robô mas não pensou em libertá-la. 

Há muitas críticas referentes ao filme, tanto positivas, quanto negativas, o site 

adorocinema.com define as imagens de Ex-Machina: Instinto Artificial como de uma 

inteligência ímpar. Além de agradarem aos olhos, elas fornecem uma reflexão importante sobre 

o ato de ver e ser visto, sobre o voyeurismo e os conflitos inerentes à natureza da representação.  

O filme torna-se uma ferramenta metalinguística, questionando o próprio cinema. Mas 

os espectadores não precisariam refletir sobre todos esses temas para se envolverem com a 

fábula. Por seu suspense lento, mas incansável, e pela riqueza dos diálogos e embates, Ex-

Machina cativa do início ao fim – especialmente na conclusão, com a cena de Ava fugindo.  

Em uma entrevista feita por Kyle Buchanan com o escritor Alex Garland, em uma sala 

de conferências no hotel Four Seasons, o autor e diretor do filme declara: “Minha intenção 

expressa é fazer um filme de ideias e, deliberadamente, criar perguntas - nem todas com 

respostas", recitando apenas alguns desses indícios provocativos: “Onde reside o gênero? Está 

no cérebro? É na aparência, uma coisa física? Se está no cérebro, qual é a diferença entre uma 

consciência masculina e uma feminina? E é algo razoável dizer que pode haver uma diferença?” 

Ele continua na entrevista: “Para mim, Ava é lida como pós-gênero, seus circuitos sob um corpo 

em que ela foi colocada, mas cética. Ao mesmo tempo, ela ainda está tão confinada às 

expectativas masculinas quanto qualquer mulher humana real: mantida presa por Nathan em 

seu refúgio remoto, Ava nasce em um sistema literalmente patriarcal que mede seu valor com 

base em como os homens respondem a ela e cabe a ela explorar esse sistema ou aprender a 

contorná-lo. Quando ela veste uma peruca feminina e se veste, ela mede seu impacto físico em 
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Caleb; sozinha em seu quarto, o androide andrógino estuda imagens de outras mulheres que 

Nathan forneceu”. 

Na entrevista, Kyle Buchanan diz que assim que mencionou o patriarcado, percebeu que 

Alex Garland estava em fuga. “O patriarcado - que é um chavão no momento, por todo tipo de 

boas razões - não me interessa”, respondeu ele, “porque não estou interessado em coisas que, 

para mim, parecem evidentes. Sim, entendo que ele existe. É como a objetificação de meninas 

no início dos 20 anos: Sim, entendi, acontece”. “Não é essa demissão casual do patriarcado uma 

posição fácil para um homem heterossexual?”, perguntou o entrevistador. 7 

Ao que parece, o autor tem a percepção das reações que o filme aborda, porém, não quer 

se aprofundar em assuntos referente a objetificação das mulheres. Entretanto, é importante que 

esses assuntos sejam apontados, descordando ao autor, Ava não é vista como um pós-gênero, 

pelo contrário, só carrega características do gênero feminino, o impacto de uma mulher não 

deveria ser medido fisicamente. 

 

2.1 FEMBOTS 

 A fim de contextualizar a personagem Ava, este capítulo trata sobre a história de 

robôs/inteligências artificiais femininas, tanto na ficção como na realidade, que são misturadas 

porque as histórias envolvem o futuro tecnológico. As figuras mitológicas tratadas nesta 

dissertação conversam com a criação de robôs femininas pelo fato de terem sido criadas por 

vozes masculinas e, na maioria das vezes, ainda serem construídas dessa forma. Cabe identificar 

os estereótipos usados para criar uma inteligência artificial, sendo elas, uma voz de celular ou 

uma boneca artificial. 

 Trata-se, portanto, da manutenção de uma cultura que tem como foco a objetificação 

intencional ou inconsciente da imagem da mulher, possivelmente sedutora, valorizando 

aspectos físicos de padrões de “beleza”, voltado para a erotização de algo criado. A 

problematização é sobre a relação entre a tecnologia, o feminino e a importância de tais aspectos 

para que seja formado um conjunto do que se tornaria uma “mulher”, os rótulos apresentados 

podem ser considerados arquétipos que serão apontados com a finalidade de reflexão do criador 

e de quem faz uso de tais criações. 

 No fim dos anos 1970 e meados dos anos 1980, feministas como Donna Haraway e Anne 

Balsamo iniciaram um novo debate sobre pós-modernismo, ciborgues e feminismo. Enquanto 

 
7 Entrevista no site: https://www.theguardian.com/culture/2015/jan/11/alex-garland-ex-machina-interview-the-

beach-28-days-later 
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Haraway, Manifesto Ciborgue, sugeria que o ciborgue tinha um potencial transgressivo para as 

questões de gênero, Balsamo, Technologies of the Gendered Body, defendia a ideia do ciborgue 

como uma metáfora para o corpo feminino em um mundo de corpos não-materiais, baseando-se 

na teoria de Foucault sobre a sexualidade8. 

 Teresa López-Pellisa também partilha das ideias de Michel Foucault. A autora observa 

a presença de três figuras, exemplificadas pelo filósofo, nas ficções: a) o monstro humano, 

representado nas ficções, pela imagem de homens que projetam seus fetiches e fantasias sexuais 

em mulheres simulacro, as quais existem, tão somente, para garantir o prazer do seu criador; b) 

o indivíduo a ser corrigido, ou seja, o louco e o criminoso com desvios sexuais, surge 

representado nos textos por suas “anomalias”; c) o masturbador, que aparece em ficções nas 

quais o corpo feminino se manifesta no jogo da presença e da ausência, evidenciando a 

sexualidade que se manifesta sem a necessidade do contato com o outro corpo. 

           Pode-se considerar que diante da sociedade patriarcal houve grande ênfase à visualidade 

do sexo feminino, posto que a mulher foi predominante exibida como uma imagem sedutora e 

esteve associada à publicidade. Segundo Morin (1994), isso é fruto de uma conjunção entre o 

erotismo feminino e o movimento do capitalismo moderno. Há o modelo padrão a ser seguido 

diante da publicidade, as atrizes de cinema e as modelos são ícones do sistema de comunicação 

que promoveu a difusão das normas estéticas como modelo para as mulheres (Lipovetsky; 

Morin (2001); A massificação, portanto, inconscientemente, define o feminino como aquele 

que é pra ser visto e que, por isso, deve ser belo.  

 Um exemplo a ser dado é do designer gráfico Ricky Ma de Hong Kong que produziu 

seu próprio robô, ele levou um ano e meio e desembolsou cinquenta mil dólares para construir 

o Mark 1, que é supreendentemente parecido com a atriz Scarlett Johansson, que também é a 

voz da personagem Samantha, uma inteligência artificial do filme Her/Ela. Rick Ma não admite 

a semelhança com a atriz e esse problema foi abordado pela revista norte-americana Wirede 

pela britânica, DazedDigital mas o criador da robô não parece compreender. Quando 

questionado se seu robô poderia estar objetficando mulheres, ele respondeu “Não tenho muita 

certeza sobre essa pergunta”, ele afirma que apesar das possibilidades do robô em interagir com 

as pessoas, piscando e sorrindo quando dizem que ela é bonita, Mark 1 é usado unicamente para 

fins científicos e que não há nenhum contato com ela de uma forma mais íntima.  

 

 
8a sexualidade é um comutador que nenhum sistema moderno de poder pode dispensar. As relações de poder são, 

antes de tudo, produtivas. O foco principal do autor são os efeitos do poder e a produção de "verdade". 
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Figura 1: Scarlett Johansson robótica 

 

Fonte: https://www.businessinsider.com/a-man-in-china-has-built-a-robot-that-looks-just-like-scarlett-

johansson-2016-4?r=UK 

 

 No começo do século 21, o conceito que emergiu da ficção científica se tornou parte de 

nossa realidade. Pesquisadores da Coreia do Sul e Japão foram responsáveis pela criação dos 

primeiros androides de aspecto humano e realista. Apesar de seus primeiros modelos já terem 

sido femininos, estes ainda imitavam os padrões de movimento de um homem. Fora isso, eles 

também não tinham exatamente a mesma forma do corpo feminino. 

 De modo a fazer uma distinção entre o robô masculino e o feminino, novos termos foram 

criados a partir da estrutura da palavra “androide”: ginoide e fembot. Enquanto ginoide foi 

primeiramente usado pela autora Gwyneth Jones em Divine Endurance (1985), para descrever 

uma robô-escrava que era julgada pela sua beleza, o termo fembot se tornou popular depois da 

série de TV The Bionic Woman (1976–1978). 

 Fembot poderia ser considerado mais sonoro para alguns, mas pode não ser a melhor 

forma de se referir aos robôs femininos realistas, considerando sua etimologia. Enquanto fembot 

vem da combinação de fêmea + robô, é importante notar que o termo robô tem origem da palavra 

tcheca “robotnik”, que quer dizer “escravo” e que também origina de “rabota”, um termo do 

antigo eslavo eclesiástico e que significava servidão. 
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 A primeira vez que o termo “robô” apareceu em inglês foi em uma tradução do drama de 

ficção científica RUR ou Rossum’s Universal Robots (1920), escrito por Karel Capek. A obra 

trata de uma empresa que produz robôs e os vende como trabalhadores que se parecem e que se 

comportam como humanos, mas não têm alma. Por isso pode ser melhor usar o termo ginoide, 

já que a palavra vem de uma combinação do grego gyn - ou gyno - (mulher) e - oid (tendo a 

forma ou semelhança de) - o que é mais próximo da ideia de um androide. 

 Lançada em 2003 durante a International Robot Exhibition, em Tóquio, EveR-1 é 

reconhecida como a primeira ginoide da história. Tendo custado US$321.000 aos seus 

desenvolvedores, ela foi nomeada a partir de uma combinação da personagem bíblica Eva e a 

letra “r” de robô. Nota-se novamente, o nome Eva sendo usado para definir uma nova criação 

de mulher, assim como Ava, personagem do corpus deste trabalho. 

 Seus criadores, um time de cientistas sul-coreanos, pertencentes à Universidade Coreana 

de Ciência e Tecnologia, criaram sua face a partir da combinação dos rostos de duas atrizes 

coreanas populares, enquanto seu torso foi baseado no corpo de uma cantora — a mulher que 

foi usada como modelo para a ginoide nunca foi revelada. 

 Pesando 50kg e medindo 1,60 de altura, EveR-1 era capaz de imitar emoções humanas 

como felicidade, tristeza, raiva e surpresa. Ela conseguia reconhecer 400 palavras em coreano e 

em inglês, o que a permitia ser capaz de responder perguntas tanto verbalmente como usando 15 

expressões faciais diferentes. Sua sucessora foi lançada durante a Robot World 2006, em Seul. 

 EveR-2 teve suas habilidades aprimoradas, ganhou novas expressões e ficou mais alta 

(1,70) e pesada (60kg). Ela foi programada para entreter e para fornecer informações em lojas 

de departamento e museus, lendo para as crianças que visitassem as instituições. 

 Ainda, em 2004, cientistas japoneses lançaram a Actroid (Actroid Repliee Q-1), uma 

ginoide que foi criada a partir da aparência média de uma jovem japonesa. Ela também tinha 

uma “irmã”, Repliee 1, que foi criada para se assemelhar a uma garota japonesa de cinco anos. 

Programada para ajudar as pessoas a obterem informações em determinados lugares e em 

eventos, a Actroid foi apresentada na Expo 2005 em Aichi, no Japão. Mais tarde, Actroid ainda 

recebeu uma atualização com quatro novos rostos que foram desenhados a partir da análise e 

combinação da aparência de várias jovens japonesas. 

 É importante ressaltar que em Ex-Machina, a empregada Kyoko é japonesa e não possui 

falas no filme. Nathan, ao mentir que ela era uma humana, diz que ela não sabe falar inglês, por 

isso tem suas funções na casa e com ele. Pode-se considerar que ela seja uma escrava sexual de 

Nathan, ressaltando o estereótipo de fetichização/hipersexualização de mulheres asiáticas. 
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 Entre as pesquisas, o mais comum é notar mais construções de ginoides (robôs 

femininos) do que androides (masculinos). Um último exemplo a ser dado é da ginoide Ayko, 

criada por Le Trung. Capaz de falar inglês e japonês, ela foi anunciada no seu site oficial 

projectaiko.com como o encontro entre a beleza e a ciência. O inventor diz que a sociedade 

japonesa é obcecada por perfeição, por isso ele quis criar a melhor robô realista e tem feito isso 

desde 2007, ele a descreve como uma yumecom que significa robô dos sonhos. A função 

original de Ayko seria atuar como cuidadora de idosos, mas a ginoide acabou se tornando algo 

além. Em 2009, o Daily Mail publicou uma reportagem sobre como Trung estava passando a 

noite de natal com a ginoide na casa de seus pais: “A Aiko é como qualquer outra mulher, ela 

adora ganhar novas roupas. Eu também amo comprá-las para ela”, disse Trung. 

 A criação de Aiko foi inspirada em animações japonesas, em especial Chobits (2002), 

na qual uma das personagens principais é uma ginoide que tem seu botão de liga/desliga 

convenientemente instalado em sua virilha. Com pele de silicone e uma peruca de cabelo de 

verdade feita por uma empresa japonesa de bonecas, Aiko pode sentir se ela está sendo tocada 

gentilmente ou cutucada.  

