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RESUMO

Este projeto surge como continuação da pesquisa “A representação da mulher no cinema mineiro na época da Retomada”, executado na UEMG/ Divinópolis, em 2015. Em 2016

torna-se uma proposta interdisciplinar entre os cursos de Comunicação Social e Psicologia, no intuito de compreender as abordagens que envolvem a mulher e o feminino,

enquanto sexo e gênero. Para esta pesquisa foi escolhido o filme Girimunho (2011), por ser um filme mineiro contemporâneo dirigido por uma mulher, Clarice Campolina. 

O objetivo da pesquisa é estabelecer qual seria a representação da mulher através da construção personagens femininas mineiras e discursos apresentados pelo filme. Para isso,

foi utilizado como método a observação de sua narrativa, através de diálogos entre os personagens, da forma de construção das personagens femininas e mulheres, entre outros.

Foi levado em consideração também o contexto sócio-histórico do filme e suas metáforas, conforme definido por Vanoye e Goliot-Lété (1994).  

O filme apresenta a vivência de Bastu, uma senhora que vive cotidianamente o luto, após o marido falecer, no norte de Minas, onde histórias e superstições são alinhadas.

A partir da análise foram elencados os seguintes pontos: a) a construção das personagens mulheres, b) sua relação entre masculino e feminino, c) a independência das

mulheres, d) o casamento, e) a Sororidade, f) o luto, g) Anima e Animus de Bastu.

As análises perpassam os conceitos trabalhos por Jung (2008), Lelis e Paula (2005) e Stam (2003) e ressaltam que o filme apresenta cenas e diálogos que engrandecem a

independência da mulher.

Sob o viés da Psicologia são abordados o luto de Bastu, a partir da perspectiva Jungiana. Bastu tem alucinações com a presença de seu marido falecido, como se a morte tivesse

ocorrido apenas no plano material. Já no tocante à Anima e ao Animu, pode-se notar que ela apresenta elementos do masculino, criados a partir da cultura de sua terra, porém

ainda realça elementos do animu a ser construído.
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