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Este boletim apresenta o perfil de raça e gênero dos
filmes brasileiros de maior público lançados entre 1995
e 2016. A partir dos dados disponibilizados pelo
Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual
(OCA-ANCINE), analisamos elencos, roteiristas e
direitores/as dos 10 filmes de maior público de cada
ano, totalizando um corpus de 219 tramas. Os
resultados mostram que na última década, o cinema
nacional foi majoritariamente feito por homens
brancos. As mulheres negras, por sua vez, sequer estão
presentes nas posições de roteiro e direção e são o
grupo mais sub-representado nos elencos. Tais dados
reforçam estudos anteriores realizados pelo GEMAA.
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ELENCO PRINCIPAL

ROTEIRO
Notas
metodológicas:
1. O percentual de pessoas classificadas
como de cor amarela era muito baixo e
foi somado ao grupo de cor branca.
2. O grupo "negros" reflete o somatório
das pessoas de cor "preta" e "parda".
3. No que se refere aos roteiristas não
foi possível definir a cor de 6 mulheres e
15 homens devido à ausência de
imagens na internet. Estes ficaram de
fora dos percentuais.
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