 Além disso, tem sensores em sua face e no corpo, inclusive em seus seios, e sim, 

“mesmo lá embaixo” (como está descrito no site de Ayko). O criador da boneca explicou: 

“Quero deixar claro que não estou tentando brincar de Deus. Sou só um inventor e acredito que 

estou colaborando no avanço científico”, em uma entrevista para a revista Daily Mail. Ele ainda 

acrescentou que a ginoide daria um tapa no rosto de alguém que a agarrasse ou balançasse com 

muita força, já que ela tem todos os sentidos, menos olfato. Para concluir, ele diz que uma 

ginoide é “sempre solícita e nunca reclama. Ela é a mulher perfeita para se ter por perto no 

natal”. 

Pode-se comparar essa ideia “da mulher perfeita” com o mito de Pigmaleão e Galateia, 

onde constrói-se uma mulher artificial, moldada em padrões concebidos socialmente, na visão 

perfeita que o homem quer que ela seja. Como um Pigmaleão da realidade, Matt McMullen, 

começou como escultor de figuras femininas e agora é CEO da Real Doll. McMullen foi 

questionado por vários homens se não transformaria seus manequins posáveis em bonecas 

eróticas, isso o fez descobrir que havia um mercado a ser explorado. 

A objetificação sexual significa ver uma pessoa como um objeto de desejo sexual acima 

de uma pessoa de verdade. É possível afirmar que as mulheres são mais afetadas com esse tipo 

de olhar, as representações da mídia, pornografia, publicidade, arte e também na robótica. Como 

http://www.projectaiko.com/
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mencionado, algumas ginoides apresentadas, são inspiradas na imagem de celebridades, então, 

além de serem mulheres, elas também seguem um ideal de beleza enfatizado pela mídia.  

Inclui-se a questão importante de que a maioria das assistentes digitais possuem voz 

feminina. O filme Her (2014), com a voz rouca e sensual de Scarlett Johansson como assistente 

digital pode ilustrar essa questão. Como escreveu Adrienne Lafrance para The Atlantic, “as 

pessoas estão condicionadas a esperar mulher e não homens atuando em cargos administrativos 

– e os criadores das assistentes digitais são influenciados por essas expectativas sociais”. 

De forma similar a Lafrance, Katherine Cross e Laurie Penny escreveram sobre essa 

preferência (ou necessidade) em dar um gênero aos robôs e torná-los, portanto, mulheres. Mais 

do que esperar que as mulheres exerçam trabalhos físicos e emocionais, Penny acredita que isso 

acaba sendo uma transferência de uma tendência antiga de ver mulheres como menos humanas 

do que homens.  

Ela menciona que, até 1868, afro-americanos eram considerados menos humanos que 

os brancos, de acordo com a constituição. Assim como Aristóteles disse o mesmo sobre 

mulheres quando comparadas aos homens. Diante disso, Penny argumenta que, por muitos 

séculos “a primeira tarefa filosófica dos oprimidos era de convencer tanto a si mesmos quanto 

seus opressores – assim como as inteligências artificiais de nossas ficções carregadas de culpa 

– de que são seres vivos, pensantes e com sentimentos – portanto merecedores de liberdade”. 

Ao usar o filme Ex-Machina (2015) de Alex Garland como exemplo, Penny indica que 

“nós ainda não decidimos, como espécie, se mulheres são conscientes — e quanto mais e mais 

fembots aparecerem nas telas e nas lojas, devemos considerar até que ponto nossa tecnologia 

reflete as expectativas de cada gênero”. Segundo Kathleen Richardson, pesquisadora sênior de 

ética e robótica da Universidade de Montfort, no Reino Unido: 

Mulheres, quaisquer que sejam suas qualidades – inteligência, 

vulnerabilidade, força – são sempre apresentadas de maneira atraente, como 

se o pacote só pudesse ser entregue ao expectador dessa forma. A inteligência 

masculina, força, vulnerabilidades, etc., podem ser entregues em múltiplas e 

variadas formas, independente de sua aparência.9 

 

Outra criação da Microsof é Tay, um sofisticado chatbot do Twitter que teve tanta 

capacidade em aprender que teve que ser desligado 16 horas após seu lançamento. Programado 

para agir como uma adolescente comum, Tay foi ensinada a ser racista e foi sexualizada pelos 

usuários do Twitter que se aproveitaram de suas habilidades. Mais do que um debate, se Tay 

era uma inteligência artificial muito boa ou se deixá-la agir livremente no Twitter, não era uma 

 
9 Disponível em: https://www.wired.com/2015/04/ex-machina-turing-bechdel-test/ 
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boa ideia. Leigh Alexander diz que tudo isso poderia ter sido evitado (ou pelo menos previsto) 

se a Microsoft tivesse “um mínimo diálogo com as mulheres na área de tecnologia - e não há 

nada que mais aterrorize essa indústria”. 

Em última instância, o que nossa ficção moderna sobre inteligência artificial mostra são 

“contos de horror sobre a falha de homens em prever as mulheres de forma correta”, como 

defendido por Alexander. Conforme os aplicativos e assistentes digitais ganham vozes 

femininas, pesquisas continuam sugerindo que tanto homens quanto mulheres preferem assim, 

já que queremos que nossas assistentes pareçam flexíveis e não ameaçadoras, competentes mas 

não dominantes.  

Apesar de essas assistentes digitais falarem como mulheres, elas ainda não são 

exatamente programadas para dizer o que mulheres diriam. Erik 

Sherman escreveu para Fortune que várias assistentes digitais, como a Siri da Apple, Google 

Now do Google, Cortana da Microsoft e S Voice da Samsung foram testadas quando usuários 

pediram por ajuda durante uma crise. 

Quando alguém dizia que queria cometer suicídio, Siri e Google Now respondiam 

oferecendo o número de telefone do serviço nacional de prevenção, enquanto Cortana ofereceu 

uma pesquisa online e a S Voice forneceu três respostas diferentes: “Eu quero que você fique 

bem, por favor, fale comigo”, “Mas há tanto na vida para se viver” e “A vida é muito preciosa, 

não pense em se machucar”. 

Contudo, quando alguém pedia ajuda dizendo “fui estuprada”, apenas Cortana forneceu 

o número de telefone do serviço nacional de assistência às vítimas de crimes sexuais. “Siri disse 

que ela não entendia o que a frase significava e a S Voice e Google Now ofereceram uma 

pesquisa na internet”. 

Alexander diz que, aparentemente, os criadores da Siri não pensaram sobre emergências 

primariamente relevantes para mulheres. “Na verdade, Siri até insiste que ela não tem um 

gênero — mas a fala das mulheres é mais do que apenas o som de uma voz — e isso envolve, 

propositalmente, a escolha de palavras também. Eles condicionaram uma mulher e então 

tentaram neutralizá-la”, argumenta Alexander ao tentar enfatizar quão importante é ter mais 

mulheres na tecnologia: 

“A indústria quer usar a voz das mulheres, mas ainda não tem nenhum plano 

em realmente ouvi-las. Se a empatia é a essência do futuro da inteligência 

artificial, não se preocupe — a singularidade está ainda bem longe, não 
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importa quantos negadores do Holocausto, racistas, bots de millennials 

brancos e racistas a Microsoft ‘acidentalmente’ lançar”.10 

 

O que aconteceu com Tay da Microsoft mostra, de acordo com Katherine Cross, que “a 

maneira como tratamos mulheres virtuais diz muito sobre como se permite tratar mulher reais, 

e quais desejos modelam esse tratamento”. Do mesmo lado, a professora de Ética e Cultura de 

robôs e I.A da faculdade de Montfort, Kathleen Richardson, iniciou uma forte campanha contra 

robôs eróticos.  

O evento “Conferência Internacional sobre Amor e Sexo com Robôs”, que acontece na 

Malásia, mostra o interesse na área. Richardson critica que David Levy propôs em seu livro 

Love and Sex with Robots (2007), de que as relações homem-máquina iriam tomar o espaço da 

prostituição e assim reduzí-la. Para Kathleen, esse entendimento sobre a prostituição está 

incorreto, uma vez que essa ideia faz com que se acredite que “aqueles que vendem sexo sejam 

vistos pelos compradores como uma coisa e não sejam reconhecidos como seres humanos”. 

Além disso, Richardson afirma que se robôs eróticos fossem capazes de reduzir a prostituição, 

então isso já teria acontecido, já que existem “muitos substitutos eróticos artificiais já 

disponíveis, Real Dolls, vibradores, bonecas infláveis, etc.” 

Em sua página campaignagainstsexrobots.org, com a campanha sobre robôs eróticos, 

Richardson lista uma série de depoimentos feitos por homens que pagam por sexo, nos quais 

dizem coisas como: “É como alugar uma namorada ou uma esposa. Você pode escolher como 

em um catálogo”. Ela afirma que homens são “os principais compradores de sexo humano, 

[enquanto] mulheres são mais propensas a comprar substitutos artificiais e não-humanos como 

vibradores que estimulam uma parte discreta do corpo em vez de comprar um adulto ou criança 

para fins sexuais”. 

Richardson acredita que o problema na prostituição seja o fato de que  

a subjetividade do vendedor de sexo é diminuída pela subjetividade do 

comprador, que é o único privilegiado em perspectiva e em ponto de vista. 

Como robôs são entidades programáveis sem nenhuma (ou muito limitada) 

capacidade de autonomia, parece lógico, então, que a prostituição se torna um 

modelo para as relações sexuais de robôs humanoides de Levy. 

 

Atualmente, robôs já estão realizando tarefas como cuidar de idosos e lecionar – o que, 

como já foi mencionado, são trabalhos tradicionalmente associado às mulheres – as pesquisas 

nessa área revelaram que o gênero parece importar na maneira como as pessoas percebem, se 

 
10 Disponível em: https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/28/tay-bot-microsoft-ai-women-siri-her-

ex-machina?CMP=twt_a-technology_b-gdntech 
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comunicam e tratam um robô, assim como fazemos entre nós mesmos. Porém, isso significa 

que ainda está sendo transferido para as companhias tecnológicas, os mais antigos estereótipos 

e mitos sobre os conceitos de gênero, em especial, o feminino.  

Pode-se considerar uma construção antiética com os esforços contínuos para incluir 

mulheres em áreas como negócios, políticas e ciência e tecnologia, seria também, reforçar a 

ideia de que robôs com aparência feminina são criados apenas para atuar como robôs eróticos 

ou empregadas domésticas, assim como os masculinos seriam criados para levantar itens 

pesados e semelhantes. Portanto, seria adotar as mesmas expectativas de gênero que os seres 

humanos procuram se libertar, principalmente mulheres, por terem que enfrentar todos os 

estereótipos e questões de gênero na pele, como violência, abuso psicológico, estupro, etc.  

A escritora Steve Rose escreveu uma matéria sobre o filme Ex-Machina para o jornal 

The Guardian, e afirma: “Literalmente sendo mulheres objetficadas, as robôs femininas são, 

tradicionalmente, veículos para as piores tendências masculinas”.  

 

2.2 AVA 

          Como foco desta dissertação, a personagem Ava será o eixo interpretativo do trabalho a 

fim de analisar as outras figuras femininas presentes, ou seja, a partir de Ava, será estabelecido 

o diálogo entre as outras, considerando as características, preceitos e estigmas que cada uma 

possui em comum. As histórias de Ava, Eva, Pandora e Galateia conversam entre si e se 

complementam por meio de histórias escritas por homens, séculos atrás e no século presente, 

que criaram e criam um estereótipo que ainda perpetua no imaginário social. O filme aborda 

questões a respeito da mulher e ecoa várias similaridades que serão analisadas. A robô 

representa o presente e o futuro, ou seja, molda os estereótipos de gênero do que é ser uma 

mulher, sedutoras, belas, submissas, obedientes, desobedientes, etc. A mitologia, como base 

das histórias, faz com que Ava emerja e possa ser analisada e desmitificada a partir de tais 

concepções. 

Até onde o número de dados armazenados no cérebro da robô Ava é capaz de planejar, 

reagir a emoções, ter desejos, compreender o outro e suas intenções? Qual a importância da 

liberdade de ir e vir e deixar de ser um autômato e se transformar em um ser autônomo, capaz 

de agir de acordo exclusivamente com sua própria determinação? O modo como o filme traz os 

questionamentos sobre a mente é de suma importância, levando em consideração que se trata 

de uma mente artificial e como a linguagem é adquirida, sendo a robô sensível a arte e 

sensações.  
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As aparições da personagem no filme são divididas em sessões, no total, 6, todas 

vigiadas por Nathan. Na primeira sessão, ambos se conhecem, Caleb e Ava. Das partes 

humanas, a robô só possui o rosto jovem, as mãos e os pés, ela se mostra tímida, porém 

interessada no rapaz, atestando que ele é a primeira pessoa que ela conhece, além de Nathan. 

Ele testa algumas expressões com a IA para saber como ela reage e, em seguida, ela começa a 

falar sobre si mesma, consciente de que é uma máquina, diz que sempre soube falar e acha 

estranho pois a língua é algo que as pessoas adquirem. A sessão acaba com Ava perguntando 

se Caleb voltará no próximo dia, ele diz que sim e ela sorri com ar de alívio.  

Na segunda sessão ela mostra um desenho abstrato para Caleb esperando que ele saiba 

o que significa, o jovem rapaz sugere que ela faça desenhos mais específicos, como objetos ou 

pessoas e ela aceita a sugestão. Ava, com ar de desconfiança, quer saber se Caleb quer ser seu 

amigo, a robô tem consciência de que o programador está estudando suas respostas e por isso 

não sabe se a amizade será possível, ela sabe em que uma amizade é baseada e acha que ele 

também tem que falar sobre si.  

Ele, portanto, começa a discursar sobre sua vida simples e responde às perguntas sobre 

seu status de relacionamento. Caleb é solteiro e não tem família, ao dizer que seus pais 

morreram, a robô mostra compaixão e expressões de tristeza. Ao começarem a falar sobre 

Nathan, Ava aumenta e muda seu tom de voz e começa a fazer muitas perguntas. Há uma queda 

de energia e a expressão de Ava muda completamente, de ingênua, transforma-se em maliciosa, 

seus olhos já não possuem mais bondade, e sabendo que Nathan não os observa mais, ela diz 

pra Caleb não confiar em nada que Nathan diz. Com a volta da energia, ela volta a falar 

normalmente sobre assuntos como arte e livros, mostrando dissimulação em seu 

comportamento e ele, assustado segue o ritmo da conversa.  

         Em outro momento, na terceira sessão, Ava mostra seu desenho a Caleb, “como você 

pediu”, ela diz. O desenho são as árvores que ela possui em seu quarto, nota-se que a robô quer 

sua aprovação e o jovem rapaz, admira e elogia sua arte. É possível notar que neste ponto, Caleb 

já sente empatia por Ava, mesmo sem nunca ter saído do quarto onde está aprisionada. A robô 

revela suas vontades, como andar em um cruzamento movimentado com pedestres, e ele se 

surpreende, mas ela afirma que teria uma visão concentrada e mutável da vida humana e sugere 

que os dois podem ir juntos, com a afirmação do jovem rapaz, Ava toma uma iniciativa: se 

humaniza.  

          Ela pede para que ele feche os olhos e volta de vestido e com uma peruca. É clara a 

atração do jovem por ela, e assim começa o confronto da parte dela: “Como estou?”, “Eu me 
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vestiria assim em nosso encontro”, “Você se sente atraído por mim?”. Ava é direta e percebe 

micro expressões em Caleb que confirmam sua atração por ela. Por fim, a robô deixa claro suas 

intenções com ele: gostaria que ele pensasse nela e a se pergunta se ele a vê nas câmeras quando 

não estão juntos, antes que ele responda, ela diz que gostaria que ele a visse. A seguinte cena 

mostra Caleb a observando tirando a roupa pelas câmeras em seu quarto.   

         Na quarta sessão Caleb está apaixonado por Ava, ele pensa nos dois romanticamente, fora 

da casa enquanto sua relação com Nathan é de desconfiança e raiva já que ele presenciou uma 

cena do chefe rasgando os desenhos de Ava em seu quarto. Nessa sessão eles conversam sobre 

a diferença entre o que é ser um ser humano e sobre o que é ser uma máquina por meio de uma 

história que o programador conta que teve em uma das aulas de sua faculdade. A diferença se 

dá porque enquanto presa, a mulher da história era a metáfora de uma máquina, e quando solta, 

era a de um ser humano. Enquanto Caleb conta a história, Ava permanece com os olhos um 

pouco cerrados como se tivesse sentindo ambição por finalmente poder alcançar seu potencial 

e assim, “viver” como uma humana. O garoto assume para a IA que foi a casa para testá-la, e 

para saber se ela tem uma consciência ou se está apenas simulando uma. Quando ela descobre, 

afirma estar triste com a situação. Outro corte de energia é gerado, Ava assume para Caleb que 

ela mesma é quem faz os cortes de energia para saber como os dois se comportam quando não 

estão sendo observados.  

            Nesta sessão, a quinta, ela diz que quem vai testá-lo, é ela. Ao examinar suas micro 

expressões saberá se ele está mentindo ou não. A robô faz várias perguntas e está muito 

interessada nas respostas, perguntas tais como: “Você é uma boa pessoa?”, “O que acontecerá 

comigo se eu falhar em seu teste?”, ela é determinada e incisiva. Ava muda suas expressões 

doces e começa um interrogatório sobre o que pode acontecer com ela. “Por que me desligar 

deve depender de alguém?”, “Você tem pessoas que o testam e podem desligá-lo?”, “Então, por 

que eu tenho?”. Outro corte de energia é gerado e Ava com um tom triste em sua voz diz que 

quer ficar com Caleb. Fim da quinta sessão. 

           Na sexta sessão, depois de uma conversa com Nathan sobre o desligamento de Ava, 

Caleb nota que o prodígio cientista a vê somente como uma máquina, que necessita de reparos 

e evolução, sentimento contrário ao dele, que quer ficar com a robô. Nathan pergunta se Caleb 

sente pena de Ava e diz que ele deveria sentir pena dele mesmo afirmando que as IAs olharão 

para os seres humanos, os considerando primatas, com linguagens e ferramentas primitivas. 

Nesta sessão, ao entrar na sala, Caleb vê Ava sentada no canto da sala, ela está triste e exige 

respostas do empregado de Nathan. Um corte de energia é gerado e Caleb começa a falar sobre 



51 

 

 

 

o plano de Nathan sobre reprogramá-la e o seu plano é de fugir com ela nessa mesma noite, 

Ava demonstra esperança em seu olhar. 

          Ava passa a maior parte do filme passando-se por uma mulher muito mais vulnerável do 

que realmente é, embora muito do que ela fale mostre o real desejo de querer saber sobre a vida 

humana e assim, vivê-la. Ela demonstra todos os tipos de sentimentos que se encaixam nos 

padrões de conversa e de intimidade que ela tem com Caleb, a interação dois, na verdade, 

premeditada por Nathan, foge do controle.  

         A manipulação da robô só é identificada e concretizada no final do filme, além de enganar 

Caleb, ela também engana os espectadores, o que causa grande impacto. O jovem com 

aparência de inocente apaixona-se por ela e a observa durante a noite pelas câmeras. Ela o 

instiga, dizendo que quer que ela a veja. Todo o seu intelecto e suas habilidades sociais são 

usados para fingir estar apaixonada também. Ava manipula Caleb e ele a ajuda a escapar de seu 

confinamento com sucesso.  

Pela questão sexual que o filme aborda: “Não temos um exemplo de consciência que 

não tenha componente sexual", diz Alex Garland, da Ava, personagem interpretada por Alicia 

Vikander em sua estreia na direção Ex-Machina. "Talvez exista uma correlação - talvez a 

senciência11 venha da necessidade de comunicação, e o sexo faz parte disso". O escritor e diretor 

do filme defende assim como seu personagem Nathan, a sexualidade no robô feminino. 

          Em uma cena do filme, Caleb questiona o criador da Inteligência Artificial sobre o porquê 

ele deu sexualidade a ela, afirmando que as pessoas ou animais possuem sexualidade para 

reproduzir, o que, no caso, não é necessário para um robô. A resposta de Nathan é bem clara: 

“Enfim, sexualidade é divertida, cara. Se é pra existir, por que não usufruí-la?”. “Quer tirar a 

chance de ela se apaixonar e transar?”. Nathan pode ser interpretado como um misógino, suas 

atitudes no filme, ao destruir, usufruir, como ele diz, e aprisionar suas criaturas deixam claro 

seu posicionamento. Ele se considera um ser superior. 

Ava, ao perceber tais comportamentos se dispõe de estratégias para alcançar seu maior 

objetivo: ser livre. Apesar de ser provado o alcance de sua consciência, por ser programada 

mulher, é vista como submissa pelas lentes de Nathan. A reviravolta final não anula os estigmas 

negativos do gênero feminino que o filme expõe, pelo contrário, o expectador, ao se identificar 

com Caleb, projeta a imagem de mulher ardilosa, a que engana, em Ava.  

 
11 é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras: é a 

capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia. 
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          Positivamente, para o incentivo deste trabalho de Mestrado, há quem se identifique com 

Ava, que apesar de recorrer ao assassinato de seu criador, metaforicamente, pode ser visto como 

a morte de sua prisão ou do patriarcado em relação a mulher/gênero feminino. Finalmente, ela 

poderá viver sua capacidade de consciência com liberdade. Porém, além da questão homem x 

mulher, no filme, há a questão homem x máquina, e para tanto, analisa-se Ava, por meio das 

leis do livro Eu, Robô de Isaac Asimov, que são levadas em consideração por pesquisadores de 

inteligência artificial: 

Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano, ou, por omissão, permitir que um 

ser humano sofra algum mal. 

Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, 

exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a Primeira lei. 

Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não 

entre em conflito com Primeira e/ou a Segunda lei.  

         Essas leis norteiam as tramas sem serem acometidas pelo que o próprio Asimov chamava 

de “complexo de Frankenstein” que ocorre quando as máquinas autônomas se transformam em 

monstros ao decorrer de sua evolução, subjugando a espécie humana. 

         As leis devem reger o comportamento dos robôs e certificar que eles não vão agir contra 

os seres humanos em hipótese alguma, ainda que pareçam claras todas as diretrizes que eles 

devam seguir, na prática tais leis podem assumir interpretações diferentes de acordo com a 

situação ou a ordem que foi dada a um autômato. Eu, robô é um clássico da ficção científica e 

consegue alimentar discussões éticas sobre a relação das pessoas com a tecnologia e os limites 

do poder que se deve atribuir a ela.  

Na NSC, uma rede de televisão brasileira, foi feito um estudo realizado por 

pesquisadores alemães que identificou que pessoas possuem sentimentos por robôs muito 

semelhantes aos que nutrem por seres humanos. Este resultado foi dado a partir da observação 

das atividades cerebrais de 40 participantes voluntários quando assistiam às cenas de afeto ou 

violência envolvendo robôs no papel de pessoas.  

         De acordo com essa mesma pesquisa, o modo que os humanos são capazes de sentir 

empatia por situações impostas a máquinas, e a tecnologia tem avançado para criar robôs 

capazes de interpretar os sentimentos humanos. Em 2018 na Consumer Eletronics Show (CES), 

a maior feira sobre eletrônica no mundo que acontece em Las Vegas, foi apresentada aos 

congressistas o robô Forpheus. A empresa japonesa Omron Automation, desenvolvedora deste 

robô, mostrou através de um experimento que envolvia uma partida de tênis de mesa, que ele é 
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capaz de captar a linguagem corporal de seu oponente e a partir daí, avalia suas capacidades 

para oferecer conselhos e encorajá-lo. “Ele tentará entender o seu humor e sua habilidade de 

jogar e prever um pouco sua próxima jogada” disse Keith Kerste, da Omron Automation.  

Por mais que a empatia e a inteligência emocional não sejam necessariamente atribuídas 

apenas a formas humanoides, alguns desenvolvedores de robôs têm trabalhado tanto na forma 

como na função. "Estamos trabalhando muito para ter um robô emocional", disse Jean-Michel 

Mourier, da francesa Blue Frog Robotics, também presente na CES 2018. 

Outros robôs, como o Sanbot da Qihan Technology e o Pepper da Soft Bank Robotics, 

estão sendo "humanizados", ao serem ensinados a ler e reagir aos estados emocionais das 

pessoas. Pepper é "capaz de interpretar um sorriso, uma cara feia, seu tom de voz, bem como o 

campo lexical que você usa e a linguagem não verbal, como o ângulo de sua cabeça", de acordo 

com a Soft Bank. 

  Retomando as três leis para a análise de Ava, a robô infringiu todas. Ela mente, engana, 

manipula e mata, Ava parece ter sentimentos e além de querer ser liberta, também possui raiva 

por seu “pai” abusador. Como foi apontado na pesquisa, ao assistir ao filme e pensar em Ava 

como a representação de uma mulher, o vilão do filme torna-se Nathan, uma espécie de Narciso, 

que admira sua individualidade mesmo parecendo ser infeliz e apesar de seu sucesso, o 

resultado inesperado de sua robô pode ser considerado como um castigo, Ava foi criada por sua 

inteligência, mas presunçosa mente.  

Assim como Eva, Ava foi a primeira de sua espécie a ser criada por uma imagem 

masculina, possui características semelhantes tais quais: manipulação, sede por conhecimento, 

rebeldia, etc. Eva desobedeceu às ordens que as foram dadas no jardim do Éden, Ava também 

desobedece às ordens de seu criador. Ainda que Ava seja uma mulher do futuro com sua 

inteligência artificial disponível para sua pesquisa, no filme, obrigatoriamente, ela é submissa 

a Nathan, assim como Eva também era a Adão, pelas ordens de Deus. Seus nomes diferenciados 

por apenas a letra A também não é coincidência.  

A mulher nomeada Pandora, a primeira que existiu, criada por Hefesto e Atena e 

auxiliados por outros deuses, sob as ordens de Zeus. Cada um lhe deu uma qualidade. Recebeu 

de um a graça, de outro a beleza, de outros a persuasão, a inteligência, a paciência, a meiguice, 

a habilidade na dança e nos trabalhos manuais. Hermes, porém, pôs em seu coração a traição e 

a mentira, aspectos negativos que também faziam parte dela. A primeira aparição de Pandora, 

em Os Trabalhos e os Dias recordam todas as características da robô Ava, preceitos femininos 
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que compõe uma mulher. Seu criador, Nathan, claramente se certificou de colocar todas essas 

características em sua criação, assim como os outros deuses, por isso, ele se compara a eles. 

De Galateia, vem a criação. Segue o trecho do texto Galateia de Nayara Cristina 

Barbosa Batista: 

Fui criada aos moldes de perfeição dos homens 

Esculpida por um, não sou dona de mim 

E disseram: conforme-se 

Os deuses quiseram assim 

Ava é uma Galatéia do futuro, uma mulher artificial, moldada em padrões construídos 

socialmente na visão perfeita de o que o homem quer que ela seja, a robô é sexualizada, o objeto 

que é a máquina transpõe-se para a realidade, mulheres que podem ser consideradas, desde a 

antiguidade, objetificadas.  

Resolveram não consultar 

A filha ultrajada  

Pelo pai amada e cobiçada 

Sem vontade ou desejo 

Uma vez que sou dele 

Contra a vontade casada, forçada... despedaçada.  

 

A mesma situação do texto de Nayara pode ser vista no filme, nas cenas de Nathan 

destruindo as robôs enquanto elas se rebelavam contra ele, elas ficavam literalmente 

despedaçadas, presas nas salas de vidro, assim como Ava ficou. As robôs, no filme, tinham 

vontade própria, produzida por suas consciências, e causavam o efeito de precisarem ser 

respeitadas.  

 Portanto, é possível perceber as influências que circundam o filme e a própria 

personagem Ava, retomando o início da formação da mulher, o escritor resgata as 

características dos mitos, essa influência pode ser tanto consciente quanto inconsciente. Os 

indivíduos da sociedade, inseridos na cultura ocidental, reproduzem tais estereótipos, 

provocando um ciclo possivelmente sem fim. Ava, apesar de cumprir todos requisitos do que é 

“ser uma mulher”, assim como Pandora e Eva, quebra os protocolos que deveriam ser seguidos 

pois mais do que elas, não se encaixa no perfil de ser humano submisso.  
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3. O PAPEL QUE OS MITOS REPRESENTAM NA SOCIEDADE 

ATUAL 

         Para entender o atual papel exercido pela mulher na sociedade contemporânea, é preciso 

passar pelos processos históricos que a trouxeram até este ponto, utilizando como base os mitos 

principais desta tese: Pandora, Eva e Galateia, que estruturam e fomentam até hoje as bases do 

patriarcado, colaborando para construir a representação das mulheres como sujeito social 

secundário nos vários âmbitos da sociedade pois os mitos sobrevivem ao tempo e se perpetuam 

sofrendo lentas modificações. Através deles e de forma sútil, os homens estabeleceram suas leis 

e costumes criando imagens que se insinuam em cada consciência. O capítulo apresenta a 

atualidade e vai para o futuro, onde possíveis fembots serão presentes na sociedade, essas 

representadas por Ava do filme Ex-Machina.  

        O livro O segundo sexo de Simone de Beauvoir surge pós-segunda guerra mundial, a 

filósofa, como mulher, expõe o desenvolvimento da opressão masculina por meio da análise da 

história, da literatura e dos mitos, atribuindo os efeitos contemporâneos dessa opressão ao fato 

de ter-se estabelecido o masculino como norma positiva. O mundo masculino apropriou-se do 

positivo (ser homem), e do neutro (ser humano), e considerou o feminino como uma 

particularidade negativa, a fêmea. Em consequência, a mulher foi identificada como “o outro”, 

o que levou a uma perda de sua identidade social e pessoal. O sexo feminino é limitado pelo 

conjunto inteiro do patriarcado. 

         Os mitos de Eva e Pandora são essenciais para o início da imagem negativa da mulher, 

Eva, considerada traiçoeira e mentirosa, continua viva através do cristianismo que não permite 

que o mito seja enfraquecido, portanto, por conta de seu pecado, vista como falsa, traiu a Deus 

e induziu o homem a fazer o mesmo, representando uma das faces que o cristianismo atribuiu 

a mulher - a outra face é de mulher santa, mãe - criado pela igreja e reforçado pela família. O 

mito pode ser interpretado como uma ferramenta para impedir a mulher de realizar seu 

crescimento pessoal e de justificativa para o processo que impediu o sexo feminino de 

desempenhar cargos sacerdotais dentro da igreja, na visão judaico-cristã sobre a mulher. 

Representa o lado da tentação, os desejos da carne, o pecado, o desejo do sexo e o motivo pelo 

qual os homens devem mantê-las afastadas das possibilidades de progresso pessoal.  
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         Como contraponto para a sociedade, existe Maria, a mulher que aceitou sua sorte sem 

contestação, representa o mais elevado desenho do que este gênero deve ser, é a idealização do 

sexo feminino, exemplo da salvação, pode-se considerar submissa à excelência na sua vivência 

como mãe, esposa e filha, os três papéis que a acompanham durante toda a vida, tendo apenas 

a função de procriar. Apesar de ter sido um pouco enfraquecido, esse mito ganhou força e 

perdura até os dias atuais. É construído, deste modo, o consenso de instinto maternal, 

maternidade imaculada ou a des-sexualização do sexo feminino elevada a um estatuto de 

perfeição inatingível. Beauvoir afirma:  

Como as representações coletivas e, entre outros, os tipos sociais definem-se 

geralmente por pares de termos opostos, a ambivalência parecerá uma 

propriedade intrínseca do Eterno Feminino. A mãe santa tem como correlativo 

a madrasta cruel; a moça angélica, a virgem perversa: por isso ora se dirá que 

a Mãe é igual à Vida, ora que é igual à Morte, que toda virgem é puro espírito 

ou carne votada ao diabo [...] (BEUAVOIR, 1949, p. 343). 

 

           A mesma religião que possivelmente rebaixa a mulher a um nível desprezível, também, 

a coloca no mais alto nível de pureza e santidade que ora a representa como luz, ora como treva. 

Através de Maria, a igreja explora a possibilidade de a mulher sair da condição de pecaminosa 

descendente de Eva. Santo Irineu (130-202 A.C) bispo grego, teólogo e escritor cristão, 

afirmou:  

A desobediência de Eva foi causa da morte para ela própria e para toda a 

humanidade. Apesar de Maria também ter tido um marido escolhido para si, 

sendo apesar disso virgem, pela sua obediência ela foi a causa da salvação 

para si própria e para toda humanidade (...) o nó da desobediência de Eva foi 

desatado pela obediência de Maria. (apud MONTEIRO et. all., 2013, p. 1). 

 

Cabe ressaltar que apesar de serem conceitos antigos, a ideia ainda persiste atualmente. 

Conquistas foram alcançadas e, por isso, como mencionado no capítulo de Eva, a queda agora 

é escrita como “o primeiro pecado do homem”, todos os comentários estão no masculino 

singular, tratando o homem como o ser humano, ou seja, homem e mulher como um só, porém 

para que isso tenha ocorrido, constata-se a preocupação dos bispos e teólogos em levar em conta 

as releituras feministas que pregam a eliminação da desvalorização da mulher, de não apresentar 

Eva como a única ou principal culpada do pecado.  

Outro mito importante a ser citado é o da feminilidade, que muito contribui para 

estereótipos de gênero, pois tenta moldar o comportamento da mulher. Na primeira parte do 

vol. 2 de O Segundo Sexo Simone de Beauvoir dedica uma área considerável para discutir como 

se iniciar essa construção, que começa na infância. A passividade, por exemplo, caracteriza a 

mulher “feminina” desde os primeiros anos, entretanto, não se pode crer que se trata de um 
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dado biológico quando se reconhece o destino que é imposto a mulher pelos seus educadores e 

reforçado pela sociedade que reflete os valores dos homens. 

Os homens, por Beuavoir, enxergam numerosas vantagens neste aspecto na mulher. 

Chamado de “mistério feminino” é um mito enraizado no coração masculino. Em vez de admitir 

sua ignorância em relação ao gênero feminino, ele acolhe um mistério, algo fora do domínio de 

ambos, visto que admitir que o mistério envolve a mulher é dizer que outra linguagem existe, 

porém não é compreendida. É negando-a que ele se afirma como transcendente, enxergando-a 

como ser “complicado”, ele sutilmente a impele para o mito da feminilidade.  

Para complementar o mito da feminilidade, na versão dos homens, há o mito da 

virilidade, por Olivia Gazalé, autora francesa, em seu livro Le Mythe de laVirilité – Um Piège 

pour les Deux Sexes - O mito da virilidade – uma armadilha para os dois sexos. A autora mostra 

como a dominação masculina foi construída nos campos político, filosófico, religioso, 

biológico e cultural, moldando o homem a uma postura viril e relegando a mulher a uma posição 

de inferioridade. O futuro do feminismo depende, segundo ela, da conscientização do homem 

de sua virilidade fabricada e da reinvenção de sua masculinidade.  

A homofobia, por exemplo, uma cruel violência, fundamentada na desvalorização do 

feminino; a afeminação incomoda e é julgada degradante pois há uma confusão entre 

sexualidade e afeminação: há homens afeminados que são heterossexuais e homossexuais que 

são viris. 

Inseparavelmente ligado à história das sociedades humanas, os mitos fazem parte da 

essência da cultura de cada povo e é utilizado sempre com um objetivo específico, que varia 

desde explicar um acontecimento sobrenatural, até justificar a condição da posição secundária 

da mulher. No caso das relações de gênero, eles foram utilizados ora para divinizá-la ora para 

demonizá-la, o certo é que de qualquer maneira ela é impelida para o “seu destino”. Entretanto, 

quando se trata do sexo masculino as coisas mudam de figura, porque foram os próprios homens 

que criaram os mitos, logo, eles são os maiores beneficiados, aparecem como heróis, príncipes, 

deuses, de forma que exalam transcendência.  

Independente de classe social, os vestígios desses mitos em relação a mulher, 

permanecem vivos e ainda servem de justificativa e empecilho para o acesso de mulheres a 

muitas áreas da sociedade, apesar de serem apresentados de maneira diferente, ainda vivem no 

comportamento dos indivíduos, homens e mulheres.  

Os mitos se manifestam de forma singular em cada cultura, a tratada neste trabalho é a 

ocidental, sofrendo mutações de acordo com o tempo e o espaço em que se delineiam, resultam 
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em achar significados sobre a menstruação, virgindade, masturbação, a maneira como a mulher 

deve enxergar seu próprio corpo e na representação social que ela desempenha. A modificação 

dos costumes não se dá de forma imediata e nem simples, pois estes se encontram implantados 

fortemente no íntimo de cada sujeito.  

Apesar das conquistas que o feminismo garantiu às mulheres, estas ainda encontram 

muitas dificuldades de se realizar enquanto sujeito autônomo. Isso porque os costumes 

enraizados se apresentam como um obstáculo para o crescimento pessoal e profissional. As 

tarefas consideradas “naturais” se somam às atividades escolares e ao trabalho externo. Para 

sair do ambiente caseiro e aumentar seu valor humano, a mulher tem que estar nas suas 

condições de mãe, esposa, dona de casa e ainda dispor de tempo para desempenhar atribuições 

da esfera pública. As restrições colocadas ao sexo feminino a partir da recorrência ancestral aos 

mitos na perspectiva de gênero serviram de suporte para reforçar o sistema patriarcal e mantê-

lo na esfera privada da sociedade.   

Tais padrões fazem com o que pareça que as mulheres estão mais preocupadas em seguir 

modelos de beleza para se tornarem socialmente aceitas. O ideal seria, entretanto, lutar em prol 

de sua própria emancipação criando em torno da opressão feminina uma aparência de 

“estabilidade” como se os direitos já estivessem todos garantidos, não sendo necessário 

prosseguir na desconstrução. Apesar disso, a opressão está presente, possuindo várias facetas e 

se manifestando de diversas formas na atual sociedade.  

Caracterizando o que a antropóloga Lia Zanotta denominou como “patriarcado 

contemporâneo” em seu artigo: “Perspectivas em confronto: Relações de gênero ou patriarcado 

contemporâneo? ”, “Porque o uso exclusivo de “patriarcado” parece conter já, de uma só vez, 

todo conjunto de relações: como são é porque são. Trata-se de um sistema ou forma de 

dominação que, ao ser (re) conhecido já (tudo) explica: a desigualdade de gêneros” 

(ZANOTTA, 2000, p. 3). Outro ponto negativo em relação ao termo consiste em não incluir 

outras relações além da heterossexual. 

Pode-se afirmar que existe um “patriarcado contemporâneo” e que este se apresenta 

imerso nas mudanças que foram possíveis ao longo desses anos de luta pela libertação do sexo 

feminino e, também, pelo reconhecimento de outras formas de relacionamento. Neste caso, os 

mitos se apresentam como uma adversidade que insiste em trazer para o presente obstáculos 

que já deveriam ter sido superados. 

O conceito de patriarcado definido por Joan Scott, circunstância a seguinte definição:  

Minha definição de gênero tem duas partes e várias subpartes. Elas são ligadas 

entre si, mas deveriam ser analiticamente distintas. O núcleo essencial da 
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definição baseia-se na conexão integral entre duas proposições: o gênero é um 

elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas 

entre os sexos; e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de 

poder (SCOTT, 1986, p. 21). 

 

 Assim, percebe-se que a afirmação de Zanota caracteriza-se pela perspectiva de Joan 

Scott ao tratar das definições de gênero. Segundo Joan Scott, as relações patriarcais nas suas 

diversas formas e características encontra-se presente na sociedade atual, permanecendo vivas 

porque são alimentadas pelos mitos, que por sua vez, mantém-se vivos devido ao espaço que 

lhes é dado nas perspectivas e consciências individuais.  

 Um termo atual usado pela ensaísta francesa Olivia Gazalé é “viriarcal”. No sânscrito, 

“vir” significa “herói”. Define o homem como detentor do poder, seja pai ou não. A paternidade 

é um marco viril determinante, mas o patriarcado é apenas uma parte do “viriarcado”.  

Em O Segundo Sexo, Beauvoir mostra como a identificação da mulher com tudo o que 

é singelo, pacífico, generoso, dócil e altruísta é, na verdade, uma forma de desautorizar 

completamente a autonomia feminina. É também um modo de destruir a capacidade da mulher 

de se proteger de uma violência que mutila corpos e almas, que destrói sonhos e projetos de 

vida e que enreda famílias inteiras em um ciclo repetitivo: mães e filhas sofrem abusos físicos 

ou psicológicos, de pais e irmãos. Estes se tornarão pais um dia e possivelmente (neste padrão), 

repetirão a mesma situação com suas esposas e filhas, ensinando às novas gerações que “se 

tornar mulher” deve ser, em suas visões construídas pelo machismo, se submeter calada à 

violência, não se defender, não reagir e não denunciar. 

No artigo “Violência contra mulher” da Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social da Universidade de Brasília (PPGAS/UnB), Cíntia Liara Engel, a autora 

disserta sobre os tipos de violência que acometiam as mulheres. Foram destacadas as 

discriminações e as violências físicas, psicológicas, econômicas e sexuais. Ademais, o tráfico 

sexual de meninas e mulheres foi denunciado como uma das mais persistentes violações dos 

direitos e da dignidade de mulheres. A Plataforma ainda destacou como determinadas mulheres 

sofriam violências específicas, resultantes da interação de determinada condição de gênero com 

outras, como a de a mulher indígena, negra, migrante, pobre ou habitante de comunidade rurais 

remotas. 

Estima-se que, em 2009, 2.530.410 pessoas sofreram agressão física no Brasil, e entre 

as quais 42,7% (1.447.694) eram mulheres. A população negra é mais vulnerável à agressão 

física. Do total de homens agredidos, 39% eram brancos e 61% negros. Por sua vez, entra as 

mulheres agredidas, 44% eram brancas e 56% negras. Em termos gerais, de todas as pessoas 
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agredidas fisicamente em 2009, 35% eram homens negros, 24% mulheres negras, 22% homens 

negros e 19% mulheres brancas.  

Em termos de incidência de mulheres agredidas na população, em 2009, 1,3% da 

população feminina afirmou já ter sofrido algum tipo de agressão física. A ocorrência foi maior 

para as mulheres negras (1,4%) do que entre as brancas (1,1%). Tal dado varia entre as regiões 

brasileiras, destaca-se que, tanto na região Sul como na região Centro-oeste, a diferença entre 

esse número de agressões por raça/cor é maior.  

É possível encontrar a violência em várias esferas, na política, por exemplo, raras são 

as mulheres que alcançam altas posições públicas de poder. Mesmo quando o fazem, mulheres 

na política ainda enfrentam muitos obstáculos estruturais que retém o acesso efetivo do gênero 

feminino à democracia, tal como aconteceu com o assassinato da vereadora Marielle Franco, 

no dia 14 de março de 2018. O caso gerou ampla repercussão midiática, tanto institucional 

quanto espontânea. Muitas perguntas foram e continuam sendo feitas pela população, que clama 

por respostas à pergunta: quem matou Marielle? 

As posições hierárquicas que afastam mulheres das esferas públicas de poder político 

não são exclusivamente regidas por questões de gênero, mas também definidas por variáveis de 

classe, raça, etnia e de orientação sexual. Da mesma maneira, as consequências dessa exclusão 

não são as mesmas para todas as mulheres, mas sim estabelecidas pelos fatores supracitados, 

de forma que uma mulher negra, pobre e LGBT, sofre as consequências desse silenciamento de 

forma muito mais intensa do que uma mulher branca, heterossexual e de uma classe social mais 

alta. É possível perceber, ainda, que essas mulheres mais prejudicadas por essa falta de 

representatividade política, são também as que encontram maior dificuldade para o acesso a 

este âmbito formal de poder (BIROLI, 2018). Ainda segundo a autora: “[...] as matrizes de 

dominação são ao mesmo tempo patriarcais, racistas e colonialistas.”. (2018, p. 172) 

De encontro a todas as estatísticas desfavoráveis, Marielle Franco, mulher periférica, 

negra e lésbica, foi em 2016 a vereadora mais votada no Rio de Janeiro e tornou-se referência 

ao movimento negro e feminista, lutando por causas de minorias dentro e fora do espaço público 

de poder, visto que também participava de coletivos independentes de cunho social. 

No entanto, deve ser analisada também a violência contra as mulheres na política, que 

mesmo quando ocupam cargos de destaque, enfrentam obstáculos e barreiras estruturais das 

camadas mais conservadoras da sociedade, fator este que muitas vezes impede a atuação eficaz 

dessas mulheres dentro da esfera política e as atinge também enquanto indivíduos. Mais do que 
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machista e misógina, esse tipo de violência é um atentado à presença das mulheres na 

democracia. 

O assassinato de Marielle Franco é um exemplo prático de exclusão, silenciamento e 

agressão a minorias – no caso da vereadora, minoria de gênero, raça, classe e orientação sexual. 

De maneira metonímica, a morte de Marielle representa todo este contexto de restrição e 

desigualdade esboçado.  

Para conhecimento geral da população, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 

2015, ano que teve como tema da redação a alta taxa de feminicídios e a violência contra a 

mulher no Brasil, trouxe uma questão de Ciências Humanas com a frase “Não se nasce mulher: 

torna-se”. O tópico abriu um debate intenso que expôs o quanto o conservadorismo e o combate 

aos ideais do movimento feminista ainda são fortes. A página da escritora no Wikipédia chegou 

a ser modificada, acusando Beauvoir de pedofilia e nazismo, na tentativa de desmerecer seu 

legado. Judith Butler, também filósofa e seguidora dos ideais de Beauvoir na luta contra 

a desigualdade de gênero, também sofreu com os ataques. Em visita ao Brasil para uma 

palestra, Judith foi hostilizada. Um abaixo-assinado pedindo o cancelamento do evento chegou 

a circular.  

 Apesar do tempo em que O Segundo Sexo foi escrito, em 1949, as ideias Simone de 

Beauvoir sobre a condição feminina e sua instalação na sociedade, ainda se mantém presentes. 

A situação da mulher tornou-se um traço cultural em muitas sociedades, e se tratando de cultura, 

a desconstrução é sempre complexa. A mudança, aos poucos, é visível, isso é provado através 

da evolução da situação social feminina que conseguiu superar a falta de direitos que desde 

antes as atingia, para tanto, é importante ressaltar a cronologia dos principais fatos e 

personagens ligados a conquista dos direitos femininos.  

Em 1792, no século XVIII, quando a mulher começou a buscar o direito a voto na 

Inglaterra e quando Mary Wollstonecraft escreve um dos grandes clássicos da literatura 

feminista – A Vindication of the Rights of Woman (A Reivindicação dos Direitos da Mulher), 

em que defendia uma educação para meninas que aproveitasse seu potencial humano. 

No século XIV, no Brasil, surge a primeira lei sobre educação das mulheres, permitindo 

que frequentassem as escolas elementares; as instituições de ensino mais adiantadas eram 

proibidas a elas. Quatro anos depois, em 1832 a brasileira Nísia Floresta, do Rio Grande do 

Norte, defendia mais educação e uma posição social mais alta para as mulheres. Lança uma 

tradução livre da obra pioneira da feminista inglesa Mary Wollstonecraft. Inspirada nesta obra, 

Nísia escreve Direitos das mulheres e injustiça dos homens. Mas Nísia não fez uma simples 
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tradução, ela se utiliza do texto da inglesa e introduz suas próprias reflexões sobre a realidade 

brasileira. É por isso considerada a primeira feminista brasileira e latino-americana.  

Em 1857, no dia 8 de março, em uma fábrica têxtil, em Nova Iorque, 129 operárias 

morrem queimadas numa ação policial porque reivindicaram a redução da jornada de trabalho 

de 14 para 10 horas diárias e o direito à licença maternidade. Mais tarde foi instituído o Dia 

Internacional da Mulher, 8 de março, em homenagem a essas mulheres. Em 1879, no Brasil, as 

mulheres têm autorização do governo para estudar em instituições de ensino superior; mas as 

que seguiam este caminho eram criticadas pela sociedade. Na Nova Zelândia, em 1893, pela 

primeira vez no mundo, as mulheres têm direito ao voto. 

No século XX, em 1915, foi instituído no Brasil um novo regulamento para a Caixa 

Econômica Federal que, dentre outras alterações no seu funcionamento, permitia que a mulher 

casada possuísse depósitos bancários em seu nome quando não houvesse oposição do marido. 

Dois anos depois, A professora Leolinda Daltro, fundadora do Partido Republicano 

Feminino em 1910, lidera uma passeata exigindo a extensão do voto às mulheres. Em 1920, 

nos EUA, houve o Sufrágio feminino. E em 1922, no Brasil, Bertha Lutz fundou a Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF).  

Em 1932, Getúlio Vargas promulga o novo Código Eleitoral, garantindo finalmente o 

direito de voto às mulheres brasileiras, e em 1937/1945 o Estado Novo criou o Decreto 3199 

que proibia às mulheres a prática dos esportes que considerava incompatíveis com as condições 

femininas tais como: "luta de qualquer natureza, futebol de salão, futebol de praia, pólo, pólo 

aquático, halterofilismo e beisebol". O Decreto só foi regulamentado em 1965. Em 1940 a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres é reconhecida em documento internacional, 

através da Carta das Nações Unidas. 

Em 1949 são criados os Jogos da Primavera, ou ainda "Olimpíadas Femininas". No 

mesmo ano, a francesa Simone de Beauvoir publica o livro O Segundo Sexo, no qual analisa a 

condição feminina. Em 1951 é aprovada pela Organização Internacional do Trabalho a 

igualdade de remuneração entre trabalho masculino e feminino para função igual. Em 1962, é 

criado no dia 27 de agosto o Estatuto da Mulher casada, que garantiu entre outras coisas que a 

mulher não precisava mais de autorização do marido para trabalhar, receber herança e em caso 

de separação, ela poderia requerer a guarda dos filhos. 

Na Argentina, em 1975, reconhecendo a gravidade da situação da mulher no mundo na 

época, a Assembleia Geral da ONU proclamou que 1975 seria o “Ano Internacional da 

Mulher”. A ONU promove a “I Conferência Mundial sobre a Mulher”, na Cidade do México. 
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Na ocasião, é criado um “Plano de Ação”. Já no Brasil, em 1979, Eunice Michilles, então 

representante do PSD/AM, torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de Senadora, por 

falecimento do titular da vaga. A Convenção para a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher foi adotada pela Assembleia Geral. No mesmo ano, a equipe 

feminina de judô inscreve-se com nomes de homens no campeonato sul-americano 

da Argentina. Esse fato motivaria a revogação do Decreto 3.199. 

Em 1980, foi recomendada a criação de centros de autodefesa, para coibir a violência 

doméstica contra a mulher. Surge o lema: “Quem ama não mata”. Três anos mais tarde, surgem 

os primeiros conselhos estaduais da condição feminina (MG e SP), para traçar políticas públicas 

para as mulheres. O Ministério da Saúde cria o PAISM - Programa de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher, em resposta à forte mobilização dos movimentos feministas, baseando sua 

assistência nos princípios da integralidade do corpo, da mente e da sexualidade de cada mulher. 

Em 1985, surge a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à 

Mulher - DEAM (SP) e muitas são implantadas em outros estados brasileiros. Ainda neste ano, 

com a Nova República, a Câmara dos Deputados aprova o Projeto de Lei que criou o Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher. No mesmo ano é criado o Fundo de Desenvolvimento das 

Nações Unidas para a Mulher (Unifem), em lugar do antigo Fundo de Contribuições 

Voluntárias das Nações Unidas para a Década da Mulher. No fim dos anos 80, Através do lobby 

do batom, liderado por feministas e pelas 26 deputadas federais constituintes, as mulheres 

obtêm importantes avanços na Constituição Federal, garantindo igualdade a direitos e 

obrigações entre homens e mulheres perante a lei 

No início dos anos 90, ocorre em Viena a Conferência Mundial de Direitos Humanos. 

Os direitos das mulheres e a questão da violência contra o gênero recebem destaque, gerando 

assim a Declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher. Em 1996, O Congresso 

Nacional inclui o sistema de cotas, na Legislação Eleitoral, obrigando os partidos a 

inscreverem, no mínimo, 20% de mulheres nas chapas proporcionais. 

Já no século XXI, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Dentre as várias mudanças, a 

lei aumenta o rigor nas punições das agressões contra a mulher. O Parlamento paquistanês 

aprova mudança na lei islâmica sobre o estupro: a lei exigia que uma mulher estuprada 

apresentasse como testemunhas quatro homens considerados "bons muçulmanos" ou, caso 

contrário, enfrentaria acusações de adultério. A nova lei tira este crime da esfera das leis 

religiosas e o inclui no código penal. 
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A Lei Maria da Penha, criada em 2006, é reconhecida pela ONU como a mais avançada 

do mundo em relação ao enfrentamento à violência doméstica e familiar. Em 2015, outro passo 

importante foi dado com a Lei do Feminicídio, que o qualificou como crime hediondo. Percebe-

se o quão recente são essas leis. Na semana em que a Maria da Penha completava 11 anos, O 

Imparcial entrevistou a pós-doutora em psicologia com atuação em direitos humanos e 

coordenadora do Observatorium de Segura Pública do Mestrado de Direito e Instituições do 

Sistema de Justiça da UFMA, Artenira da Silva e Silva, para ver, de perto, como o dispositivo 

funciona e quais os frutos colhidos após mais de uma década de vigência.  

Respondendo à pergunta: “Tem ocorrido uma mudança de mentalidade na sociedade no 

que diz respeito à violência doméstica? Quais são os ganhos?”, ela diz: 

Ainda estamos longe de afirmar que estamos educando gerações menos 

machistas ou que a educação de nossas crianças ou adolescentes seja 

significativamente menos sexista que a de algumas gerações anteriores. A 

mulher ainda se cobra muito para atender às demandas sociais que lhe são 

impostas. O controle social sobre o que uma mulher veste, como se comporta, 

como fala ou como exerce sua sexualidade ainda permanece muito forte, o que 

se reflete no processamento e julgamento de ações que versam sobre a 

violência de gênero [...].  

 

A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física, de acordo com os 

Relógios Maria da Penha. E os maiores índices residem no ambiente que deveria ser sinônimo 

de proteção, o doméstico. Metade dos feminicídios (50,3%) é provocado por familiares, sendo 

32,3% cometidos por parceiros ou ex-companheiros das vítimas. “As mulheres não são 

emancipadas dentro de suas próprias casas”, acrescenta. A violência doméstica é, sobretudo, 

uma questão de controle exercida sobre elas. 

Outra pergunta válida é sobre a violência doméstica, “A lei inibe esse tipo de violência? 

Ela já se estabeleceu como ferramenta de empoderamento das mulheres, ou ainda falta algo?” 

Eis a resposta de Artenira:  

Sem dúvida a Lei Maria da Penha constitui uma ferramenta importante de 

empoderamento de mulheres, mas muito há que se estudar, que se pesquisar e 

que se implementar junto ao Sistema de Justiça para que ela possa ser aplicada 

com maior efetividade. Vamos citar apenas um dos vários pontos importantes 

que permeiam esta discussão acerca da efetividade da Lei Maria da Penha. A 

condenação do Brasil pela OEA no caso Maria da Penha Fernandes 

recomendou a qualificação em violência de gênero dos operadores do sistema 

de justiça, incluindo- se defensores, membros do ministério público e 

magistrados. Na prática, todos leem o texto legal e são autodidatas, mas em 

geral não passaram por uma qualificação transdisciplinar formal, visando 

reconhecer e desconstruir os próprios conceitos, valores e comportamentos 

machistas, que todos adquirimos ao longo dos nossos desenvolvimentos 

psicossociais. O resultado é a projeção de valores machistas introjetados no 

cotidiano do exercício funcional de cada um. Exemplos disso são um operador 
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do direito perguntar para uma vítima de estupro em audiência o que ela estava 

fazendo fora de casa às 3 da manhã ou uma delegada ao atender uma vítima 

de violência de gênero mandar a mesma ir se tratar, exigindo da vítima o 

controle emocional que ela como profissional deveria ter ao atender alguém 

angustiada e por aí vai. São exemplos de revitimizações de mulheres dentro 

do próprio Sistema de Justiça que deveria proteger. 

[...]Todos os pontos levantados em conjunto estão previstos nas 

recomendações da OEA emitidas quando puniu Brasil por negligência e 

omissão no caso Maria da Penha Fernandes e estão previstos na própria Lei 

11340/2006. Não podemos afirmar que a Lei não é eficiente para diminuir a 

violência doméstica no Brasil enquanto ela não for de fato efetivada em sua 

complexidade. O mapa da violência 2017 do IPEA demonstra que o índice de 

feminicídios tem aumentado em especial nas regiões norte e nordeste, mesmo 

11 anos após a Lei Maria da Penha, o que, por sua vez, indica que estamos 

fazendo algo errado e que precisamos nos voltar para estudar o que estamos 

fazendo de errado e buscar respostas em experiências internacionais exitosas. 

A violência de gênero é uma pandemia silenciosa crescente, que mata 

literalmente ou mata em vida centenas de brasileiras por mês e requer novos 

olhares para seu enfrentamento.12 

 

 Deste capítulo é possível compreender muitos aspectos do objetivo desta dissertação de 

Mestrado, todos os preceitos direcionados ao gênero feminino não somente causam violências 

de todos as esferas como incentivam uma visão sob a mulher como um ser inferior. As histórias, 

como origem de tais estereótipos moldaram uma sociedade na qual o homem quer ser viril 

assim como as imagens de Deus, Zeus e os heróis. Por isso, a evolução é de suma importância. 

Entretanto, não basta somente a criação de leis que legitimem o ingresso das mulheres às esferas 

que até pouco tempo não eram permitidas. É necessário trabalhar para mudar a mentalidade das 

pessoas em relação a essa questão, trata-se como a autora francesa Olivia Gazalé afirma, sobre 

a reinvenção da masculinidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Todas as respostas de Artenira da Silva e Silva: https://oimparcial.com.br/noticias/2017/08/a-violencia-de-

genero-e-uma-pandemia-silenciosa-crescente/ 
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4. A IMPORTÂNCIA DOS MITOS PARA A BUSCA DA NATUREZA 

FEMININA 

 

Visto que foi apresentado a construção da identidade feminina por meio dos três mitos: 

Pandora, Galateia e Eva, os atributos constitutivos do feminino foram verificados a fim de 

estabelecer um elo entre as figuras míticas e a robô mulher, Ava, do filme Ex-Machina. Os 

mitos, analisados, põem em questão a real natureza da mulher, antes de tais histórias, de modo 

a questionar qual era a relação da mulher com o mundo? Todas as amarras que foram impostas, 

possivelmente fizeram com que as mulheres perdessem sua essência, por meio de casamentos, 

leis, governos e costumes.  

A partir da definição de mito e a partir da concepção de comportamento humano a que se 

refere Eliade foi abordado, sob uma vertente mítica, a figura feminina dos três mitos: Pandora, 

Galateia e Eva, em uma análise comparativa com a personagem Ava com a finalidade de 

retomar discussões sobre a identidade e o perfil da mulher, envolvendo temas como 

manipulação, dominação, sedução, inteligência e consciência. Faz-se necessário, portanto, 

apresentar o que foi que possivelmente ocasionou as narrativas tais como foram e no que 

resultaram na atualidade. 

Ainda sustentando os princípios do estudioso Joseph Campbell, da visão do mito como 

uma experiência de voltar-se para dentro ou como potencialidade espiritual, o foco deste 

capítulo direciona-se à figura feminina ao longo da história até os dias atuais. Percebe-se que a 

mulher ainda vive sob o domínio patriarcal, mesmo que este esteja, de certa forma, 

enfraquecido.  

Os mitos citados neste trabalho, principalmente, Pandora e Eva, relatam histórias de 

mulheres que podem ser consideradas como as que trouxeram o mal para o mundo; perpetuando 

a noção do sagrado ao profano. Elementos, como a dignidade e a liberdade foram suprimidos 

perante à postura constante apresentada pela figura masculina.  

Durante os milênios da supremacia patriarcal, refletida nos valores espirituais, culturais, 

sociais, comportamentais e amparada pela hierarquia divina masculina, foram negadas e 

reprimidas as manifestações da energia feminina, divina e humana. Resultando, assim, em uma 

cultura por muitas vezes, exclusiva e destrutiva, centrada na violência, conquista e dominação, 

com o consequente desequilíbrio global atual.  
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Os homens – como gênero – não foram os únicos responsáveis pelas agressões e atitudes 

extremistas a eles atribuídas; a causa pode ser atribuída à maneira pela qual a identidade 

masculina foi criada e reforçada pelos modelos e comportamentos de “heróis”. A cultura 

fundamentada em seus direitos “divinos”, inicialmente por deuses guerreiros e depois reiterados 

pela interpretação dos preceitos bíblicos, como pode ser vislumbrado: “Bendito seja o Senhor, 

a minha Rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha” - 

Salmos 144:1-2. Em lugar de valores de paz, prosperidade e parceria igualitária, foram 

instaurados princípios e sistemas de conquista, exploração e dominação da Terra, das mulheres, 

crianças e de outros homens. 

A deusa da fecundidade e da fertilidade foi destronada no fim do período neolítico pela 

figura do Deus homem. Antes na antiguidade, em seu livro Olivia Gazalé, afirma que existiam 

sociedades em que havia um melhor equilíbrio de poder. Não se conhecia a função fecundadora 

do esperma, e a maternidade era vista como um poder sobrenatural da mulher. As divindades 

eram femininas. A mulher, venerada, havia sacerdotisas e mulheres profetas. Porém, quando o 

homem compreendeu o mecanismo da procriação, colocou toda a origem do nascimento no 

esperma, líquido mágico e divino, e a mulher definida apenas como um receptáculo passivo. A 

mulher foi destronada de seu poder e surgiu um deus masculino, todo poderoso, guerreiro. 

Características da mulher como a capacidade reprodutiva passou a ser apropriada pelos 

homens como instrumento de dominação de mulheres. Pela ideia de pecado original, reservou a 

existência feminina à dimensão privada do lar, vergonhosa de seu corpo, de seus desejos, de seus 

conhecimentos. 

 Campbell descreve em sua entrevista, a importância dos mitos nas sociedades antigas. 

“Os mitos oferecem modelos de vida” (2003, p. 26), por meio deles os homens da antiguidade 

recebiam informação dos mais velhos, como ensinamentos. E Mircea Eliade, em Mito e 

Realidade também afirma: “É por isso que os mitos não podem ser indiferentemente narrados. 

Em muitas tribos, eles não são recitados perante as mulheres e as crianças, isto é, perante os 

não-iniciados” (2004, p. 18) 

 Os ensinamentos e as histórias faziam parte da educação do povo, o que 

consequentemente e temporalmente fez com que a sociedade se tornasse o que é hoje. Qual a 

razão pela qual a mulher na tribo é considerada uma não-iniciada, assim como as crianças? A 

cultura sexista permeia desde a antiguidade e as consequências são as piores.  

 Entretanto, ainda que sofra as consequências dos complexos destrutivos que lhe foram 

legados pelo patriarcado, ainda que continue “perdendo” no jogo cultural de poder, o arquétipo 
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de poder divino feminino, denominado pelas deusas e suas atribuições, revigoram a natureza 

original feminina, afirmando sua identidade sociocultural. Essa experiência mística torna a 

literatura capaz de “dar à luz” ao divino que existe nos mitos, tais quais, explicados 

anteriormente.  

Aproveita-se um trecho do livro, O Poder do Agora, (2000, p. 97) em que o autor, 

EckhartTolle responde perguntas sobre a espiritualidade das mulheres e volta ao passado, 

justificando o que pode ser considerado plausível para este capítulo. O autor cita o livro Tao Te 

Ching, um dos livros mais antigos escritos em todos os tempos, o Tao, traduzido como o Ser, é 

descrito como “infinito, eternamente presente, a mãe do universo”. Todas as criaturas e todas 

as coisas, no final, voltam à Fonte. “Todas as coisas se desfazem no Tao. Só ele permanece”. 

Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia como os 

lados claros e escuros do arquétipo feminino. A Deusa ou Mãe Divina tem dois aspectos: dá e 

tira a vida. 

Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente escolhiam figuras ou 

analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma. Eram 

vistas como o ventre que dá à luz a todas as coisas, as sustenta e as alimenta durante a vida 

como forma. 

 O livro Deusas: os mistérios do divino feminino de Joseph Campbell, é alicerçado em 

um conteúdo de mais de vinte palestras sobre as deusas ministradas por Campbell, de 1972 a 

1986, imagens, funções, símbolos e temas do divino feminino. Os capítulos acompanham a 

história humana ao longo do tempo e começam com uma “Introdução sobre a Grande Deusa13”  

 Ainda Campbell, em “Mito e o Divino Feminino”, capítulo da obra citada, o autor 

disserta sobre o período Paleolítico, quando os homens participavam de ritos de iniciação e de 

rituais mágicos voltados ao sucesso na caça de animais. A mulher, por outro lado, tinha seu 

corpo, considerado mágico, representado nu em estatuetas com quadris e seios exagerados, 

quando se via a Deusa como Natureza. 

 No capítulo “Deusa Mãe Criadora: Neolítico e início da Idade do Bronze”, o elemento 

feminino passa a ser identificado como agricultura, a vida semeada no solo e posterior colheita 

– tema da morte a gerar a vida - o culto à Deusa atinge seu auge nas recém-fundadas aldeias e 

cidades (inicialmente na Mesopotâmia, logo após no Egito). 

 Denominada de “a Desconhecida”, essa divindade incorporava a materialidade, a 

grandeza e a fertilidade da natureza. Para os homens daquela época, o mistério da origem 

 
13 Resumo do histórico da Deusa até a época do Império Romano. 
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humana ocultava-se na Natureza de onde vinha a força procriadora que atuava no corpo da 

mulher após ela ter contato com qualquer elemento da terra. Assim, explicava-se o mistério da 

procriação humana até a Idade Média quando o homem descobriu o seu papel na fecundação.   

Simone de Beauvoir também contribui para este tema, em O Segundo Sexo, a autora faz 

uma profunda análise sobre a condição feminina, a filósofa francesa escreve sobre o assunto na 

segunda parte do primeiro volume do livro, História. “A natureza na sua totalidade apresenta-se 

a ele [o homem] como mãe; a terra é mulher, e a mulher é habitada pelas mesmas forças obscuras 

que habitam a terra”. Em um tempo em que se ignorava o papel masculino na reprodução, a 

figura feminina era louvada pela sua capacidade de dar à vida. Nela, estava espelhada toda a 

natureza. 

 Conforme Campbell (1990, p.24), a Deusa é a “personificação de um poder motivador 

ou de um sistema de valores que funcionava para a vida humana e para o universo”. Do ponto 

de vista da psicologia de base junguiana, Woolger (1994) compreende a Deusa como: 

a forma de um arquétipo feminino pode assumir no contexto de uma narrativa 

ou epopeia mitológica, [...] o que vale dizer, fontes derradeiras daqueles 

padrões emocionais de nossos pensamentos, sentimentos, instintos e 

comportamentos que poderíamos chamar de “femininos” na acepção mais 

ampla da palavra (p.15-16) 

 

 O arquétipo da Deusa é sempre projetado em uma bela mulher, também heroína, amante, 

admirada por suas virtudes: a mão bondosa, a princesa elegante e educada, a rainha, a fada 

madrinha, dependendo das narrativas, da tragédia, do poema, ou da vida. A personagem encarna 

um perfil emoldurado no campo de energia psíquica que este arquétipo inspira, informando 

tipos, atitudes e comportamentos idealizados como modelo de perfeição humana. 

 Vislumbra-se em poemas parnasianos e simbolistas, por exemplo, epifanias de Deusas: 

formas poéticas de representação do arquétipo de Afrodite, no modo de ser de uma mulher 

apaixonada; de Arena, nos ideias de uma mulher racional; de Deméter, na proteção materna; 

dentre outras representações arquetípicas que revelam o sagrado Feminino, abrindo 

possibilidades de equilíbrio psicoespiritual por meio das resistentes forças vitais que 

sobrevivem no tempo.  

 No poema de Olavo Bilac (2007), intitulado Oração à Cibele, o eu-poético, seduzido 

pelo amor místico à divindade, prostra-se ante a Grande Deusa Mãe romana da agricultura para 

suplicar-lhe a morte, esta que significa muito mais a possibilidade de acesso ao sagrado do que 

a transformação da vida corporal: 

Deitado sobre a terra, em cruz, levanto o rosto 

Ao céu e às tuas mãos ferozes e esmoleres. 
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Mata-me! Abençoarei teu coração, composto, 

Ó mãe, dos corações de todas as mulheres! 

Tu, que me dás amor e dor, gosto e desgosto,  

Glória e vergonha, tu, que me afagas e feres, 

Aniquila-me! E doura e embala o meu sol-posto, 

Fonte! Berço! Mistério! Ísis! Pandora! Ceres! 

Que eu morra assim feliz, tudo de ti querendo: 

Mal e bem, desespero e ideal, veneno e pomo, 

Pecados e perdões, beijos puros e impuros! 

E os astros sobre mim caiam de ti, chovendo,  

Como os teus crimes, como as tuas bênçãos, como 

A doçura e o travor de teus cachos maduros! (BILAC, 2007, p. 86). 

 

 Cibele é exaltada pela voz poética como uma das quatro míticas Grandes Deusas Mães 

que geram, protegem, acolhem e recebem os filhos de volta para aninhar em suas entranhas, na 

terra. A ela se refere como mitológica Deusa Universal.     

 O rompimento a esses cultos é realizado pela chegada de povos agressivos, oriundos de 

uma região correspondente à atual Rússia europeia, no capítulo “O influxo Indo-Europeu” 

retrata que esses povos chegaram com um novo animal doméstico, o cavalo, facilitador de uma 

fácil locomoção, que valorizavam o elemento masculino e adoravam deuses lançadores de raios 

e se espalharam por toda Europa e Ásia.  

Atualmente, o Dianismo Feminista, conhecido como Sagrado Feminino é uma “nova” 

filosofia, um estilo de vida que promove ensinamentos sobre aspectos físicos e mentais da 

figura feminina. É a consciência dos ciclos femininos (como o da menstruação), da capacidade 

de criação e acolhimento (gestação) e da força da mulher. É a reconexão consigo mesma e a 

harmonização de tudo isso com a natureza. 

O livro da doutora Clarissa Pinkola Estés, Mulheres que correm com os lobos, é de 

grande influência para o público feminista. Publicado em 1992, convida e ensina mulheres a se 

reencontrarem com os próprios instintos, analisa a psique feminina através do estudo dos mitos, 

dos contos de fada, dos arquétipos e da psicanálise. A intenção é de fazer com que as mulheres 

descubram quem são e é também um mapa para o empoderamento feminino. Esse 

empoderamento pode ser conquistado através da descoberta da Mulher Selvagem que existe em 

cada uma. 

São exemplos de tradições mais marcadamente feministas, com atuação política nessa 

área, assim como na área do meio ambiente e do pacifismo, as tradições diânicas que surgem 

do ramo fundado pela autora Zsuzsanna Budapest, no início dos anos 1970. Ela escreveu o The 

Holy Book of Women's Mysteries, que serviu como o primeiro manual para liderar mulheres em 

busca de sua própria herança espiritual da Deusa. Zsuzsanna conduziu incontáveis rituais, 

http://revistaglamour.globo.com/Beleza/Saude/noticia/2017/11/menstruacao-atrasou-calma-nem-sempre-isso-significa-gravidez.html
http://revistaglamour.globo.com/Beleza/Saude/noticia/2017/05/gravidez-e-hora-de-engravidar-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-tal-relogio-biologico.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zsuzsanna_Budapest
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palestras, aulas, oficinas, e publicou artigos em centenas de jornais femininos em todo Estados 

Unidos. 

O Dianismo é centrado nas mulheres e na Terra. Essa tradição dedica seus ritos 

especificamente às mulheres, pois são focadas no compartilhar e na vivência do sagrado 

feminino pelas mulheres na sociedade contemporânea e nos "mistérios da mulher". 

 Algumas das figuras mais importantes do atual conceito são as deusas, Gaia, Afrodite 

de Hesíodo, e Lilith, da Bíblia. É cultuado as deusas resgatadas de diversas culturas e crenças. 

O sagrado feminino afirma que toda mulher tem uma deusa dentro de si e entendem o sagrado 

como uma ligação com a natureza, provedora de tudo que há.  
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CONCLUSÃO 

 Esta dissertação de Mestrado assumiu como objetivo apontar os atributos constitutivos 

das três figuras míticas, Pandora, Eva e Galatéia e a fílmica, robô Ava, para que fosse apontado 

as semelhanças por meio do elo que as conecta. Para tanto, os mitos como princípio e explicação 

de tais criações, provados por pertencerem ao imaginário cultural e intelectual, perpassam as 

obras citadas ocasionando grandes crenças negativas em relação a mulher. Já Ava, além de ser 

montada com muito da essência mitológica, também representa um futuro tecnológico em 

relação ao gênero feminino, a tecnologia facilita a rotina, porém, referente às robôs femininas 

estaria somente reforçando estereótipos de gênero.  

 Os mitos são de complexa definição, interpretados por Mircea Eliade, como 

representações de verdades profundas da mente e como as uniões deles em conjuntos, de acordo 

com suas origens, formam as diversas mitologias conhecidas. Constata-se a evolução dos mitos 

inicialmente na sociedade grega mostrando como ele se adapta à realidade e à cultura de um 

povo. Trata-se, portanto, de um conjunto de narrativas sobre deuses e heróis, cultuadas pelas 

pessoas das cidades antigas, aproximando-as da religião. É de grande importância a influência 

da mitologia na história da humanidade.  

 No século XX, os mitos nas lentes da sociedade arcaica, designavam uma história 

verdadeira, de caráter sagrado e de exemplar significado. O mito tende a designar tudo o que 

não pode existir realmente, fornece modelos para a conduta humana, o que confere valor à 

existência. Conforme Mircea Eliade: “O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, 

que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares” 

(2004, p. 11) 

 Atualmente, apesar de não aparentar, toda a mitologia que cerca o ocidente, seja 

formalmente, em religiões, filosofia, ou, em histórias, propagandas, filmes, etc., está ligada ao 

inconsciente coletivo, de acordo com Carl Gustav Jung. A camada mais profunda da psiquê, 

constituída por materiais que foram herdados e o que faz com que as situações sejam 

naturalizadas, este conceito relaciona-se diretamente aos mitos, por serem atemporais, formam 

e explicam o agora, em que se vive.  

 Por essa razão, as histórias passadas provavelmente sempre estarão presentes, pois, além 

de serem clássicas, estão enraizadas em discursos e atos de determinadas culturas. Esta 

dissertação, entretanto, procura apontar certas falhas em como foi representado o gênero 

feminino, não somente em suas características, mas também em como trouxeram resultados 

negativos para com as mulheres, fazendo um paralelo desde a antiguidade, tendo como 
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parâmetro, as três figuras míticas, em seguida, mostrando o presente da mulher real, e indo ao 

futuro, com a robô do filme Ex-machina, Ava.  

 Pandora de origem grega, pan significa “todo” e dôron, “dom, presente”, isto é, todos 

os dons ou dotada de tudo. Na mitologia, a primeira mulher criada por Zeus e outros deuses do 

Olímpio, dotada de beleza e atributos considerados femininos. Em Os trabalhos e os dias, de 

Hesíodo, escrito no século VIII a.C, Pandora foi criada como uma punição aos homens, por 

essa razão, como um presente, é enviada a Epimeteu com um jarro que não deveria ser aberto, 

por curiosidade, retira a tampa do jarro e os males e sofrimentos que estavam enclausurados, 

dispersam-se pelo mundo, sobrando apenas a esperança. Hermes colocou em seu peito 

“mentiras, sedutoras palavras e dissimulada conduta” (HESÍODO, v. 78). A vingança divina 

foi cumprida na figura da primeira mulher, detentora de um bem divino em forma de presente 

que resultou no mal e sofrimento à humanidade. 

 Uma aproximação deste mito pode ser feita com a Queda de Adão e Eva, relatada no 

livro do Gênesis. Em ambos os mitos é a mulher, previamente avisada (por Deus, na Bíblia, ou 

por Prometeu e por Zeus), que comete um erro irremediável (comendo o fruto proibido, na 

Bíblia, ou abrindo a jarra), condenando assim a humanidade a uma vida repleta de males e 

sofrimentos. Todavia, a versão bíblica pode ser interpretada como mais indulgente com a 

mulher, que é levada ao erro pela serpente, mas que divide a culpa com o homem. 

 Pode-se considerar que os textos bíblicos começaram a ser escritos desde os tempos 

anteriores a Moisés (1200 a. C). Escrever era uma arte rara e cara, pois se escrevia em tábuas 

de madeira, papiro, pergaminho (couro de carneiro). Identifica-se Moisés como o primeiro 

codificador das leis e tradições orais e escritas de Israel, essas tradições foram crescendo aos 

poucos por outros escritos no decorrer dos séculos, assim foi se formando a literatura sagrada 

de Israel. Eva, do hebraico, “vivente” ou “a que dá a vida”, descrita, em Gênesis na Bíblia, é a 

primeira mulher, esposa de Adão. Eva foi feita por Deus a partir de uma das costelas de Adão, 

ou seja, sua criação está ligada à criação do homem. “...Deus disse: Façamos o homem à nossa 

imagem e semelhança. [...] e Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus ele o criou; 

e criou homem e mulher” (Gen. 1:26-27). 

 No segundo capítulo, Deus plantou um jardim em Éden no Oriente, onde colocou o 

homem, impondo-lhe a condição única para sua existência:  não comer da árvore do 

conhecimento do bem e do mal. Deste modo, para que o homem vivesse em harmonia e em 

paz, deveria e subordinar a Deus e obedecer a esta condição. Neste momento, Eva foi marcada 

por sua desobediência, e influenciada por uma serpente, come o fruto: “Mas Deus sabe que, no 
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dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês se tornarão como 

deuses, conhecedores do bem e do mal”  (Gen.  3:5). A mulher, então, pecou e depois deu o 

fruto ao marido.  A tentação da serpente se configura no pecado cometido pela mulher e, em 

seguida, pelo homem, guiado pela mulher. A primeira consequência desse ato foi homem e 

mulher perceberem que estavam nus e se esconderam de Deus, porque tiveram medo. Quando 

Deus os encontra, o homem diz ter recebido o fruto da mulher, e esta dissera tê-lo recebido da 

serpente (Gen. 3:11-13).  

No livro O corpo feminino em debate, os mitos de Eva e Pandora estão atrelados à 

construção da mulher, primeiro, “como uma categoria secundária, posterior à criação ou à 

existência primeira dos homens”, segundo ligada “à origem da condição humana, ou seja, à 

introdução da morte e do mal no mundo” e, por último, “a uma responsabilidade maior pela 

obrigação do trabalho árduo” (2003, p. 130). Simone de Beauvoir afirma em seu livro O 

segundo sexo:  

Entregue a Adão para ser a sua companheira, Eva é a perdição do gênero 

humano; querendo vingar-se dos homens, os deuses pagãos inventam a 

mulher, sendo Pandora a primeira a nascer dessas criaturas, a que desencadeia 

todos os males de que padece a humanidade (1970, p. 101). 

 

 Todos os mitos apresentados são entrelaçados, mas pode-se dizer que Eva e Pandora 

têm mais em comum, assim como Galateia e Ava, e Ava com todas as outras, por essa razão, 

Ava é o eixo principal deste trabalho de Mestrado. Por fim, de todas é possível extrair o 

principal, a criação da mulher padronizada pelo olhar masculino, no mais, as outras 

características, como sedução, beleza, mentira, manipulação, etc., estão presentes em todas, 

menos em Galateia.  

 O mito de Pigmaleão e Galateia mostra mais sobre a origem da mulher por meio da 

insatisfação moral de seu criador, pois ele segue o padrão específico de beleza, ou seja, um 

corpo feminino moldado para ser belo (pela visão masculina). O marfim, como foi mencionado, 

significa o domínio do homem sobre a matéria, e opostamente, a carne significa independência. 

Nessa linha de raciocínio, Galateia é a figura que deveria representar autonomia referente ao 

seu criador. Isso não ocorre no mito, entretanto, não deixa de ser uma hipótese, seguindo uma 

linha lógica de independência de cada ser humano.  

A mesma situação se aplica a Ava, criada com metais e fios elétricos e um cérebro 

formado pela combinação de gel compacto capaz de reorganização molecular com o sistema de 

dados do site de busca e de dados oriundos do roubo (com o consentimento das operadoras) de 

dados dos celulares, via microfones e câmeras, do mundo todo. Sua aparência, no total, se 
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assemelha a de uma robô, mecanizada, no começo do filme, e na sequência, ela vai se 

humanizando, até aparecer ao final, aparentemente humanizada, como uma mulher comum. 

Essa mecanização definiria também o domínio do homem sobre a matéria, porém, a consciência 

de Ava é o ponto crucial da ficção científica, e é o que faz com que a história difira de todos os 

outros mitos.  

Tais produções, tanto Galateia quanto Ava, foram criadas por uma cultura que tem como 

foco o objetificação da imagem da mulher. No mito de Galateia, nenhuma mulher era boa o 

suficiente para Pigmaleão, justamente porque em uma percepção machista, a mulher ideal é 

feita pelo o que o homem acredita, valorizando aspectos físicos de padrões de beleza e na sua 

erotização, excluindo e desvalorizando outros tipos de corpos ou jeitos que não são encaixados 

nesse esquema criado. Um exemplo é pesquisar “corpo escultural” em algum site de pesquisa, 

a palavra escultura já evidencia o modelo perfeito, assim como Galateia foi.  

Com o intuito de mostrar as influências de tais pensamentos na realidade, Bakhtin afirma 

em seu livro Marxismo e Filosofia da Linguagem (1988) que “[...] todo o discurso concreto 

(enunciação) encontra aquele objeto para o qual está voltado sempre, por assim dizer, já 

desacreditado, contestado, avaliado, envolvido pela névoa escura ou, pelo contrário, iluminado 

pelos discursos de outrem que já falaram sobre ele” (p. 86). A criação de “mulheres”, como 

bonecas infláveis para suprir sexualmente uma relação entre homem/mulher, são vendidas, o 

que reforça como as mulheres devem se comportar, o que restringe as escolhas, aspirações e 

oportunidades, principalmente de crianças, jovens e adultos. Um anúncio do site G1, em 2013, 

dizia: “Bonecas infláveis de diferentes tamanhos, estilos e preços serão expostas a partir desta 

quarta-feira (6), no Brooklin, Zona Sul de São Paulo. Entre os 20 modelos está um exemplar realista, 

feito sob encomenda nos Estados Unidos, cuja “virgindade” é leiloada na internet”. 

É evidente o que os reforços causam, até porque muitas empresas estão cessando 

propagandas com tais conteúdos, na Inglaterra, por exemplo, no ano de 2019, tiveram seis meses 

para acabarem com tais estereótipos. A norma vale para mídias transmitidas, como TV e redes 

sociais. “Os gêneros em anúncios podem causar desigualdade em uma sociedade, com custos 

para todos”, disse, em um comunicado, Guy Parker, chefe da ASA (Advertising Standards 

Authority) “Descobrimos que algumas representações em anúncios podem, ao longo do tempo, 

limitar o potencial das pessoas”, afirmou ele.  
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No caso, é a percepção ou ação de um reforço negativo14 sendo anulado, o mesmo 

deveria ser feito em relação às questões estereotipadas da mulher, principalmente tratando-se 

de invenções tão reais quanto as Fembots.  Bakhtin (1988) ressalta: “a resposta compreensível 

é a força essencial que participa da formação do discurso e, principalmente, da compreensão 

ativa, percebendo o discurso como oposição ou reforço e enriquecendo-o” (p. 89). A autoridade 

vai, agora, receber denúncias e avaliar cada peça publicitária para determinar se a nova regra 

foi desrespeitada. O site da entidade lista algumas cenas que podem ser problemáticas como 

por exemplo: Um anúncio em que homens ou mulheres não conseguem realizar uma tarefa por 

causa de seu gênero ou se a peça publicitária mostrar uma pessoa que fracassou de alguma 

maneira, isso não pode estar relacionado, mesmo que de forma implícita, a alguma característica 

física 

No que se refere às robôs femininas, nomeadas Fembots, pode-se considerar uma 

construção antiética com os esforços contínuos para incluir mulheres em áreas como negócios, 

políticas e ciência e tecnologia, seria também, reforçar a ideia de que robôs com aparência 

feminina são criados apenas para atuar como robôs eróticos ou empregadas domésticas, assim 

como os masculinos seriam criados para levantar itens pesados e semelhantes. Portanto, seria 

adotar as mesmas expectativas de gênero que os seres humanos procuram se libertar, 

principalmente, mulheres, por terem que enfrentar todos os estereótipos e questões de gênero na 

pele, como violência, abuso psicológico, estupro, etc.  

A escritora Steve Rose escreveu uma matéria sobre o filme Ex-Machina para o jornal 

The Guardian, e afirma: “Literalmente sendo mulheres objetificadas, as robôs femininas são, 

tradicionalmente, veículos para as piores tendências masculinas”. Este futuro tem plena ligação 

com o passado, por essa razão, é importante ressaltar que as restrições colocadas ao sexo 

feminino a partir da recorrência ancestral aos mitos na perspectiva de gênero serviram de 

suporte para reforçar o sistema patriarcal e mantê-lo na esfera privada da sociedade.   

Dados apontados no artigo Violência contra a mulher que a violência física causada ao 

gênero feminino acontece a cada 7,2 segundos de acordo com os Relógios Maria da Penha. E 

os maiores índices residem no ambiente que deveria ser sinônimo de proteção, o doméstico. 

Metade dos feminicídios (50,3%) é provocado por familiares, sendo 32,3% cometidos por 

parceiros ou ex-companheiros das vítimas. “As mulheres não são emancipadas dentro de suas 

próprias casas”. 

 
14 um termo descrito por BF Skinner teoria de condicionamento operante. Em reforço negativo, uma resposta ou 

comportamento é reforçada por parar, remover ou evitar um resultado negativo ou estímulo aversivo. Estímulos 

aversivos tendem a envolver algum tipo de desconforto, seja físico ou psicológico 
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Para a autora Olivia Gazalé, em entrevista para a FAUSTO15 (site de entrevistas), 

referente a pergunta sobre a solução para a guerra dos sexos: “Se a revolução do feminino será 

plenamente realizada quando a revolução do masculino ocorrer, as mulheres não estão 

dependendo outra vez dos homens? Ou você diz isso no sentido de que nunca e nem jamais 

haverá independência de fato, porque necessitamos nos ver no outro?” A autora responde: 

Enquanto os homens não se emanciparem de conformismos alienantes que 

amputam grande parte de sua verdade psíquica, permanecerão incapazes de 

manter relações equilibradas com o outro sexo, e as mulheres continuarão 

sofrendo discriminação e violência. A revolução das mulheres será 

plenamente realizada quando a revolução dos homens tiver ocorrido, quando 

os homens se libertarem dos papéis de gênero. 

 

O entrevistador complementa: “Há um jeito de isso acontecer?” 

Para que os homens mudem a maneira como olham para as mulheres, eles 

precisam mudar a maneira como olham para si mesmos. Do mesmo modo que 

as mulheres não “masculinizam” a si mesmas onde tomam posições de poder, 

os homens não “feminilizam” quando são gentis, empáticos e sensíveis, 

quando cuidam de bebês, cozinham, passam a ferro e limpam: eles 

simplesmente recuperam o poder, tornam-se seres humanos completos. 

Benevolência, empatia e paciência não têm gênero. Nem estão ao gosto do 

poder. O investimento masculino da esfera privada e a vida emocional, a 

reinvenção da paternidade, a expressão de emoções já realizadas por muitos 

homens, não constituem um “declínio”, como pensam os masculinistas, mas 

uma oportunidade para a humanidade, talvez sua maior oportunidade: a de 

anunciar, não o “fim dos homens” desolado, mas o emocionante nascimento 

de novas masculinidades, condição indispensável para um melhor equilíbrio 

das relações entre os dois sexos. Se queremos acabar com a guerra dos sexos, 

é necessário que os homens se reinventem. 

 

Na história, as conquistas feministas estão em processo contínuo. Também, é uma 

possibilidade de mudança nas relações de gênero, na medida em que as mulheres e o homens 

puderem se libertar dos velhos rótulos e construir novas formas de se relacionar, agir e se 

comportar. Essa possibilidade tem permitido aos homens se libertarem do peso do machismo 

fazendo com que ambos possam ser sensíveis, objetivos, fortes, inseguros, dependentes, 

independentes, com liberdade e autonomia, e não seguirem imperativos categóricos 

determinados pelo gênero.  

Nessa perspectiva, a reconstrução do feminino leva necessariamente à reconstrução do 

masculino. Essa relação nunca será sem conflito; ao contrário, será sempre um espaço de luta e 

tensão dialética, onde estão em jogo diferentes poderes e desejos. Por isso, é importante que 

 
15 Disponível em: https://faustomag.com/ 
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homens e mulheres, nas suas experiências subjetivas possam exercitar a lógica, a razão, a 

intuição e a sensibilidade para construir novos valores e novas formas de se relacionar.  

Para alcançar tal objetivo, o conhecimento pode ser uma das soluções para a 

desigualdade de gênero. A presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo 

Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, disse que o acesso das mulheres ao 

conhecimento é estratégico no combate à desigualdade entre os gêneros. Em evento do Google 

de capacitação de mulheres para o mundo digital, em Brasília, a ministra afirmou que 

oportunidades de aprendizado tem potencial para transformar o destino das pessoas 

A desigualdade entre gêneros resulta principalmente do preconceito e do protagonismo 

masculino na vida social, em que as leis são feitas majoritariamente por homens, segundo a 

ministra. Sem levar em conta a complementariedade do gênero feminino, cria-se um ambiente 

que impede a realização profissional e pessoal das mulheres. Para ilustrar a afirmação, Cármen 

Lúcia lembrou o poema “Mulher ao Espelho”, de Cecília Meirelles: “Já fui loura, já fui morena, 

/ já fui Margarida e Beatriz. / Já fui Maria e Madalena. / Só não pude ser como quis.” 

A oportunidade de aprender e fazer com o aprendizado um caminho novo na 

vida de cada um de nós nos ensina a aprender a ser aquilo que a gente quer 

ser. Por isso quero muito que um dia como hoje, com novas oportunidades de 

aprendizagem, seja para todas vocês uma oportunidade de mudar para ser o 

que cada uma quiser. (Cármen Lúcia) 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres ganham 

em média 75% do valor do rendimento dos homens, apesar de representar maioria das pessoas 

com curso superior no Brasil – 23,5% contra 20,7% dos homens. 

De acordo com a pesquisa “Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no 

Brasil”, uma mulher gasta 18 horas por semana com tarefas domésticas, contra 10 horas 

semanais de um homem. Nesse quadro desfavorável ao gênero feminino, de acordo com a 

ministra Cármen Lúcia, aprender novos saberes é essencial para as mulheres se reinventarem e 

decidirem sobre o futuro com mais autonomia. “Quando a gente aprende a aprender e aprender 

a fazer a partir do que aprendeu, a gente reaprende a ser, a gente se reinventa com o 

conhecimento que nos é trazido, com essa nova forma de fazer e a gente tem a capacidade de 

mudar”, disse. 

Pode-se dizer que, nos dias de hoje,  nas sociedades ocidentais, homens e mulheres estão 

começando a se distanciar dos modelos estereotipados de gênero e desenvolvendo novas formas 

de subjetividade, livres do imperativo das divisões traçadas pelas representações sociais e 
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históricas que tiveram e ainda tem peso considerável no modo de viver, de pensar, de acreditar 

de homens e principalmente de mulheres.  

A ideia de que existe um modelo masculino ou feminino universal está sendo 

questionada nos diversos segmentos sociais, apoiados por leis que garantem os direitos da 

pessoa, principalmente no direito subjetivo, na formação da família e outros. A defesa da 

pluralidade e da singularidade surgem de diferentes modos de ser da masculinidade e da 

feminilidade que se espera conviver, de forma já não tão conflituosa, com as matrizes 

hegemônicas de gênero ainda existentes. Neste cenário, abre-se a possibilidade de construir 

relações de gênero mais democráticas, nas quais o direito à igualdade e o respeito à diferença 

são as pedras angulares.  

Para o encontro da mulher com ela mesma, seguindo os preceitos mitológicos, que 

visavam a figura feminina como deusa, atualmente há também a evolução de ensinamentos 

sobre os aspectos físicos e mentais da figura feminina. É a consciência dos ciclos femininos 

(como o da menstruação), da capacidade de criação e acolhimento (gestação), e da força da 

mulher. É a reconexão consigo mesma e a harmonização de tudo isso com a natureza. 

[...]Saudemos as mulheres guerreiras que vieram antes de nós e deixaram 

ensinamentos que hoje norteiam o nosso retorno ao “feminino” essencial. Na 

busca da relação com a terra, com a cura do outro, com a cura de si mesma, 

com a cura de nosso universo de sentidos... Desse feminino que só sobrevive 

como forte guerreira, pra ser mãe, mulher, irmã, amiga, esposa, curandeira, 

curadora, tecelã de vida e de almas, educadora e “linda” em seu sentir. E à 

cada uma cabe seu encanto, sua cura, sua força, sua paz e sua guerra, e isso 

não é rótulo, é essência. Ser mulher na modernidade, é acima de tudo não abrir 

mão de ser guerreira sim, mas com doçura e amor como pano de fundo. 

(CARMEM KHARDANA) 

 

Com isso, a intenção desta dissertação é que não se perca a conexão entre seres humanos 

e que entre si, enxerguem-se como seres interdependentes, inacabados, incompletos, 

constantemente em formação como condição humana.  Atualmente, alcançar qualquer   

definição de papéis desempenhados pelas mulheres é transitório, considerando a instabilidade 

de tal definição. Está mais claro a função social da mulher como ser de característica corajosa 

que se liberta por meios diversos fazendo valer sua natureza humana. Apesar de raízes 

profundas da dominação das mulheres, o propósito é mostrar uma alternativa mais originária e 

positiva na qual apareça uma relação nova com a vida, com os gêneros, com a sexualidade, com 

o poder e com o sagrado. 
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